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sVirtualus minčių žemėlapis

Žingsnis: 3. Sužinok daugiau!

Trukmė: 1 val.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Kompiuteriai, išmanieji telefonai ir prieiga prie interneto;
•  Konferencinio popieriaus lapai, markeriai, pieštukai, lipnūs lapeliai (alternatyva).

Metodo aprašymas

1.  Pristatykite dalyviams, kas yra minčių žemėlapis. Tai būdas suskirstyti informaciją ir vizualiai 
susieti ją su pagrindine nagrinėjama problema. Pagrindinė problema yra pateikiama viduryje, o 
smulkesni jos aspektai surašomi aplink. Tuomet dar mažesnės temos ar problemos, priežastiniai 
ryškiai ar aplinkybės surašomos aplink smulkius pagrindinės problemos aspektus. Pasirūpinkite, 
kad priežastys, problemos, ryšiai, padariniai ar kt. būtų išskirti skirtingomis spalvomis – tai 
supaprastins minčių žemėlapį. Parodykite dalyviams jau egzistuojantį minčių žemėlapį, kad jiems 
būtų lengviau įsivaizduoti, kaip jis turi atrodyti. 

2. Paprašykite dalyvių parengti savo pačių minčių žemėlapį, naudojantis anksčiau surinkta 
informacija apie nagrinėjamą problemą. Tą jie gali padaryti dviem būdais:
1 būdas: Jei galimybę naudotis kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir internetu, supažindinkite juos su 
virtualiomis platformomis, kurios leidžia kurti minčių žemėlapius (mes rekomenduojame https://coggle.it/, 
www.mindmup.com, www.stormboard.com). Galite naudoti ir kitas platformas, bet prieš tai įsitikinkite, kad 
jos yra nemokamos, o vieną minčių žemėlapį tuo pat metu gali kurti daugiau nei vienas asmuo. Taip pat 
galite leisti patiems grupės nariams nuspręsti, kokią platformą jie naudos. 
2 būdas: Galite piešti minčių žemėlapį senu, geru, patikrintu būdu – ant popieriaus.

3. Kai  dalyviai baigs kurti minčių žemėlapius, pakvieskite visus  juos apžiūrėti. Aptarkite veiklą, 
diskutuodami šiais klausimais:

•  Ar esate patenkinti sukurtu minčių žemėlapiu? Kodėl?
•  Ką dabar galvojate apie informaciją, kurią surinkote tyrimui? Ar ji pasirodė kitokia prieš kuriant minčių 

žemėlapį? Kaip kitokia?
•  Ar dabar pastebite tarp tam tikrų aspektų, ryšių, kurių nepastebėdavote anksčiau? Kokius?
•  Kuo minčių žemėlapis skiriasi nuo, pavyzdžiui, paprasto pranešimo? Kokie yra vieno ir kito informacijos 

pateikimo būdo teigiami ir neigiami aspektai?
•  Ką manote apie tai, kad visi žmonės dirbo kartu prie vieno minčių žemėlapio? Kokios to teigiamos ir 

neigiamos pusės? 
•  Ar dabar geriau suprantate pagrindinę temą? Kodėl?
•  Jei iš naujo kurtumėte minčių žemėlapį, ką darytumėte kitaip?

Pastabos

Jei dalyviai kūrė virtualų minčių žemėlapį, aptarimui galite panaudoti šiuos papildomus klausimus:
•  Ką manote apie virtualų komandinį darbą?
•  Technologijos suteikia priemones, su kuriomis mums lengviau priimti sprendimus, rasti 

kompromisus, galvoti ir dirbti. Kaip manote, ar pakankamai jomis naudojamės?
•  Kaip technologijos gali mums padėti, sprendžiant socialines problemas?


