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Nuolatinio tobulinimo sisteminis požiūris orientuotas į ciklinius procesus
Pagal Dr. Jay Marino
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Nuolatinio tobulinimo sisteminis požiūris 
- Sistemos teorija buvo išbandyta įgyvendinant įvairias susijusias švietimo 
iniciatyvas. Sisteminio mąstymo apibrėžimas:  tai procesas, kurio metu 
suprantama, kaip viskas veikia vienas kitą visumoje. Organizacijose sistemos 
susideda iš žmonių, struktūrų ir procesų, kurie kartu daro organizaciją sveiką ar 
nesveiką. 
- Sisteminis mąstymas buvo apibrėžtas kaip požiūris į problemų sprendimą ir 
nuolatinį tobulinimą, vertinant problemas kaip bendros sistemos dalis, o ne 
reaguojant į konkrečias dalis, rezultatus ar įvykius ir galimai prisidedant prie 
tolesnių nenumatytų pasekmių vystymosi. 
- Sisteminis mąstymas yra ne vienas dalykas, o įpročių rinkinys arba praktika 
tokioje sistemoje, kuri yra pagrįsta įsitikinimu, kad sistemos komponentai gali 
geriausiai suprasti santykių tarpusavyje ir su kitomis sistemomis kontekste, o 
ne izoliacijoje. 
- Sisteminis mąstymas orientuotas į ciklinius procesus, o ne tiesinę priežastį ir 
pasekmę. 

Nuolatinio tobulinimo komponentai
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Dėl ko reikalingas nuolatinis 
tobulėjimas ir ieškojimas?

Užduokite šį klausimą kiekvienas sau!

Loginė pasekmių šaka

Pagal „TOC for Education“ metodą, 
efektyvaus mąstymo įrankis
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Veiksmai
O ką daryti, kai atsiranda vidiniai prieštaravimai 
ar nematai kelio į priekį? Kokie veiksmai ir jų 
pasekmės

Vidiniai ieškojimai, atradimai

Kaip numatyti ir vertinti savo veiksmų 
pasekmes?

„Veiksmus pradėkite 
galvodami apie 
pabaigą“     
/ Leonardas Da Vinčis /

TOC mąstymo įrankiai (1)

• Apribojimų teorija (TOC) vysto mąstymo gebėjimus spręsti 
problemas ir atsakingai priimti efektyvius sprendimus.

• Šie efektyvaus ir atsakingo mąstymo įgūdžiai vystomi kartu su 
aiškiu mąstymo rišlumu.

• Jie yra pritaikomi planuojant apie veiksmus ir elgesį, vedančius link 
atsakingo sprendimų priėmimo ir atidaus jų įgyvendinimo veiksmų 
vykdymo.
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TOC mąstymo įrankiai (2)

1. Išmoko mąstyti ne tik kritiškai, bet ir sistemiškai bei kūrybingai.
2. Suteikia galimybę išreikšti tai, ką jie mąsto.
3. Duoda grafines priemones, padedančias mąstyti logiškai, 
sistemingai ir atsakingai.
4. Leidžia ne tik mąstyti, bet ir efektyviai bendrauti, pademonstruojant
harmoningo komunikavimo lygį;
5. Gebėti susieti ir rasti tiesioginį ryšį tarp mąstymo ir efektyvios
veiklos rezultatų kasdieniniame gyvenime.

Pasekmių šakos augimas

„eTwinning“ programa

Tai įrankis mokytojų bendruomenei
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Tarptautinė „eTwinning“ programa

Suteikia platesnes galimybes, 
vykdant projektus;
Ugdo tarptautiškumą ir globalesnį 
mąstymą;
Leidžia mokinius veikti komandoje ir 
savarankiškai;
Skatina atsakomybę ir užbaigtumą;
...

„eTwinning“ platformos
galimybės ir vertė

Tai atskira kelionė susipažinimui,
tobulinimuisi

!
„Twinnspace“ erdvė -
galimybės ir vertė

Tai nauja kelionė susipažinimui,
Įsisavinimui ir vykdymui

!
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Skaitmeninis 
raštingumas

Nuo eTwinning projektų idėjų 
sugeneravimo iki mokytojų skaitmeninių 
pedagoginių kompetencijų gerinimo

! Apibendrinimas

Klausimai 
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Nuolatinio tobulėjimo metodas

Proceso cikliškumas

Tarptautinė„eTwinning“ programa

Bendradarbiavimas ir kūryba

Efektyvaus mąstymo įrankis „Loginė 
pasekmių šaka“

Veiksmų numatymas

— Elon Musk („SpaceX“ įkūrėjas ir vadovas, „Tesla Motors“ vadovas, 
„SolarCity“ vienas iš įkūrėjų,)

“Manau, labai svarbu nuolat galvoti 
apie tai, ką padarėte ir ką galėjote 
padaryti geriau. Turbūt tai yra 
geriausias patarimas, kokį galiu 
duoti: nuolat galvokite, kaip viską 
daryti geriau.”
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