DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į FORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMĄ
Norint išugdyti kritiškai mąstantį, aktyvų demokratinės visuomenės narį, reikia ne vien tik
suteikti žinių, bet ir išmokyti analizuoti gautą informaciją, išsiugdyti tvirtą pilietinę poziciją, įgyti
įgūdžių, kurie prisidės prie sėkmingos karjeros siekiant mokslo aukštumų ir įsitvirtinant darbo
rinkoje. Investicija į aktyvių bet kurios srities lyderių ugdymą šiandien atsipirks keleriopai, kai tie
jauni žmonės įsilies į darbo rinką. Projektu siekiame užpildyti mūsų ugdymo sistemos, kuri remiasi
informacijos/faktų įsiminimu, o ne kritine analize, spragą. Tai bus įgyvendinama integruojant
inovatyvią debatų metodiką į formalųjį švietimą ir steigiant mokyklų, taikančių šią metodiką, tinklą.
Tikslinės grupės – mokytojai ir mokiniai (dauguma 8-12 kl). Mūsų 15-kos metų patirtis rodo, kad
debatų programoje dalyvavę mokiniai daug geriau laiko egzaminus, yra itin vertinami aukštosiose
mokyklose, sėkmingai konkuruoja darbo rinkoje, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
Projekto tikslas: pristatyti Lietuvos mokykloms inovatyvią debatų metodiką ir jos panaudojimo
galimybes pamokose ir užklasinėje veikloje (pvz., klasės valandėlėms, projektinei veiklai, etc.).
Projekte dalyvavo 32 partneriai – 20 mokyklų, 12 švietimo centrų ir dvi jaunimo nevyriausybinės
organizacijos.
Projekto veiklos:
1. Įvadinė konferencija "Inovatyvių ugdymo metodų diegimas formaliojo švietimo sistemoje" (2011
m. sausio 14 d. Vilniuje)
2. 60 viešų debatų aktualiomis projekto temomis visose savivaldybėse (ypač patyčių prevencijos
tema)
3. 10 seminarų (po vieną kiekvienoj apskrity) dalykų mokytojams (pilietinio ugdymo, istorijos,
anglų k., etikos)
4. Dviejų dienų kūrybinės dirbtuvės. Mokytojai rengs pamokų planus ir medžiagą debatų metodikos
integravimui į ugdymo programą (nauji mokytojai )
5. 10 seminarų (dviejų dienų) klasių vadovams (2 d. Druskininkuose)
6. Klasės valandėlės naudojant debatų metodiką (30 klasės valandėlių)
7. 5 seminarai mokytojams apie metodikos panaudojimą projektinei veiklai. II dalis-kūrybinis
procesas ("Projektinių idėjų mugė". 2 d. Druskininkuose)
8. Anglų, lietuvių, rusų kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo ir etikos pamokos integruojant
interaktyvią debatų metodiką (numatyta 2011 sausis – 2012 spalis laikotarpiu)
9. "Forumo debatų" organizavimas (20 renginių)
10. Šalies mokinių debatų turnyrų organizavimas (trys dviejų dienų turnyrai)
11. Geriausio jaunojo oratoriaus patyčių prevencijos tema rinkimai per zebra.lt videokanala
12. Gerosios patirties sklaida – 10 atvirų klasės valandėlių, panaudojant debatų metodiką (bus
filmuojama)
13. Gerosios patirties sklaida – 10 atvirų pamokų (skirtingų dalykų), panaudojant debatų metodiką
pamokoje (bus filmuojama).
14. Debatų metodikos integravimo į formalųjį švietimą vertinimo analizė(bus atliktas tyrimas)
15. Gerosios patirties sklaida - "Klasės vadovo knyga" parengimas ir leidyba.
16. Baigiamoji projekto konferencija "Inovatyvių ugdymo metodų sklaida". (Projekto vertinimo
analizės, rezultatų ir produktų pristatymas).

