
 

„Erasmus+“ KA2 projektas „Inovatyvių metodų taikymas kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant Apribojimų teoriją“ 

 

                   

Projekto Nr.: 2019-1-PL01-KA201-065733 

 

Projekto tikslas – sukurti 6–15 metų amžiaus moksleiviams skirtą Apribojimų teorijos švietime 

(TOCfE) modelį, kuris, taip pat taikant ir mediaciją, prisidėtų prie bendrųjų moksleivių 

kompetencijų ugdymo. 

Projekto tikslinės grupės: 

1. 6–15 metų amžiaus moksleiviai, besimokantys pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo (5–8 

klasių) programas; 

2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo  (5–8 klasių) mokytojai; 

3. Netiesioginė tikslinė grupė: tėvai ir kitos suinteresuotos šalys. 

 

            

Projekto partneriai: 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa, Sopotas, Lenkija 

2. Istituto Comprensivo “Berlinguer”, Ragusa, Italija 

3. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Anykščiai, Lietuva 

Projektą koordinuoja Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa iš Lenkijos. 



Projekto uždaviniai:  

1. Parengti novatorišką Apribojimų teorijos švietime metodiką, skirtą  pradinio ir pagrindinio 

ugdymo mokykloms,  6–15 metų amžiaus moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymui. 

2. Aprūpinti pradinio ir pagrindinio ugdymo mokyklas metodine medžiaga, kuri padėtų 

tobulinti mokinių bendrąsias kompetencijas (kritinį mąstymą, kūrybiškumą, konfliktų 

sprendimo įgūdžius) taikant Apribojimų teoriją švietime ir mediaciją. 

3. Padidinti projekto pritaikomumą teikiant rekomendacijas, dalijantis strategijų rinkiniu ir 

įgyvendinant bandomąją praktiką. 

 

Numatomi rezultatai: 

1. Apribojimų teorijos švietime ir mediacijos metodologijos, skirtos 6–15 metų amžiaus 

moksleivių ugdymo programoms,  įdiegimas. 

2. Metodinės medžiagos mokytojams, moksleiviams ir tėvams parengimas. 

3. Mokytojų ir mokinių supažindinimas su metodologija, metodinės medžiagos išbandymas 

ir vertinimas projekte dalyvaujančiose mokyklose. Atsižvelgus į šių bandymų ir vertinimų 

rezultatus, sukurtas galutinis Apribojimų teorijos švietime modelis 6–15 metų amžiaus 

mokiniams, besimokantiems pradinio ir pagrindinio ugdymo mokyklose.  

 

Pridėtinė projekto vertė:  

Svarbu pastebėti, kad Europos lygiu vis daugiau dėmesio yra skiriama ankstyvajam švietimui, nes 

pripažįstama, kad jis gali padėti pamatus vėlesnei švietimo sėkmei. Taigi, inovatyvių metodų 

taikymas kritinio mąstymo ugdymui, naudojant Apribojimų teoriją ir mediacijos taikymas 6–15 

metų amžiaus vaikų ir paauglių ugdymo programose bus viena iš pagrindinių naujovių ne tik 

Lenkijoje, Lietuvoje ar Italijoje, bet ir visoje Europoje. 

Šis projektas padės ugdyti pagrindines kompetencijas bei  kritinio mąstymo ugdymą, naudojant 

Apribojimų teoriją ir mediacijos metodologiją Lietuvoje, Italijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse, 

naudojant projekto metu sukurtais intelektualiniais produktais.  

 

! Daugiau informacijos anglų kalba apie Apribojimų teoriją švietime galite rasti oficialioje 

svetainėje čia.  

http://w.tocforeducation.com/home.html

