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Žuvis? Meškerė?
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PIRMA “MEŠKERĖ” – MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI



Klausimai
Mąstymo 
procesai Mąstymo žemėlapis

Papasakokite viską, ką 
žinote apie tai? Kaip Jūs 
tai apibrėžiate? Koks Jūsų 
kontekstas? Į ką jūs 
atsižvelgiate?

Apibrėžimas 
kontekste Apskritimas

Kaip Jūs apibūdintumėte šį 
daiktą / idėją / žmogų? 
Kokius būdvardžius 
naudotumėte?

Apibūdinimas Burbulai

Kokie yra panašumai ir 
skirtumai?

Palyginimas ir 
supriešinimas

Dvigubas
burbulų 

žemėlapis

Kaip galite sugrupuoti
pagrindines idėjas, 
pagalbines idėjas ir 
detales?

Klasifikacija Medis



Klausimai
Mąstymo 
procesas Mąstymo žemėlapis

Kokios dalys sudaro visą 
objektą? Ar galima dalis 
suskirstyti dar smulkiau? 

Dalis -
visuma

Rėmeliai

Kokia yra įvykių seka? 
Kokios yra sekos etapai? Seka Nuoseklus

Kokios yra priežastys ir 
pasekmės?

Priežastis 
ir pasekmė

Keletas 
nuoseklių 
žemėlapių

Kokia analogija 
naudojama?

Matyti 
analogijas

Tiltas









ANTRA “MEŠKERĖ” – KRITINIO MĄSTYMO 
METODIKA

Kritinis mąstymas:
 nepriklausomas mąstymas
 informacija yra pradinis, o ne galutinis 

kritinio mąstymo taškas
 prasideda nuo klausimų, problemos, kurias 

reikia išspręsti
 reikalingi argumentai
 socialinis mąstymas











TREČIA “MEŠKERĖ” – EMA PRATYBOS
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EMA užduotys:
 kontekstualios
 tiriamosios
 sasmenintos
 ugdomi įvairūs gebėjimai
 pagalba
 personažai 
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AČIŪ 
UŽ 
DĖMESĮ!
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