
„Mąstymo įpročių“ metodo 
taikymas – efektyvaus 

ugdymo pagrindas 



KAS JEIGU, VIENĄ DIENĄ NEBELIKTŲ 
MOKYTOJŲ? 



KOKIE PANAŠUMAI YRA TARP VAIKŲ 
IR SUAUGUSIŲJŲ? 



IŠVARDINKITE 5 DAIKTUS, KURIŲ ŠIUO 
METU ŠIOJE ERDVĖJE NĖRA 



Kas yra „Mąstymo mokykla“? 

Profesorius Bob Burden apibūdina Mąstymo mokyklą kaip: 

„Švietimo bendruomenę, kurioje visi nariai yra bendrai įsipareigoję 
reguliariai ir kruopščiai apgalvoti viską, kas vyksta. Tai skirta tiek 
ugdytiniams, tiek visai ugdymo įstaigos bendruomenei, besimokantiems 
mąstyti refleksyviai, kritiškai, kūrybingai, panaudoti šiuos įgūdžius bei 
metodus kartu kuriant prasmingą ugdymo programą ir su ja susijusias 
veiklas. Sėkmingi rezultatai atsispindės įvairiuose vaikų gebėjimuose, 
parodančiuose įgūdžius mokytis savarankiškai arba bendradarbiaujant, 
aukštą pasiekimų lygį ir malonumą bei pasitenkinimą mokantis. (Burden, 
2006) 



„Mąstymo mokyklos“ metodo 
tikslai 

•  Ugdyti vaikų aukštesniojo lygio mąstymo įgūdžius; 

• Išmokyti vaikus mokytis, t.y. išmokyti efektyvių veikiančių mąstymo ir 
elgesio strategijų (naudotis mąstymo žemėlapiais, De Bono kepurėmis, 
mąstymo raktais, mąstymo įpročiais), kurios padeda savarankiškai apdoroti 
informaciją bei operuoti ją įvairiais mąstymo lygiais, siekiant efektyviai 
„įveikti“ užduotis; 

• Paruošti vaikus, kad jie „žinotų, ką daryti, kai nežino, ką daryti“, t. y. 
pasinaudoti mąstymo ir mokymosi priemonėmis bei būdais; 

• Ugdyti nuolat savarankiškai besimokančias asmenybes, t. y. diegti nuostatą, 
kad mokytis gali būti įdomu ir vertinga. 

• Mokytis reflektuoti savo mokymąsi, t. y. žinoti, ko siekia išmokti (žinoti 
mokymosi tikslus) bei įsivertinti,  kas sekasi, kas sekasi sunkiau, ko norėtų 
išmokti dar. 

 



„Mąstymo mokyklos“ metodas akcentuoja mokymąsi per vaizdą ir 
vaizdinius simbolius: mąstymo žemėlapiai, mąstymo raktai, De Bono 

kepurės, mąstymo įpročiai, Bloom taksonomijos piramidė. 

Galima pasirinkti šiuos  

mąstymo įpročius: 



APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ… 

 

PROJEKTO TIKSLAS: plėsti žinias apie „Mąstymo įpročių“ metodo taikymą 
ikimokyklinėse įstaigose, kuris padėtų sąmoningai, vieningai ir veiksmingai 

ugdyti vaikų mokymosi mokytis kompetenciją. 

 

PROJEKTO TRUKMĖ: 2022-09-01 iki 2022-12-20  
 

 

 

 

 

Projektas finansuojamas pagal Kėdainių rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programą 



PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

1 UŽDAVINYS: gilinti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 
pedagogų žinias apie „Mąstymo įpročių“ taikymą ugdymo procese bei 
efektyviausius savęs kaip lyderių pažinimo, lyderiško vadovavimo bei 
kiekvieno komandos nario skatinimo tapti lyderiu, būdus. 



Refleksijos, gerosios patirties sklaida 



PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

2 UŽDAVINYS: supažindinti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 
ugdytinių tėvus su „Mąstymo įpročių“ metodo taikymo privalumais ir 
ilgalaike nauda jų vaikams. 



PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

3 UŽDAVINYS: pristatyti „Mąstymo įpročių“ metodo taikymo 
galimybes Kėdainių miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams. 





PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

4 UŽDAVINYS: programos veiklų viešinimas ir rezultatų pristatymas 
šiuolaikiniais efektyviais masinio informavimo kanalais – 
internetiniame įstaigos tinklapyje, socialiniuose tinkluose. 



Ką dar įgyvendinsime? 

2022 m. gruodžio mėnesį turėsime kūrybines dirbtuves 
įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams „Kūrybiškumo 

galia“. 



AČIŪ UŽ SKIRTĄ DĖMESĮ! 


