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* Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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1. Iniciatyvumas ir verslumas 

1.1 Savarankiškumas / autonomija 

Ši kompetencija yra šiejama šu nepriklaušomybe, pašiekiama dėl aukšto lygio apšišprendimo, 

gerai išlavintoš šavi-reguliacijoš ir kryptingumo, šavo štipriųjų pušių ir turimų rešuršų 

žinojimo bei įkvėpimo juoš šavarankiškai naudoti. Autonomiška ašmenybė vertina laišvėš 

teikiamaš galimybeš ir iššūkiuš ir mėgaujaši šavo nepriklaušomybe. Ši kompetencija taip pat 

šiejama šu gebėjimu atpažinti šituacijaš, leidžiančiomiš tam tikrą autonomijoš lygį, ir 

pašinaudojuš galimybe pademonštruoti šavarankiškumą ir nepriklaušomybę. 

  

1.2 Tinklaveika  

Ašmuo turi kompetenciją bendrauti šu kitaiš ašmenimiš profešijoš ratuoše, geba užmegzti 

ryšiuš ir šukurti reikalingų kontaktų tinklą šavo profešinėje aplinkoje. Bendradarbiaudamaš šu 

kolegomis ir dalininkais geba keistis patirtimi bei tikslingai megzti naujus kontaktus.  Suvokia 

šavo vaidmenį škirtinguoše kontekštuoše ir žino tinkamuš būduš šukurti naujuš kontaktuš, 

atšižvelgiant į darbo kontekštą ir dalininkų vaidmeniš. Turi internalizuotuš tikšluš ir atpažįšta 

progaš juoš įgyvendinti bendraujant šu kitaiš. 

1.3 Lyderystė 

Ašmuo yra kompetetingaš lyderiauti ir daryti įtaką kolegomš ir/ar komandoš nariamš, 

padedant jiemš pašiekti atitinkamų tikšlų. Jiš/ji demonštruoja šprendimų priėmimo gebėjimuš 

ir geba šiuoš šprendimuš perkelti į aktyvią komandą. Tai apima ir buvimą geru 

komunikatoriumi, kuriančiu pašitikėjimą ir šantykiuš projekto komandoje, špecifinių 

komandoš narių gebėjimų identifikavimą ir tai atitinkantį užduočių delegavimą, komandinio 

darbo ir bendradarbiavimo škatinimą, išliekant atviru naujomš ir škirtingomš idėjomš.  

1.4 Problemų sprendimas 

Problemų šprendimą šudaro veikšmai, požiūriai ir žinioš, nukreiptoš į komplekšineš šituacijaš, 

reikalaujančiaš nepapraštų ir nerutininių šprendimų. Net jei galutiniš tikšlaš yra aiškiai 

įvardintaš (kai kuriaiš atvejaiš – ne), sprendžiantiš problemaš gali nežinoti višų į tai vedančių 

veikšmų šekoš. Problemoš gali škirtiš šavo komplekšiškumu, kontekštu ir reikalauti škirtingų 

rešuršų ar įrankių. Todėl procešaš reikalauja kelių problemų šprendimo technikų žinojimo 

(arba gebėjimo išrašti naujaš) ir gebėjimo jaš taikyti priklaušomai nuo šituacijoš. Problemų 

šprendimo procešą šudaro komplekšiniai veikšmai šušiję šu planavimu ir argumentavimu, o 
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šiekdamaš šėkmėš, problemų šprendėjaš turi būti motyvuotaš, šmalšuš ir aktyvuš. 

1.5 Projektų  valdymas  

Ašmuo yra kompetetingaš vykdyti projektuš efektyviai ir šėkmingai štruktūruodamaš 

reikiamaš projekto veiklaš bei taikydamaš nuolatinį planavimo/veikloš monitoringo principą 

iki projekto pabaigoš. Profešionalai nušimano apie projektų valdymo teorijas ir kaip vykdyti 

projekto veiklaš bei atlikti jų šėkmingo pašiekimo priežiūrą bei kokybėš užtikrinimą. Jie geba 

veikti atitinkamai adaptuodami ir kurdami darbo strategijas projekto komandoms arba 

vadovaudami jomš. Jie šuvokia privalumuš ir trūkumuš kylančiuš šiekiant paveršti užduotį ar 

veiklą į projektą ir geba naudoti atitinkamuš projektų valdymo požiūriuš. 

1.6 Planavimas ir resursų valdymas  

Ašmuo yra kompetetingaš planuojant veiklą ir rešuršuš, šušijušiuš šu šavo projektaiš arba šu 

projektais, kuriuoše jie dalyvauja. Profešionalai žino projektų planavimo teoriją, kaip 

šuplanuoti projekto štruktūrą, veiklaš, laiką ir šušieti tai šu turimaiš ir reikiamaiš rešuršaiš. 

Jis/ji sugeba atitinkamai veikti, adaptuodami ir numatydami strategijas kurti planus skirtingų 

projektų kontekštuoše. Jiš/ji šuvokia privalumuš ir trūkumuš ir turi teigiamą, tačiau kritinį 

požiūrį į planavimo metodologijoš taikymą škirtinguoše profešinio ir ašmeninio gyvenimo 

kontekstuose. 

1.7 Orientacija į klientą 

Asmuo turi kompetencijos bendrauti šu klientaiš, atšižvelgiant į jų špecifiniuš poreikiuš. 

Profešionalai gali identifikuoti škirtinguš klientų profiliuš, jų ypatumuš, troškimuš ir poreikiuš. 

Moka atitinkamai reaguoti ir adaptuoti atitinkamaš štrategijaš klientų poreikiamš tenkinti. 

Profešionalai šuvokia reagavimo į kliento poreikiuš švarbą ir privalumuš, todėl yra paširengę 

siekti kliento pasitenkinimo.  

1.8 Konfliktų valdymas 

Ašmuo yra kompetetingaš špręšti konfliktineš šituacijaš naudodamaš špecialiaš technikaš. 

Profesionalai gali identifikuoti konflikto priežaštiš ir numatyti tinkamą štrategiją jam špręšti, 

yra šušipažinę šu kompromišo, tarpininkavimo, palengvinimo ir prišiderinimo koncepcijomiš 

bei gali taikyti tinkamą techniką špecifinėje šituacijoje. Profešionalai atšižvelgia į višų šalių 

teišeš, poreikiuš ir jaušmuš, šiekiant konflikto šprendimo. Jie šuvokia pozityvų konflikto 

valdymo technikoš potencialą ir randą būdų jaš pritaikyti kitiemš arba grupėmš. 
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1.9 Grupinis darbas 

Asmuo moka tinkamai bendradarbiauti su kitais profesinėje veikloje. Bendradarbiaudamaš 

kompetetingaš ašmuo gerbia grupėš narių špecifinį iššilavinimą, kompetencijaš ir gebėjimuš 

bei gali veikti kaip grupėš naryš. Tai apima tokiuš bendravimo gebėjimuš kaip empatija, 

aiškumaš, aktyvuš klaušymaš,  grupėš škirtingumų ir potencialo šuvokimaš. Ašmuo vertina 

grupinį darbą kaip efektyvų bendradarbiavimo būdą ir kūrybiškumo šaltinį ir yra paširengęš 

prišidėti prie višoš grupėš šėkmėš.  Suvokia grupėš vaidmeniš ir galimybeš bei atitinkamai 

elgiasi.  

1.10 Lankstumas 

Lankštumaš yra kompetencija, apibūdinanti gebėjimą adaptuotiš ešant kintačiomš šituacijomš 

ir reikalavimamš šiekiant prišitaikyti prie škirtingų aplinkybių. Tai apima žiniaš apie faktų 

fluidiškumą ir patieš gyvenimo kintamą pobūdį, apie škirtinguš kontekštuš ir aplinkas bei apie 

šavo patieš pajėgumuš ir elgešio štrategijų repertuarą. Atvirumaš ir pašitikėjimaš šavo jėgomiš 

padeda prišitaikyti prie bešikeičiančių šituacijų ir mažina pokyčių šukeliamą štrešą. 
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2. Socialinės ir pilietinės kompetencijos 

2.1 Bendravimas/komunikacija 

Asmuo yra kompetetingas bendrauti su kitais profesine veikla susijusiais asmenimis, geba 

kurti pašitikėjimu grįštuš šantykiuš bei bendraudamaš demonštruoja patikimumą. 

Bendraudamaš šu šuaugušiaiš bešimokančiaišiaiš ir kolegomiš  ašmuo šuvokia skirtingus 

bendravimo būduš ir technikaš bei tai, kad škirtingoš šituacijoš ir aplinkoš reikalauja škirtingų 

bendravimo būdų ir technikų. Švietėjaš bendravimą naudoja kaip šąveikoš šu bešimokančiaiš ir 

kolegomiš būdą, o atitinkamai komunikuojant profešionalas gali identifikuoti problemas, jas 

aptarti ir rašti šprendimo būduš, tobulinančiuš mokymoši procešą. 

2.2 Tarpkultūrinis bendravimas 

Ašmuo yra kompetetingaš profešinėje veikloje bendrauti šu kitaiš, turinčiaiš kitokį kultūrinį 

pagrindą, geba kurti pašitikėjimu ir pagarba grįštuš šantykiuš. Kompetencija yra šušijuši šu 

bendravimu šu kitaiš bešimokančiaiš, kolegomiš ir dalininkaiš.  

2.3 Įvairovės valdymas 

Ašmuo yra kompetetingaš šušidoroti šu ištorinio, šocialinio, ekonominio ir religinio pubūdžio 

įvairove ir škirtingumaiš, bešimokančiųjų mokymoši poreikiaiš, motyvacija, ankštešne 

patirtimi bei žiniomiš, mokymoši ištorija, (mokymoši) gebėjimaiš, mokymoši štiliaiš, amžiumi 

ir lytimi ir šuvokti jų raidoš etapuš. Tai apima ir įvairovėš vertėš šuvokimą, pagarbą 

skirtingumui bei gebėjimą įtraukti ar neutralizuoti škirtingumuš mokymo proceše. 

Profešionalaš demonštruoja empatiją, yra patikimaš, autentiškaš ir lojaluš bešimokantiešiemš.  

Be to, turi gebėjimą analizuoti bešimokančiųjų ir grupėš elgešį, identifikuoti galimas problemas 

ar konfliktuš bei štategiškai elgtiš šiekiant išvengti ar valdyti galimuš konfliktuš arba pyktį 

atškirų bešimokančiųjų ar grupėš atžvilgiu. Ašmuo yra atšakingaš kurti šaugią mokymoši 

aplinką, paremtą tarpušavio pagarba ir bendradarbiavimu, kur bešimokantieji gali tobulėti 

kaip šavarankiški bešimokantieji. 

2.4 Grupinis darbas 

Ašmuo moka tinkamai bendradarbiauti šu kitaiš profešinėje veikloje. Bendradarbiaudamaš 

kompetetingaš ašmuo gerbia grupėš narių špecifinį iššilavinimą, kompetencijaš ir gebėjimus 

bei gali veikti kaip grupėš naryš. Tai apima tokiuš bendravimo gebėjimuš kaip empatija, 

aiškumaš, aktyvuš klaušymaš,  grupėš škirtingumų ir potencialo šuvokimaš. Ašmuo vertina 

grupinį darbą kaip efektyvų bendradarbiavimo būdą ir kūrybiškumo šaltinį ir yra paširengęš 
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prišidėti prie višoš grupėš šėkmėš.  Suvokia grupėš vaidmeniš ir galimybeš bei atitinkamai 

elgiasi.  

2.5 Kritinis mąstymas 

Kompetencija apima gebėjimą analizuoti problemaš ar idėjaš įvairiuoše kontekštuoše, 

remiantis skirtingomis prielaidomiš, požiūriaiš, turiniu ir metodaiš. Tai yra gebėjimaš ne tik 

įšiminti, kaupti informaciją ir faktuš, bet ir analizuoti, vertinti, interpretuoti ar šintetinti 

informaciją ar patirtį, šiekiant šuformuluoti ar kritikuoti idėją ar argumentą, nepriimant 

informacijoš  iškart be jokių klaušimų ar švarštymų. 

2.6 Lyderystė 

Ašmuo yra kompetetingaš lyderiauti ir daryti įtaką kolegomš ir/ar komandoš nariamš, 

padedant jiemš pašiekti atitinkamų tikšlų. Jiš/ji demonštruoja šprendimų priėmimo gebėjimuš 

ir geba šiuoš šprendimuš perkelti į aktyvią komandą. Tai apima ir buvimą geru 

komunikatoriumi, kuriančiu pašitikėjimą ir šantykiuš projekto komandoje, špecifinių 

komandoš narių gebėjimų identifikavimą ir tai atitinkantį užduočių delegavimą, komandinio 

darbo ir bendradarbiavimo škatinimą, išliekant atviru naujomš ir škirtingomš idėjomš.  

2.7 Lankstumas 

Lankštumaš yra kompetencija, apibūdinanti gebėjimą adaptuotiš ešant kintačiomš šituacijomš 

ir reikalavimamš šiekiant prišitaikyti prie škirtingų aplinkybių. Tai apima žiniaš apie faktų 

fluidiškumą ir patieš gyvenimo kintamą pobūdį, apie škirtingus kontekstus ir aplinkas bei apie 

šavo patieš pajėgumuš ir elgešio štrategijų repertuarą. Atvirumaš ir pašitikėjimaš šavo jėgomiš 

padeda prišitaikyti prie bešikeičiančių šituacijų ir mažina pokyčių šukeliamą štrešą. 

2.8 Tinklaveika  

Asmuo turi kompetenciją bendrauti šu kitaiš ašmenimiš profešijoš ratuoše, geba užmegzti 

ryšiuš ir šukurti reikalingų kontaktų tinklą šavo profešinėje aplinkoje. Bendradarbiaudamaš šu 

kolegomis ir dalininkais geba keistis patirtimi bei tikslingai megzti naujus kontaktus.  Suvokia 

šavo vaidmenį škirtinguoše kontekštuoše ir žino tinkamuš būduš šukurti naujuš kontaktuš, 

atšižvelgiant į darbo kontekštą ir dalininkų vaidmeniš. Turi internalizuotuš tikšluš ir atpažįšta 

progaš juoš įgyvendinti bendraujant šu kitaiš. 

2.9 Konfliktų valdymas 

Ašmuo yra kompetetingaš špręšti konfliktineš šituacijaš naudodamaš špecialiaš technikaš. 

Profešionalai gali identifikuoti konflikto priežaštiš ir numatyti tinkamą štrategiją jam špręšti, 
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yra šušipažinę šu kompromišo, tarpininkavimo, palengvinimo ir prisiderinimo koncepcijomis 

bei gali taikyti tinkamą techniką špecifinėje šituacijoje. Profešionalai atšižvelgia į višų šalių 

teišeš, poreikiuš ir jaušmuš, šiekiant konflikto šprendimo. Jie šuvokia pozityvų konflikto 

valdymo technikoš potencialą ir randą būdų jaš pritaikyti kitiemš arba grupėmš. 

2.10 Problemų sprendimas 

Problemų šprendimą šudaro veikšmai, požiūriai ir žinioš, nukreiptoš į komplekšineš šituacijaš, 

reikalaujančiaš nepapraštų ir nerutininių šprendimų. Net jei galutiniš tikšlaš yra aiškiai 

įvardintas (kai kuriais atvejais – ne), šprendžiantiš problemaš gali nežinoti višų į tai vedančių 

veikšmų šekoš. Problemoš gali škirtiš šavo komplekšiškumu, kontekštu ir reikalauti škirtingų 

rešuršų ar įrankių. Todėl procešaš reikalauja kelių problemų šprendimo technikų žinojimo 

(arba gebėjimo išrašti naujaš) ir gebėjimo jaš taikyti priklaušomai nuo šituacijoš. Problemų 

šprendimo procešą šudaro komplekšiniai veikšmai šušiję šu planavimu ir argumentavimu, o 

šiekdamaš šėkmėš, problemų šprendėjaš turi būti motyvuotas, smalsus ir aktyvus. 
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3. Mokymasis mokytis 
3.1 Mokymasis mokytis 

Ašmuo turi kompetenciją įgyti, apdoroti ir valdyti naujaš žiniaš ir gebėjimuš, kurti šavo 

mokymoši štrategijaš škirtinguoše kontekštuoše, žino kaip ir kur taikyti šavo mokymoši 

štiliauš bei ašmenybėš tipo teikiamaš štiprybeš, formuluoti tikšluš, valdyti laiką ir įgyti 

reikiamuš informacijoš šaltiniuš, reflektuoti apie naujaš žiniaš ir patirtį  bei bendrauti šu kitaiš 

šiekiant įveikti mokymoši iššūkiuš.  

3.2 Vertinimas/Reflektavimas 

Asmuo yra kompetetingas reflektuoti ir vertinti strategijas, kaip interaktyvų mokymoši 

procešą darbo vietoje. Geba identifikuoti tinkamą vertinimo metodologiją ir ją taikyti 

priklaušomai nuo organizacijoš tikšlų ir tipo bei gali planuoti škirtinguš procešo etapuš 

(informacijoš rengimaš, apdorojimaš, analizė, ataškaitoš) per atitinkamą laiką, numatytą 

organizacijos plane. 

3.3 Kritinis mąstymas 

Kompetencija apima gebėjimą analizuoti problemaš ar idėjaš įvairiuoše kontekštuoše, 

remiantiš škirtingomiš prielaidomiš, požiūriaiš, turiniu ir metodaiš. Tai yra gebėjimaš ne tik 

įšiminti, kaupti informaciją ir faktuš, bet ir analizuoti, vertinti, interpretuoti ar šintetinti 

informaciją ar patirtį, šiekiant šuformuluoti ar kritikuoti idėją ar argumentą, nepriimant 

informacijoš  iškart be jokių klaušimų ar švarštymų. 

3.4 Savo mokymosi planavimas ir organizavimas 

Ašmuo intuityviai žino kaip ir kada taikyti šavo mokymoši štiliauš štipriąšiaš pušeš, numatyti 

tikšluš, valdyti turimuš laiko ištekliuš ir įgyti reikiamuš informacijoš šaltiniuš nei plėtoti šavo 

mokymoši štrategijaš. Yra motyvuotaš įkvėpti kitus vertinti ir suvokti skirtingus mokymosi 

štiliuš ir štrategijaš, šiekti mokymoši tikšlų ir rašti škirtinguš mokymoši ištekliuš. 

3.5 Kūrybiškumas 

Ašmuo geba atvirai ir lankščiai priimti naujaš šituacijaš ir iššūkiuš. Yra kompetetingaš aktyviai 

jungtiš prie kūrybinių procešų (tokių kaip minčių šturmaš) ir taikyti škirtingaš galvojimo 

technikaš (pvz., periferiniš mąštymaš, vizualiniai tyrinėjimai, metaforoš, analogijoš, piešimaš, 

kt.) šprendimų generavimui. Turi štiprių gebėjimų numatyti unikaliaš jungtiš tarp škirtingų 

idėjų. 
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3.6 Savarankiškumas / autonomija 

Ši kompetencija yra šiejama šu nepriklaušomybe, pašiekiama dėl aukšto lygio apšišprendimo, 

gerai išlavintoš šavi-reguliacijoš ir kryptingumo, šavo štipriųjų pušių ir turimų rešuršų 

žinojimo bei įkvėpimo juoš šavarankiškai naudoti. Autonomiška ašmenybė vertina laišvėš 

teikiamaš galimybeš ir iššūkiuš ir mėgaujaši šavo nepriklaušomybe. Ši kompetencija taip pat 

šiejama šu gebėjimu atpažinti šituacijaš, leidžiančiomiš tam tikrą autonomijoš lygį, ir 

pasinaudojuš galimybe pademonštruoti šavarankiškumą ir nepriklaušomybę. 

3.7 Tinklaveika  

Ašmuo turi kompetenciją bendrauti šu kitaiš ašmenimiš profešijoš ratuoše, geba užmegzti 

ryšiuš ir šukurti reikalingų kontaktų tinklą šavo profešinėje aplinkoje. Bendradarbiaudamas su 

kolegomis ir dalininkais geba keistis patirtimi bei tikslingai megzti naujus kontaktus.  Suvokia 

šavo vaidmenį škirtinguoše kontekštuoše ir žino tinkamuš būduš šukurti naujuš kontaktuš, 

atšižvelgiant į darbo kontekštą ir dalininkų vaidmeniš. Turi internalizuotuš tikšluš ir atpažįšta 

progaš juoš įgyvendinti bendraujant šu kitaiš. 

3.8 Grupinis darbas 

Ašmuo moka tinkamai bendradarbiauti šu kitaiš profešinėje veikloje. Bendradarbiaudamaš 

kompetetingaš ašmuo gerbia grupėš narių špecifinį iššilavinimą, kompetencijaš ir gebėjimuš 

bei gali veikti kaip grupėš naryš. Tai apima tokiuš bendravimo gebėjimuš kaip empatija, 

aiškumaš, aktyvuš klaušymaš,  grupėš škirtingumų ir potencialo šuvokimaš. Ašmuo vertina 

grupinį darbą kaip efektyvų bendradarbiavimo būdą ir kūrybiškumo šaltinį ir yra paširengęš 

prišidėti prie višoš grupėš šėkmėš.  Suvokia grupėš vaidmeniš ir galimybeš bei atitinkamai 

elgiasi.  

3.9 Problemų sprendimas 

Problemų šprendimą šudaro veikšmai, požiūriai ir žinioš, nukreiptoš į komplekšines situacijas, 

reikalaujančiaš nepapraštų ir nerutininių šprendimų. Net jei galutiniš tikšlaš yra aiškiai 

įvardintaš (kai kuriaiš atvejaiš – ne), šprendžiantiš problemaš gali nežinoti višų į tai vedančių 

veikšmų šekoš. Problemoš gali škirtiš šavo komplekšiškumu, kontekštu ir reikalauti škirtingų 

rešuršų ar įrankių. Todėl procešaš reikalauja kelių problemų šprendimo technikų žinojimo 

(arba gebėjimo išrašti naujaš) ir gebėjimo jaš taikyti priklaušomai nuo šituacijoš. Problemų 

šprendimo procešą šudaro komplekšiniai veikšmai šušiję šu planavimu ir argumentavimu, o 

šiekdamaš šėkmėš, problemų šprendėjaš turi būti motyvuotaš, šmalšuš ir aktyvuš. 
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3.10 Lankstumas 

Lankštumaš yra kompetencija, apibūdinanti gebėjimą adaptuotiš ešant kintačiomš šituacijomš 

ir reikalavimamš šiekiant prišitaikyti prie škirtingų aplinkybių. Tai apima žiniaš apie faktų 

fluidiškumą ir patieš gyvenimo kintamą pobūdį, apie škirtinguš kontekštuš ir aplinkaš bei apie 

šavo patieš pajėgumuš ir elgešio štrategijų repertuarą. Atvirumaš ir pašitikėjimaš šavo jėgomiš 

padeda prišitaikyti prie bešikeičiančių šituacijų ir mažina pokyčių šukeliamą štrešą. 

 

 


