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Darbotvarkė 



ES Tarybos bendrieji mokymosi visą 

gyvenimą orientaciniai metmenys 

 
Tarybos rekomendacija 

2018 m. gegužės 22 d.  

Dėl bendrųjų  mokymosi visą gyvenimą gebėjimų 



Bendrosios kompetencijos 

 
Kompetencijos apibrėžiamos kaip žinių, įgūdžių ir nuostatų derinys 

 

Žinias sudaro faktai ir skaičiai, sąvokos, idėjos ir teorijos, kurios jau yra 

sukurtos ir nustatytos ir kuriomis grindžiamas tam tikros srities ar dalyko 

išmanymas. 

 

Įgūdžiai apibrėžiami kaip gebėjimas ir pajėgumas vykdyti procesus ir 

naudotis turimomis žiniomis rezultatams pasiekti. 

 

Nuostatos apibrėžiamos kaip nusiteikimas ir požiūris, kurio laikomasi 

imantis veiksmų ir reaguojant į idėjas, asmenis ir situacijas. 

 

 



Kokios kompetencijos nustatytos 

orientaciniuose metmenyse? 



Raštingumo kompetencija 

 

Daugiakalbystės kompetencija 

 

Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos kompetencija 

 

Skaitmeninė kompetencija 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija 

 

Pilietiškumo kompetencija 

 

Verslumo kompetencija 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos  

 



Ugdant šias kompetencijas nustatyti 

trys uždaviniai:  

 

- įvairių mokymosi metodų ir 

kontekstų naudojimas; 

 

- parama mokytojams ir kitiems 

švietimo specialistams; 

 

- kompetencijų ugdymo vertinimas ir 

patvirtinimas. 

 

 

 



„ERASMUS+“ programos 2022–2027 m. 

prioritetai 

 



S K A I D R Ė S  PA V A D I N I M A S  

EUROPOS KOMISIJA pasirinko  

  

ŽALIĄJĮ EUROPOS KURSĄ, 

kurio tikslas – sveika ŽEMĖ 

 
 

 

Naujosios „ERASMUS+“ programos pristatymą 

galite peržiūrėti https://youtu.be/YP1cf6zPT6g 

https://youtu.be/YP1cf6zPT6g


S K A I D R Ė S  PA V A D I N I M A S  

Prioritetai 

oTvarumas  

oSkaitmenizacija 

oĮvairovė / lygybė / įtrauktis 



Kokie Panevėžio r. savivaldybės NSŠ 2022–2024 prioritetai? 
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1 Skaitmeninių 

kompetencijų 

gilinimas 

4 Komunikavimo 

užsienio kalba 

kompetencijų 

gilinimas 

2 Sveikos 

gyvensenos 

kompetencijų 

gilinimas 

5 

3 Krašto pažinimas 

6 



Kontaktai 
Renata Jankevičienė, el. p. renata.jankeviciene@prsc.lt, tel. 8 640 30 739 

Pasiūlymus dėl NSŠ plano rengimo siųsti iki vasario 15 d.  


