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PRATARMË
Vaikai ateina á mokyklà alkdami þiniø ir trokðdami sudaryti pagrindinæ socialinæ sutartá – lavinimosi mokykloje sutartá. Jø sandorio dalis, jø ásipareigojimas – mokytis savo kultûros ir aplinkos
normø ir paproèiø, suvokti tam tikrà pripaþintà iðmintá, siekti þiniø, padësianèiø rasti vietà savo
bendruomenëje, nesvarbu, kas tai bûtø – kaimas, ðalis, þemynas ar planeta. Mainais jie gauna
þiniø, iðminties ir gebëjimo gyventi vaisingai, galbût linksmai, neabejotinai sëkmingai prisitaikius ir gerai klostantis ðeimos, socialinës ir ekonominës aplinkos reikalams.
Pradëdami lankyti mokyklà, mûsø vaikai beveik visuomet garbingai vykdo savo sutarties
sàlygas. Kyla klausimas, ar laikosi savo ásipareigojimø mokykla? Sparèiai kintant mûsø kultûrai, ekonomikai, visuomenei, technologijoms, ateitis atrodo gana miglota: sunku nuspëti,
kokia ji bus, tad sunku suvokti, kokios turëtø bûti pedagogø kultûrinës sutarties sàlygos.
Pranaðauti ateitá – keblus dalykas. Daþniausiai dabartyje esama pranaðiðkø þenklø, bet jie
lyg paskiros laukinës gëlës slepiasi didþiulëje pievoje tarp milijonø kitø þiedø, kurie ilgainiui
iðbluks, bet kol kas ðvyti ryðkiomis spalvomis. Vis dëlto tuose margaspalviuose laukuose galima
pamatyti spalvø kaità, atskirti spalvingus ðiandienos þiedus, kurie pakeitë vakarykðèius. Dabartiniai þiedai tik ið dalies priklauso vakarykðtei dienai, jie nauji ir jie – mûsø. O paskui ið jø teliks
ðiandienos atðvaitai, jie tarsi spalvoti akmenukai ásikomponuos á rytdienos mozaikà.
Kuo ðis palyginimas susijæs su mûsiðke sutarties dalimi? Tuo, kad mûsø mokiniai turi bûti
pasirengæ ir dabarèiai, kuri jau atëjo, ir ateièiai, kurios dar nëra. Jie turi gebëti kurti, prisitaikyti,
kovoti ir netgi rasti pasitenkinimo viskà lemianèiame pasaulyje. Pasitikëjimas savimi jiems turi
tapti pagrindu, kuris atlaikys, net jeigu þemë po jø kojomis siûbuotø nuo socialiniø, ekonominiø ir technologiniø revoliucijø. Jie turi suprasti, kad patys yra pagrindiniai veikëjai, sprendþiantys problemas. Jie turi jausti, kad nëra vieniði susidûræ su sunkiais bendruomeninio gyvenimo iðbandymais, o yra gyva dalis sudëtingos alchemijos, kuriai bûdingos neiðmatuojamos
galimybës ir beribë viltis. Jei tokia yra mokyklos sutartis, kaip mes ðá ásipareigojimà ávykdysime?
Tikriausiai reikia mokyti juos tapti daugiau nei mokiniais, daugiau nei informacijos ðaltiniais,
svarbiausia – mokyti bûti kritiðkais màstanèiais þmonëmis.
þodþiai „kritinis màstymas“ daþnai vartojami, bet daug reèiau apibûdinami. Èia jie vartojami kaip terminas, nusakantis veiksmà, kuriuo sudaromos sàlygos aukðtesniam suvokimo lygiui. Norint ðá veiksmà ágyvendinti, bûtinas ásipareigojimas, sudëtingas màstymas, kuris kartu
yra ir kûrybos procesas, ir pati tikriausia matematinës logikos elegancijos iðraiðka. Mokiniai
ryþtingai pasitiks nenuspëjamà ateitá ir pasitikëdami dirbs nepastovioje darbo rinkoje, jei gerai
save paþins, realiai vertins savo galimybes, tikës savo jëgomis, gebës vykdyti ið anksto neþinomus reikalavimus. Ateitis apdovanos tuos, kurie geba vaisingai dirbti, rizikuoti, atskirti tai, kas
esminga, prisiimti atsakomybæ uþ sprendimus, sieti veiksmus su rezultatais, nuolat spræsti problemas, kûrybiðkai bendradarbiauti ir svajoti. Ðie gebëjimai atsiranda mokymosi aplinkoje, kuri apima daugiamatæ, daugiakultûræ ir ávairialypæ ávairiø perspektyvø tikrovæ ir patirtá, bendruomenëje, kuri vertina naujoves, o ne vien istoriná patikimumà, ryþtà, o ne kartojimàsi, partnerystæ, o ne nuolaidþiavimà, iniciatyvà, o ne delsimà, atsakomybæ, o ne nutylëjimà.
Mûsø mokiniai, stovëdami paèiame pievos viduryje, tarp milijono kitø besiskleidþianèiø
þiedø, suvoks, kad jie ryðkiai ðvieèia savo kartos sode.
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ÁVADAS

Ðiame informacijos amþiuje viskas kinta greièiau, nei spëjame pagalvoti. Keièiasi technologijos, kinta informacija, atsiranda vis naujø vieno ar kito reiðkinio interpretacijø. Tai, kas atrodë
nepajudinama, griûva, tai, kas atrodë seniena, vël atrandama ir vertinama. Begalinis yra aktyvaus paþinimo ir atradimo procesas. Kad galëtume sëkmingai veikti kintanèiame gyvenime,
turime nuolatos permàstyti visà turimà ir gaunamà informacijà ir atrinkti, kas svarbu, o kas – ne.
Viso pasaulio ðvietëjai nuo politikø ir administratoriø iki programø kûrëjø ir mokytojø jau kurá
laikà ieðko atsakymo á esminá klausimà – kaip parengti mokinius sëkmingai gyventi ateityje,
jeigu jos negalime numatyti bent deðimèiai metø á prieká? Daugelis ðaliø, stengdamosi á tai
atsakyti, vykdo ðvietimo reformas. Atsiþvelgiant á konkreèios ðalies tradicijas ir poreikius, atsakymø ir problemos sprendimo bûdø gali bûti ávairiø. Taèiau visa tai sieja viena – poreikis ugdyti kritiðkai màstanèius ir atsakingus pilieèius, nes „kiekvienas yra atsakingas uþ svarbiø sprendimø priëmimà, taigi atrodytø akivaizdu, kad mums, kaip visuomenei, turëtø rûpëti, kaip tie
sprendimai priimami“ (Halpern D. F., Thought and Knowledge, 1996, p. 3).
Nëra vieno kritinio màstymo apibrëþimo. Daugelis mokslininkø ir ðvietëjø yra diskutavæ,
kokios gi pagrindinës ðios sàvokos charakteristikos. Sutariama, kad kritinis màstymas yra kryptingas màstymas, pasitelkiant kognityviàsias strategijas ir ágûdþius norimam rezultatui pasiekti.
Kritinis màstymas apima informacijos paieðkas, idëjø tyrimà, ávairiø poþiûriø raiðkà, problemø
sprendimà, argumentavimà, sprendimø priëmimà ir nepriklausomos nuomonës formavimà.
Daugelis ðvietimo dokumentø pabrëþia, kad kiekvieno asmens sëkmë ir gerovë priklauso nuo
gebëjimo mokytis ir apmàstyti nuolat gausëjanèià ir besikeièianèià informacijà. Esame liudytojai neátikëtinai sparèios ne tik teoriniø mokslø, bet ir kasdienio gyvenimo kaitos. Bankø kredito
kortelës, mobilieji telefonai, didieji prekybos centrai – áprasti mûsø gyvenimo poþymiai. Bet
dar neseniai buvo kitaip. Jeigu kas bûtø papraðæs vaiko prieð deðimtá metø papasakoti, kaip
atrodo kepykla ir kaip kepama duona, tikriausiai tas pasakojimas bûtø labai skyræsis nuo
dabartinio deðimtmeèio pasakojimo.
Yra apskaièiuota, kad artimiausioje ateityje pakis maþdaug dvideðimt penki procentai darbø: vieni ið jø labai pasikeis, kiti apskritai iðnyks, be to, atsiras naujø, kuriø prireiks pakitus
visuomeninei ir ekonominei padëèiai. Tad jei bûdami deðimties nusprendëte tapti ðaltkalviu ar
programuotoju, dar nereiðkia, kad po ðeðeriø metø tokia profesija bus paklausi arba kad jai
ágyti reikës tokiø pat ágûdþiø kaip dabar.
Tokia kintanti padëtis verèia ið naujo paþvelgti ir á karjeros sàvokà. Dabartiniais laikais
þmonës keièia profesijà, darbà tris, keturis ar daugiau kartø per savo gyvenimà. Todël iðvada
labai aiðki: neámanoma visko iðmokyti ir iðmokti, taèiau ámanoma iðugdyti þmones, gebanèius visà gyvenimà mokytis, kritiðkai màstanèius, priimanèius sëkmingus asmeninio ir profesinio gyvenimo sprendimus. Kaip tik èia susitinka kritinis màstymas kaip ágûdis ir árankis ir
karjera kaip tikslas ir objektas. Kritinio màstymo ágûdþiai leidþia nepasiklysti informacijoje,
padeda suvokti savo pranaðumus ir trûkumus, iðsikelti tikslus ir kryptingai jø siekti, protingai
pasirinkti, o aplinkybëms pakitus, viskà apsvarstyti ið naujo. Kritinis màstymas skatina ávairias
nuomones, poþiûrius, o ypaè tuos, kurie pagrásti svariais argumentais. Negana, pavyzdþiui,
tvirtinti, kad valstybës tarnautojø darbas yra lengvas ir gerai mokamas, nes jie gerai apsirengæ ir atrodo lyg reklamos þvaigþdës. Svarbiau yra paklausti, ar visi valstybës tarnautojai taip
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atrodo. Kokiø savybiø ir ágûdþiø reikia norint gauti gerai mokamà darbà? Kurie valstybës
tarnautojai uþdirba daugiau, o kokie – maþiau ir kodël? Ar ávaizdis pasako viskà apie profesijà ir darbà?
Ði priemonë sukurta bendradarbiaujant su tarptautinës ES Socrates Comenius 2.1 programos
partneriais ið Èekijos (Novij Jièino specialiojo ugdymo mokykla), Graikijos (Rodo salos 8-oji
pradinë mokykla), Suomijos (Vakarø Pirkanmos regiono savivaldybës Ðvietimo federacijos
Suaugusiøjø ðvietimo skyrius), Maltos (Maltos universitetas).
Visø ðaliø ðvietimo sistemos, jø ugdymo lygmenys ir amþiaus grupës skyrësi. Dël to buvo
nuspræsta vadovautis visiems priimtinais bendraisiais ugdymo lygmenø apibûdinimais, kurie
apima gana platø amþiaus grupiø spektrà. Programa skiriama bendrojo lavinimo mokykloms,
pradedant prieðmokykliniu ugdymu ir baigiant vidurine mokykla ar gimnazijomis. Ðiame leidinyje pateikiama programa susideda ið keturiø daliø.
PRIEÐMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 3–7 metø vaikais darþeliuose ar mokyklose. Jos tikslas – padëti ugdyti saviþinà, pasitikëjimà savimi ir
savigarbà, bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþius, mokyti formuluoti ir aiðkiai reikðti mintis, svajoti ir kurti. Pieðdami, þaisdami, vaidindami, skaitydami, stebëdami aplinkà, pasakodami vaikai mokysis suvokti svajones, norus, gebëjimus ir siekti, kad jie iðsipildytø. Siûlomos
temos ið dalies sutampa su darþeliø ir prieðmokyklinio ugdymo programomis, glaudþiai susijusios su asmeniniu, ðeimos ir artimiausios aplinkos gyvenimu, todël neturëtø bûti sunku jas
pakreipti ðios programos link.
PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 6–11 metø vaikais. Èia siekiama panaðiø tikslø kaip ir prieðmokyklinio ugdymo programoje. Skirtumas tas,
kad minëtos temos nagrinëjamos iðsamiau, mokiniai mokomi remiantis ne tik patvirtintomis
programomis, bet ir vadovëliais, kartais moko ne vienas, o keli mokytojai. Karjeros ugdymo
programa turi rasti vietà tarp jau esanèiø oficialiø programø, jà pateikiant, naudojami vadovëliai ir kitos mokomosios priemonës. Artimoji aplinka èia gerokai prasipleèia. Mokiniai tiria
ne tik kaimynystëje esanèius objektus, bet ir tolimesnes teritorijas, keliauja þeme ir kosmosu,
per praeitá ir dabartá, plaèiau analizuoja ir svariau apibendrina. Jie jau gali kalbëti apie konfliktus ir jø sprendimà, visuomenës nariø tarpusavio ryðá, organizacijas, ámones ir ástaigas.
Darbinës veiklos pasaulis priartëja ir darosi labiau paþástamas. Ðioje pakopoje pereinama
nuo svajoniø prie kryptingø pastangø siekiant svajones ágyvendinti.
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 11–16 metø
mokiniais. Tai labai svarbus amþiaus tarpsnis. Ne visi vaikai toliau mokysis toje paèioje mokykloje. Kai kurie tæs studijas profesinëse mokyklose, ágis specialybæ ir pradës dirbti. Todël siekiama, kad ði programa suteiktø ne tik saviþinos ir bendravimo þiniø bei ágûdþiø, bet ir informuotø
apie profesiná iðsilavinimà teikianèias institucijas, profesijoms keliamus reikalavimus, darbø
pasaulio struktûrà, darbo rinkà, nedarbà, ekonomines ðalies tendencijas, perspektyvas ir pan.
Mokytojai turëtø pasinaudoti visomis galimybëmis ir aptarti ðias mokiniams svarbias temas,
kad padëtø jiems gana anksti gyvenime kuo sëkmingiau apsispræsti.
AUKÐTESNIØJØ KLASIØ PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 15–18 metø
mokiniais. Po bendrojo lavinimo mokyklos ðie mokiniai toliau mokosi aukðtosiose mokyklose
arba, atidëdami studijas tolesniam laikui, pradeda dirbti. Ði programa siûlo plaèiau ir iðsamiau
nagrinëti temas, analizuotas pagrindinëje mokykloje, taip pat aptarti naujas temas, tokias kaip
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„Pasaulinë darbo rinka“, „ES reikalavimai ir ðalies poreikiai“, susipaþinti su darbo paieðkos
bûdais ir galimybëmis ágyti profesijà namie ir svetur.
Visos ðios programos, atsiþvelgiant á esamas mokomàsias programas, vadovëlius, poreikius ir
galimybes, gali bûti lengvai pritaikomos ávairiø tipø mokyklose ávairiems ugdymo lygmenims
dëstant ávairius dalykus. Tam yra keletas prielaidø.
Pirma, kiekviena programa skiriama gana ávairaus amþiaus mokiniams. Antra, temos suprantamos labai plaèiai, todël galimos ávairios jø variacijos. Pateikti potemiai tëra pavyzdys,
kaip galima didelæ temà skaidyti á dalis. Treèia, programa nëra privaloma. Mokytojai gali ja
naudotis kaip tinkami. Galbût kai kurios temos bus svarbios ir ádomios, kitos pasirodys maþiau
reikðmingos; vienoms galima skirti daugiau, kitoms – maþiau dëmesio. Ketvirta, programai nereikia papildomo laiko. Mokytojai dirba vadovaudamiesi savo dalykø programomis, vadovëliais ir kitomis mokomosiomis priemonëmis. Taigi ði programa tinka kiekvienam bendrojo lavinimo mokyklos lygmeniui ir visø dalykø mokytojams, kurie linkæ nuolat keistis ir tobulëti, kuriems rûpi mokiniø ateitis ir kurie pasirengæ jiems padëti.
Ðias programas kûrë þmonës, ilgai ir aktyviai prisidedantys prie ðvietimo kaitos. Jos buvo
tikrinamos ir vertinamos Graikijos, Maltos, Suomijos, Èekijos ir Lietuvos mokyklose. Mokytojai analizavo ir iðbandë gautus programø variantus, pateikdami savo vertinimus ir siûlymus,
kaip juos patobulinti. Ðiame leidinyje greta kiekvienos programos pateikiama mokytojø sukurtø ir iðbandytø pamokø pavyzdþiø. Tai lyg savotiðkas programos vadovas, padedantis perprasti
bendruosius tikslus, uþdavinius, siûlomas veiklas ir tikëtinus rezultatus. Pamokø planai pateikiami dviskiltës lentelës forma. Kairëje jos pusëje apraðomi bendrieji temos tikslai, uþdaviniai ir
galimi variantai, kaip jø siekti, deðinëje – konkreèios pamokos apraðymas.
Kai kur pridedama ir papildomos pamokà iliustruojanèios medþiagos – mokiniø darbø,
uþduoèiø pavyzdþiø. Kai kuriø lenteliø uþpildyta tik kairë pusë, o deðinë – tuðèia. Tai reiðkia,
kad mokytojas, norëdamas ðià programà iðbandyti, gali pats uþpildyti deðinæ tokios lentelës
pusæ.
Pamokø pavyzdþiai nëra dalykiðkai redaguoti programos kûrëjø. Mokytojai pateikë savo
pamokø apraðymus taip, kaip suprato programos temas, tikslus, ir taip, kaip sugebëjo integruoti á savo dëstomà dalykà. Dëkojame projekte dalyvavusiems mokytojams ir mokytojams savanoriams, geranoriðkai pasidalijusiems patirtimi.
Iðplëstinë programa susideda ið dar keliø svarbiø daliø. „Kritinio màstymo ugdymo“ dalis
padës suprasti ne tik paèià kritinio màstymo sàvokà, bet ir jo ugdymo galimybes bei vietà
programoje. „Specialiojo ugdymo“ dalá parengë projekto partnerë Vera Janikova ið Èekijos,
turinti didelæ praktinio darbo Novij Jièino specialiojo ugdymo mokykloje patirtá. Autorë ne tik
aptaria specialiøjø ugdymo poreikiø vaikø ypatumus, bet ir siûlo, kaip jiems pritaikyti ðià programà. Kai kuriø pamokø apraðymuose akivaizdþiai parodoma, kaip viena ar kita tema buvo
aptariama su neágaliais vaikais.
Leidinio gale – „Pagrindiniø sàvokø þodynëlis“. Sàvokos ir terminai pateikiami taip, kaip
juos suprato ir vartoja programos kûrëjai.
Visas darbas ðia programa nesibaigia. Toliau ketiname sukurti mokomàjà medþiagà ir parengti profesinio tobulinimo bei kvalifikacijos këlimo kursà mokytojams, kurie norëtø ðià programà sëkmingai diegti mokyklose ir mokyti kitus. Neabejojame, kad tai ne tik padëtø ágyvendinti ir skleisti projekto idëjas, bet ir leistø patobulinti paèià programà. Kadangi, kaip jau sakëme, nëra nieko nekintamo, tai manome, kad ir ði programa laikui bëgant kis ir tobulës iðlaikydama pagrindinæ – kritinio màstymo ugdymo ir sëkmingos karjeros – kryptá.
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