
Lietuvos edukologijos universitetas
Socialinės edukacijos fakultetas 

Socialinio ugdymo katedra
Všį „Vaikų ugdymas“

„Kritinis mąstymas ir skirtybių 
įvairovė“

Doc. dr. Sigita Burvytė
2017 m. rugsėjo 28 d.



Temos aktualumas (1)
Vaikų patirtys vaikystėje lemia jų

vidines nuostatas ir vėlesniame gyvenime,

analizuojant faktus priimti sprendimus



Temos aktualumas (2)
• Potyriai (per 5 receptorius: lytėjimo, uoslės, klausos,

skonio, regos, matymo) kūdikystėje ir ankstyvojoje

vaikystėje yra mąstymo pagrindas.

• Vaikų potyriai ribojami, dėl...

• Žmogus iš prigimties yra smalsus.



Žmogaus mąstymą, protavimo galimybes atspindi jo 
intelektas. Intelektas – tai žmogaus gebėjimų 
visuma, sąlygojanti asmenybės mąstymo kokybę 
(Jovaiša, 1993)
Kritinis mąstymas įprasmina mokymą(-si), sudaro 
visas būtinas prielaidas suprasti, interpretuoti, atrasti 
ir suvokti visuomenės raidos problemas ir 
garantuoja optimaliausiomis sąlygomis parengti 
efektyvų mechanizmą joms išspręsti (Grendstad
1996; Visockienė, Šiaučiukėnienė 2000; 
Penkauskienė 2001; Šmitienė 2005). 



Intelektų įvairovės teorija H. Gardner 1989 m. 

Atlikti tyrimai patvirtina nuomonę, kad 
intelektą sudaro ne vienas, o daug lygiaverčių 
sugebėjimų:
• kalbinis intelektas;
• erdvinis intelektas ;
• loginis matematinis intelektas ;
• muzikinis intelektas; 
• kūniškasis sinestezinis intelektas; 
• vidinis asmeniškasis intelektas;
• tarpasmeninis (socialinis) intelektas.



Kritinis ugdymo fenomenas ir 
skirtybių įvairovė

• „kiekvienas vaikas yra unikalus, turintis individualių 
tik jam būdingų interesų, gebėjimų ir ugdymosi 
poreikių“

• „švietimo sistemos ir ugdymo programos privalo būti 
pritaikytos, kad atlieptų besimokančiųjų įvairovę ir 
ugdymosi poreikių skirtybes – turintieji SUP turi 
turėti galimybę lankyti įprastas mokyklas, kur 
ugdymas privalo būti pritaikytas, siekiant patenkinti 
specialiuosius mokinio ugdymosi poreikius“

Teresa Aidukienė, 2014



„Pilietinės galios tyrimas“ (2010) 

Tyrimai rodo, kad mokiniai stokoja 
gebėjimų:
• kritiškai atsirinkti;
• nagrinėti informaciją bei ją vertinti;
• Lietuvos jaunimas labai mažai domisi 

politinėmis, aktualiomis šalies 
naujienomis, nei likusi visuomenės 
dalis.



Smegenys keičiasi laikui bėgant



Kūrybingas pedagogų 
mąstymas...

• Kaip mums visiem tokiems skirtingiems
sugyventi moderniame pasaulyje?

• Kaip sukurti universalų dizainą?
• Kaip keičiasi žinių perteikimo būdai?
• Kaip suteikti galimybes kiekvienam

lavintis per asmenines patirtis?



Universalus dizainas
Kitas požiūris į žmogų ?



Kaip padėti žmogui išsiugdyti 
gebėjimą mąstyti?

1. Pagrindai mąstymui suteikiami  kūdikystėje
2. Žaidimų ir laisvo tyrinėjimo svarba 
3. Būtinas pasitikėjimas vaikais, saugiai nustatant 

ribas ir leidžiant tyrinėti juos supančią aplinką
4. Judėjimas



Asmenybės adaptavimosi galimybių 
priklausomybė nuo amžiaus ir smegenų 

užaktyvinimo pagal T.Helbriugę ir J. Hermaną fon
Vimpfeną (1998, p.24).



Skirtingi požiūriai į 
pasiekimus

• Daugiausia dėmesio skiriant tik pagrindams –
skaitymui ir rašymui – ir iki pasiutimo tikrinant
žinias sumažėja pažintinio stimuliavimo lygis, teigia P.
Adey, Karališkojo koledžo ugdymo profesorius. –
Vaikai žino faktus, bet prastai galvoja.

• Į egzaminus orientuotas požiūris gali iškreipti ugdymo
prioritetus (sudaryti sąlygas pasirengti savarankiškam
gyvenimui), skatindami mokytojai (tėvai, auklėtojai ir
kiti ugdytojai) mokytis vaikus tik testui, užuot žadinus
tikrą mokymąsi, vaizduotę ir problemų sprendimą.



Tyrimų pagrindu...
Šiuolaikinėje visuomenėje darbovietėse megzti ryšius
ir diegti naujoves drauge su grupe yra itin svarbu.
Dėl beprasmio kalimo lieka mažiau laiko emocinio
intelekto koeficientui (EQ) - gebėjimui vystyti ir
palaikyti tarpusavio santykius.



Kalba yra proto išraiška...

• Žodžiai stiprinantys tarpusavio 
santykius;

• Palaikantys žodžiai;
• Pasitikėjimą išreiškiantys;
• Paskatinantys kūrybingumą žodžiai;
• Sumaniosios edukacijos klausimai –

skatina mąstymą ir situacijos analizę;



Darbo su tėvais ir vaikais 
žemėlapis...



Kūrybiškas vaikų pažinimas ir 
paskatinimas mąstyti...



„Šeimų išgyvenimo stovykla“ – gyvoji 
edukacija tėvams ir vaikams stiprinant 

tarpusavio santykius
Stovykla vaikams ir tėvams bei kitiems ugdytojams 

„UGDYKIM kartu“
Mūsų šūkis – ugdome vaikus atsakingais, kūrybingais 
ir visapusiškais žmonėmis

I grupė: 2018 m. liepos 16 - 21 d.
I grupė: 201 m. liepos 23 - 28 d.

Informacija bus patalpinta puslapyje: www.ugdykim.lt



2014 m. akimirkos iš Šeimų stovyklos, stiprinant 
tėvų ir vaikų tarpusavio santykius



Šių dienų pedagogo funkcijos...

Pedagogas neprivalo būti „žvaigžde“ ir viską 
žinoti;
Pedagogas – tarpininkas, paskatintojas;
Tik laimingas pedagogas gali išugdyti 
laimingą žmogų;
Visi žmonės yra geri – netinkamas tik jų 
elgesys;
Pedagogas privalo profesionaliai valdyti savo 
emocijas.
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