
XXI A. GEBĖJIMŲ 
UGDYMAS



XXI A. GEBĖJIMŲ SĄRAŠAS

•Kūrybingumas  

•Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 

•Bendradarbiavimas ir komunikacija 

•Lyderystė 

•Pilietiškumas 

•Skaitmeninis raštingumas

Parengta pagal British Council „Core 
skills for learning, work and society„ 



Most in- demand work skills



GEBĖJIMO UGDYMAS

Žinios

Įgūdžiai

Nuostatos

Informuojame

Treniruojame

Reflektuojame



ĮTRAUKIANTI KŪRYBIŠKO MOKYMOSI ERDVĖ



Kūrybingumas 



Naujų idėjų ir sprendimų kūrimas.

Kūrybingumas 



Vaizduotė

Atkaklumas
Nuosekli 
 praktika

Bendradarbiavimas

Smalsumas

• Žaidžia idėjomis 

• Jungia skirtingas sritis

• Remiasi intuicija

• Stebisi, kelia klausimus

• Tyrinėja, ieško atsakymų

• Abejoja įsitvirtinusiomis 

prielaidomis ir normomis

• Veikia praktiškai stengiasi 
tobulėti 


• Nuolat tobulina techninius 
įgūdžius


• Kritiškai vertina ir apmąsto

• Geba dirbti su kitais

• Užmezga ir priima grįžtamąjį ryšį

• Dalijasi idėjomis ir kitais produktais

• Toleruoja neapibrėžtumą

• Pripažįsta sunkumus, 

kaip darbo dalį, 

• Drįsta būti kitoks 

Ellen Spencer, Bill Lucas, Guy Claxton, Progression in Creativity:
developing new tools of assessment, 2012, http://www.creativitycultureeducation.

org/wp-content/uploads/Progression-in-Crehttp://old.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/Progression-in-Creativity-Final-Report-April-2012.pdf. 

http://www.creativitycultureeducation/
progression-in-crehttp://old.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/Progression-in-Creativity-Final-Report-April-2012.pdf


Kritinis mąstymas 



   Savarankiškas mąstymas, 
kvestionuojantis ir vertinantis 
idėjas bei sprendimus.  

   Patirčių, perspektyvų, procesų 
refleksija ir sprendimų priėmimas. 

Kritinis mąstymas 



“Kritinis mąstymas gali būti apibrėžtas kaip 
procesas, kuriame tikriname teiginius ir argumentus 
ir nusprendžiame, kurie turi vertę, kurie išties 
pagrįsti, kurie ne. Kitais žodžiais, kritinis mąstymas 
yra atsakymų paieška, tyrinėjimas.” 

V.R.Ruggiero 



“Kritinis mąstymas - tai nuoseklus reflektyvus 
mąstymas, kuriuo siekiama spręsti, kuo
tikėti ir kaip elgtis. Jis geriausiai suprantamas kaip 
mąstančiojo gebėjimas permąstyti ir vertinti savo 
paties mąstymą. Kitaip tariant, kritiškai
mąstantis paklaus, ar tikrai tai tiesa? Iš kur tai žinai? 
Parodyk man įrodymus. Ar šie įrodymai
yra patikimi?” 

Jon Warner  
(knygos “Kritinis mąstymas” autorius) 



„Tiesa yra surandama, ne sukuriama“.   
Pagal V.R.Ruggiero 



Kritinio 
mąstymo 
procesas 



- Tyrinėti: identifikuoti ir kvestionuoti prielaidas, tikrinti faktų 
ir interpretacijų tikslumą, analizuoti žinojimo spragas, rasti 
patikimus įrodymus. 

- Identifikuoti ir apžvelgti alternatyvias teorijas ir nuomones, 
lyginti ar įsivaizduoti skirtingas požiūrio į problemą 
perspektyvas. Interpretuoti, ką reiškia įrodymai. 

- Pagrįsti sprendimus loginiais, etiniais ar estetiniais 
kriterijais, argumentais. 

- Reflektuoti asmenines patirtis, turimas perspektyvas, 
šališkumą, priimtus sprendimus ir galimas alternatyvas.

Kritinio mąstymo procesas 

Vincent-Lancrin, S., et al. (2019), Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in 
School, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/
10.1787/62212c37-en.

https://doi.org/10.1787/62212c37-en
https://doi.org/10.1787/62212c37-en


Kritinio mąstymo viena iš esminių 
sąlygų yra aktualaus klausimo 
iškėlimas arba teiginys, kurį mes 
kvestionuojame. Klausiame, ar 
pasirinktas teiginys yra tiesa? *

* daugiau apie įkvepiančius klausimus ir jų formulavimą skaitykite “The art of 
powerful questions”. 



1. Savivoka 
• Kas esame? 
• Kokios mūsų vertybės? 
• Kokios mūsų prielaidos ir 

nusistatymai?

2. Smalsavimas 
• Kas mus domina šioje temoje, 

idėjoje ar situacijoje? 
• Ką mes norėtume geriau giliau 

suprasti?
3. Gilus klausinėjimas 
• Ką ir iš kokių šaltinių žinome? 

Kiek patikimas mūsų žinojimas? 
Kiek remiamės faktais, kiek 
prielaidom?  

• Kokie svarbūs klausimai iškyla 
suvokus savo santykį su tema ir 
pasigilinus?

6. Analizė ir refleksija 
• Ką supratome permąstydami ir 

bandydami naujai pažvelgti? 
• Kokias išvadas pasidarėme? Ką 

nusprendėme? 
• Kokie nauji klausimai kilo?

5. Naujo vaizdinio 
sukūrimas ir 
eksperimentavimas 
• Kaip kitaip galime mąstyti 

apie temą, idėją ar 
situaciją? 

• Kaip galime patikrinti 
pasirinktus mąstymo 
būdus?

4. Prielaidų 
kvestionavimas 
• Kokiais mūsų mąstymo ir 

veikimo būdais turėtume 
suabejoti ir kodėl?

Pagal Nimble Fish



Kritinio mąstymo 
ugdymas



• Pamatyti reiškinius iš skirtingų perspektyvų  
• Rinkti duomenis, juos analizuoti, formuluoti išvadas  
• Atskirti nuomones nuo faktų 
• Įvardyti ir kvestionuoti prielaidas ir visuotinai priimtas 

idėjas ar praktikas 
• Remtis skirtingais šaltiniais. Vertinti šaltinio 

patikimumą 

Analizuoti reiškinius



• Kurti dialogą, atvirą skirtingoms nuomonėms 
• Kelti kritinius klausimus (fasilitavimas klausimais) 
• Diskusija, kurios tikslas geriau suprasti tikrovę, 

(Kvestionavimas „savaime suprantamų“ dalykų, 
siekiant suprasti kokia yra tiesa.) 

• Kritinė refleksija - gilinimasis į reiškinio ir savo 
reakcijos į reiškinį priežastis. 

• Tyrinėjimas kaip, kada ir kas suformavo mūsų 
požiūrį: „Iš kur aš tai žinau?“

Pokalbyje ir diskusijoje:



• Falsifikuotų istorijų, menamosios dokumentikos 
(mocumentary), manipuliacijos kūrimas. 

• Fake news kūrimas. 
• Žaidimas “mokslininkais”, “detektyvais”, “žurnalistais” 
įtraukiant duomenų rinkimą, jų analizavimą išvadų 
formulavimą.  

• Teatre, personažo veiksmų ir logikos analizė. (ką jis daro? 
Ką jis sako? Ko jis siekia? Kaip jį vertina kiti veikėjai? ) 

• … 

Kūryboje ir žaidime:



 

Žvelgimas iš kitos perspektyvos - 
“Pokalbis su ateiviu”

Pratimas



 

Atsakykite į klausimus, kilusius ateiviui, 
pamačiusiam futbolo varžybas:

• Kodėl vieni bėgioja, o kiti žiūri?  

• Kodėl žaidžia tik vyrai?

• Kodėl jie visi turi tik vieną kamuolį?

• Kas yra žaidimas?



Lyderystė  



LYDERYSTĖ
Proaktyvumas, iniciatyvumas, atkaklumas ir pasitikėjimas savimi. 

Sąžiningumas ir atsakomybė. 

Atsparumas (gebėjimas atsikurti po krizinių įtampos situacijų), 
gebėjimas pasirūpinti savimi, savo sveikata ir gerbūviu. 

Mokėjimas mokytis. 

Asmeninės karjeros įgūdžiai (savęs, savo gebėjimų pažinimas ir 
kryptingas tobulinimas, išorinių galimybių tyrinėjimas, karjeros 
galimybių siekimas). 

………………………………………………………………. 

Pasitikėjimu grįstų ryšių kūrimas ir palaikymas. 

Empatija, kitų asmenų poreikių pripažinimas ir saugumo kūrimas. 
Inicijavimas bendro veikimo, vertinant skirtumus ir atskleidžiant 
potencialą.

25



LYDERYSTĖS APRAIŠKOS: ĮTAKA SAU IR ĮTAKA KITIEMS

1.Proaktyvumas 2.Pradėjimas, turint pabaigos 
viziją

Pagal St. Covey

3.Pirmenybė tam, kas 
svarbiausia

4.Win/win mąstymas

5.Suprasti, paskui būti 
suprastu 6.Sinergija

7.„
Pj
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Lyderystės ugdymas



• Lyderystės apraiškų įsivardinimas, tyrinėjimas 
• Erdvės lyderystei ir iniciatyvai reištis 

sukūrimas: naujų taisyklių kūrimas, 
skatinimas išsikelti savo tikslus 

• Erdvė savęs, savo savybių pažinimui 
• Lyderystės refleksija 

Lyderystės savyje ir kituose atpažinimas



• savęs pažinimas,  
• išorės galimybių pažinimas,  
• gebėjimas pasirinkti,  
• planavimas,  
• sprendimų susijusių su karjeros pasirinkimu 

įgyvendinimas. 

Karjeros gebėjimų lavinimas:



• Skirtingų mokymosi būdų patyrimas 

• Išmokimo ir mokymosi proceso refleksija 

• Savo mokymosi braižo įvardinimas 

Mokėjimas mokytis:



Bendradarbiavimas 
ir komunikacija



BENDRADARBIAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

Komunikacija 

- Efektyvi verbalinė komunikacija: gebėjimas aiškiai formuluoti ir 
išreišti mintį, aktyvus kitų klausymas.  

- Komunikavimas įvairialypėje ir daugiakalbėje aplinkoje. 

- Neverbalinės komunikacijos supratimas. 

Bendradarbiavimas 

- Gebėjimas veikti (dirbti ir mokytis) įvairiose komandose: 
išsiaiškinti bendrus tikslus ir uždavinius, planuoti, pasiskirstyti 
užduotimis, atitinkančiomis sugebėjimus, derintis veiksmus ir 
darbo būdą, prisiimti bendrą atsakomybę. 

- Ėjimas į kompromisą, derinimasis tarpusavyje, siekiant atrasti 
naujas idėjas ir inovatyvius sprendimus.



BENDRADARBIAUJANČIOS KOMUNIKACIJOS ARBA 
KOMUNIKACIJOS BE PRIEVARTOS PRINCIPAI

• Gebėti kurti ir palaikyti dialogą – išreikšti save ir suprasti kitą. 

• Stebėti, kas vyksta, gebėti atskirti faktus nuo nuomonių ir 
vertinimų. 

• Suprasti, ką jaučiu, gebėti teisingai įvardinti, ką jaučiu, 
nesuplakant jausmų su mintimis/vertinimais/kitų elgesio 
apibūdinimais. 

• Suprasti ir įvardinti esminius savo poreikius, esamoje situacijoje 

• Suformuluoti aiškų prašymą - pageidavimą kitam/kitiems 

• Įsiklausyti į tai, ką ir kaip sako kiti, suprasti ką žmogus nori 
pasakyti, kokį poreikį turi.

Pagal Marshall Rosenberg 



Komanda - nedidelė žmonių grupė, turinčių vienas 
kitą papildančių savybių. Jie įsipareigoję ir bendrai 
atsakingi už bendrą tikslą ir metodus, bei 
uždavinių įvykdymą. 

“The Wisdom of Teams” – J.R. Katzenbach & 
D.K.Smith 



Neaiški kryptis: nepakankamai aiškus arba klaidingas tikslas  

Neaiškus bendradarbiavimo būdas, kaip, kokiais metodais dirbama kartu 
Nepakamkamas arba nelygiavertis įsipareigojimas (prisidėjimas) prie 
bendro rezultato 
Kritinis įgūdžių trūkumas: techniniai įgūdžiai + komandinio darbo 
įgūdžiai  
Pasitikėjimo vienas kitu stygius: komandos narių sudėtingi santykiai, 
prietarai arba per mažas pažinojimas, neleidžiantys pasitikėti kitu 
Neefektyvus sprendimų priėmimas: neaišku, kaip komanda priims 
sprendimus, sprendimas dėl įtakos, garsiakalbių sprendimas, užmirštos 
idėjos 

Komandinio darbo trikdžiai



Bendradarbiavimo 
ir komunikacijos 
ugdymas



• Sužinojimas apie komunikacijos principus. 
• Žinutės formulavimas ir perdavimas. 

• Aktyvaus klausymo įgūdžių lavinimas. 
• Mokymasis teikti grįžtamąjį ryšį, grįžtamojo 

ryšio sesijos.

Komunikacijos tyrinėjimas ir lavinimas



• Veiklos pogrupiuose, reikalaujančios bendradarbiavimo ir 
komunikacijos: telkiančios grupę ties bendrais uždaviniais 
ir turinčios erdvės grupiniams darbui. 

• Bendradarbiavimo principų įvardinimas. 
• Praktinis mokymasis dirbti komandoje: dalintis ir keistis 

atsakomybe, priimti bendrus sprendimus, būti atskaitingais 
vieni kitiems. 

• Keitimasis vaidmenimis komandoje, bendradarbiavimas 
skirtingose komandose. 

• Bendradarbiavimo ar komandinio darbo patirties refleksija.

Bendradarbiavimo patyrimas ir refleksija


