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Rugsėjo mėnesį prasidėjo naujų  
mokymų ciklas 

Mokytojai, kurie sėkmingai baigė šių 
metų pavasarį vykusius CoRT progra-
mos mokymus, mokosi dirbti su vai-
kais, taikant Edward de Bono (dBT)
metodiką bei mokosi vertinti mąsty-
mo kaitą pagal dBT lavinimo rezulta-
tus. 

Įgyvendinami mokymai, skirti moky-
mo mąstyti didaktikai 

Rugsėjo mėnesį pradėti įgyvendinti 
mokymai, skirti mokymo mąstyti di-
daktikai, kurių metu mokytojai mokosi 
dirbti su vaikais, taikant Edward de 
Bono mąstymo veiksmus.  

Seminarai įgyvendinami dešimtyje Lie-
tuvos apskričių, po vieną seminarą 
kiekvienoje apskrityje. 

Mokymuose, mokytojams mokantis 
naudotis parengtomis metodologinė-
mis priemonėmis, atliekamas: 

1. Mąstymo kaip dalyko mokymas. 

2. Mąstymo integracijos pamokoje, 
pagal ugdymo lygius, mokymas. 

3. Mąstymo integracijos į mokyklos 
gyvenimą mokymas. 

Tikimasi, kad šių mokymų įgyvendini-
mas padės CoRT programą išklausiu-

isiems mokytojams geriau panaudoti 
įgytas žinias moksleivių mokymo 
praktikoje ir pedagoginėje veikloje 
bei paskatins mokytojus tobulinti sa-
vo dalykų programas, siekiant efekty-
vesnio žinių įsisavinimo pamokų 
moksleiviams metu.  

Mokytojai mokosi vertinti mąstymo 
kaitą 

Nuo spalio mėnesio projekto tikslinė 
grupė—mokytojai, dalyvauja moky-
muose, kuriuose mokosi vertinti mąs-
tymo lavinimo įgyvendinimą ir mąsty-
mo kaitą, pagal dBT lavinimo rezulta-
tus. Mokymai organizuojami dešim-
tyje apskričių: Alytaus, Kauno, Klaipė-
dos, Marijampolės, Panevėžio, Šiau-
lių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vil-
niaus. 

Šių mokymų svarba yra didelė, nes 
pačių dalyvių atliekamas mąstymo 
lavinimo įgyvendinimo ir mąstymo 
kaitos vertinimas ir analizė, geriausiai 
parodys, kaip veikia pasirinktas mo-
delis ir su kokiais sunkumais susiduria 
organizacijos jį įgyvendindamos. 

Mokymų metu mokytojams bus su-
teikiama: 

• Žinios kaip analizuoti ir vertinti 
mąstymo lavinimo procesas ir 
rezultatai. 

• Praktiniai įgūdžiai, kaip atlikti 
dBT mąstymo lavinimo įgyven-
dinimo stebėseną ir atvejų stu-
dijas, visos mokyklos ir individu-
alaus mokytojo darbe. 

Mokytojai mokomi stebėti mokinių 
mąstymo kaitą ir panaudoti kriteri-
jais grįstą testavimą mokymosi 
mąstyti rezultatų vertinimui. 

Sėkmingai tęsiami pavasarį 
pradėti “Šešių kepuraičių” 
mokymai 

Šių metų pavasarį, Panevėžio, Mari-
jampolės ir Telšių apskrityse pradė-
tas įgyvendinti “Šešių mąstymo ke-
puraičių” mokymų ciklas, prasidė-
jus rudeniui toliau sėkmingai įgy-
vendinamas Alytuje, Kaune, Vilniu-
je ir kt. 

Kiekvienoje apskrityje įgyvendina-
ma po du seminarus, kuriuose daly-
vauja moksleivių tėvai (globėjai), 
mokyklos administracijos darbuo-
tojai, kultūros įstaigų specialistai, 
nevyriausybinių organizacijų nariai. 

Pirmo seminaro metu dėstoma ke-
turių kepuraičių metodika (baltoji, 
raudonoji, juodoji, geltonoji kepu-
raitė) ir jų taikymas praktikoje, ant-
ro seminaro metu—likusios dvi ke-
puraitės (žalioji, mėlynoji). 
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Mokymuose tobulinamos šios dalyvių 
kompetencijos: bendravimo-
bendradarbiavimo, minčių organizavimo 
ir mąstymo gebėjimų dirbant komando-
je. Mokymuose tobulinami šie dalyvių 
gebėjimai: 

• Gebėjimas atskirti savo EGO mąs-
tant ir priimant sprendimus. 

• Gebėjimas pažvelgti į situaciją iš 
įvairių pusių. 

• Gebėjimas reguliuoti mąstymo ir 
sprendimų priėmimo greitį, dirbant 
grupėje. 

• Gebėjimas ieškoti naujų galimybių. 
• Gebėjimas išlaikyti mąstymo paskir-

tį, fokusą ir mąstymo veiklą organi-
zuoti siekiant geresnio rezultato. 

• Atpažinti esamą situaciją. 
• Pritaikyti mąstymo situacijai adekva-

čius minties įrankius. 

Edward de Bono “Šešių kepuraičių” me-
todas padeda suprasti mąstymo proce-
są, kitus žmones bei padeda efektyviau 
dirbti komandoje. Šešių kepuraičių nau-
dojimas padeda supaprastinti mąstymą 
leisdamas galvoti vieną dalyką vienu 
metu. Nebereikia vienu metu tvarkytis 
su emocijomis, logika, informacija, vilti-
mi ir kūrybingumu, mąstantis asmuo 
vienu metu gali užsiimti tik vienu iš jų. 
Planuojama, jog mokymai bus įgyven-
dinti iki lapkričio mėnesio pabaigos. 

Beržų g. 50, LT-36145,  Panevėžys 

Tel. 8-45 582971, 8-45 462813, 

El.p. centras@prpsc.lt, www.prpsc.lt 

Dešimtyje Lietuvos apskričių sėk-
mingai įgyvendinti CoRT progra-
mos mokymai 

Mokymai pagal Edward de Bono mąsty-
mo lavinimo įgūdžių programą CoRT  
(pirmą, (CoRT1), antrą (CoRT2) ir ketvir-
tą (CoRT4)dalis), dešimtyje Lietuvos ap-
skričių sėkmingai įgyvendinti šių metų 
gegužės—birželio mėnesiais. 

CoRT1 ir CoRT2 mokymuose apmokyta 
daugiau kaip 200 mokytojų 

CoRT1 mokymai—tai Edward de Bono 
CoRT mąstymo įgūdžių lavinimo progra-
mos pirmasis mąstymo įrankių dešimtu-
kas, kurį sėkmingai baigė 120 mokytojų.  

CoRT2 mokymai skirti mokytojams, bai-
gusiems CoRT1 mokymus. Projekto lė-
šomis šiuos mokymus išklausė 80 moky-
tojų. 

CoRT4 mokymai skirti kultūros įstaigų 
ir nevyriausybinių organizacijų specia-
listams 

Klumpės malūne (Jurbarko r.), vasaros 
pradžioje įgyvendintas išvažiuojamasis 
seminarų ciklas,  į kurį susirinko 10 kul-
tūros įstaigų specialistų ir 10 nevyriau-
sybinių organizacijų narių. 

Seminarų ciklas truko savaitę laiko, kiek-
vieną dieną suorganizuojant po du se-
minarus (viso įgyvendinta 10 seminarų). 

Mokymų dalyviai mokėsi mąstyti kūry-
biškai, panaudojant šiuos įrankius: 

• Taip-ne-po 
• Brastos akmuo 
• Atsitiktinis indėlis 
• Iššūkis konceptui 
• Dominuojanti idėja 
• Apibrėžk problemą 
• Pašalink trūkumus 
• Deriniai 
• Reikalavimai 
• Vertinimas 
 
Seminaruose buvo dėstoma CoRT4 pro-
gramos teorinė medžiaga, jos pagrindu 
ugdomas įgūdis naudotis mąstymo įran-
kiu. Mokymų dalyviai, dirbdami grupė-
se, atliko praktines užduotis, integruo-
jant kelis mąstymo įrankius,  vystė savo 
kūrybinius projektus ir kt. 

Aktualijos 
Šių metų spalio 4 dieną, Panevėžio ra-
jono savivaldybės taryba priėmė spren-
dimą pakeisti Panevėžio rajono Peda-
gogų švietimo centro pavadinimą ir va-
dinti Panevėžio švietimo centru.  
Sprendimas įsigaliojo nuo šių metų 
spalio 10 dienos. 

Nuo šių metų rugpjūčio 23 d. Panevė-
žio rajono švietimo centrui vadovauja  
direktorė Jurgita Vaitiekūnienė.  

Rugsėjo mėnesį prasidėjo nauji moky-
mai, kuriuose mokytojai mokosi dirbti 
su vaikais, taikant dBT mąstymo veiks-
mus, mokosi vertinti mąstymo lavini-
mo įgyvendinimą ir mąstymo kaitą, pa-
gal dBT lavinimo rezultatus.  

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Tau-
ragės, Utenos ir Vilniaus apskrityse, 
rugsėjo-spalio mėnesiais pradėti įgy-
vendinti “Šešių kepuraičių”  mokymai. 
Kiekvienoje apskrityje įgyvendinama 
po du seminarus, kuriuose dalyvauja 
moksleivių tėvai, mokyklos administra-
cijos darbuotojai, kultūros įstaigų , ne-
vyriausybinių organizacijų nariai. 


