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Informacija apie projektą 

Dėstytojo kompetencijų reikšmė aukštojo mokslo kokybei 

Bendrosios kompetencijos vėlyvosios modernybės 

(postmodernioje) visuomenėje 

Dėstytojo kompetencijos – “pokyčių katalizatorius”  

Dėstytojų kompetencijų plėtotė Europos valstybėse: 

projekto  ue4sd  refleksija 

 

 

Apie ką kalbėsime – 
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Universitetų dėstytojų kompetencijos 

siekiant visuomenės darnaus vystymosi 

 
2013-2016 m. 

  



Projekto tikslai: 

 Suburti Europos ekspertų grupę visuomenės darnaus vystymosi 

kompetencijoms plėtoti aukštajame moksle 

 Sukurti partnerių platformą, telkiančią ir skleidžiančią patirtį, 

teikiančią konsultacijas švietimo strategams ir praktikams – 

projektą įgyvendinant ir jam pasibaigus 

http://www.ue4sd.eu 

 



Projekto aprėptis 

 33 Europos valstybės 

 53 partneriai (universitetai, institutai, centrai)  

 



   

Aukštojo mokslo kokybė  



Sinergijos paieška 



Modernybė: racionalumas, organizuotumas, aiškūs socialiniai 

vaidmenys, ekonomikos  produktyvumas, mokslo vaidmens 

didėjimas. 

Vėlyvoji („takioji“) modernybė: neapibrėžtumas ir rizika, 

daugialypiai ryšiai, įvairovė/individualumas, refleksyvumas, 

inovacijos, kūrybingumas. 

 

 

 

Visuomenės transformacija 



Darnaus vystymosi tikslas – užtikrinti tinkamą asmens ir visuomenės 

gyvenimo kokybę, dabar ir ateityje. 

Darnus vystymasis grindžiamas integraliu požiūriu į ekonomikos ir 

socialinę raidą bei aplinkos apsaugą specifiškame kultūros 

kontekste. 

Darnaus vystymosi švietimo tikslas – ugdyti kompetencijas, 

svarbias profesinei ir visuomeninei veiklai bei asmens saviraiškai 

greitai besikeičiančiame ir daugialypiais ryšiais pasižyminčiame 

pasaulyje. 

 

 

Darnus vystymasis 



   

Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 

metų. Darnaus vystymosi tikslai (2015) [Transforming our world: the 

2030 agenda for sustainable development. Sustainable development 

goals] 

 

2020 m. EUROPA. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategija (2010) 

Lietuvoje: 

2014-2020 m. nacionalinė pažangos programa (2012) 

 

 

 

  

Pagrindiniai strateginiai dokumentai 



   

Education 2030: Incheon Declaration towards inclusive and equitable 

quality education and lifelong learning for all (2015)  

Yerevan Communiqué (2015) 

Lietuvoje: 

Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programa (2013) 

 

 

 

  

Pagrindiniai švietimo dokumentai 



Švietimo funkcijos 

Humanistinė:      plėtoti asmens galias ir vertybes.  

Profesinė:            padėti įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Socialinė:            skatinti suvokti visuomenės raidos               

     procesus ir juose dalyvauti. 

Transformacinė:  inicijuoti pozityvius pokyčius                       

      pokyčius, kurti tobulesnį pasaulį. 

 



Studentų kompetencijos 

Studijų (pakopos) rezultatai 
Darnaus vystymo  

kompetencijos 

   Žinios, jų taikymas 

   Gebėjimai vykdyti tyrimus 
Transformuojamosios  

kompetencijos 

   Specialieji gebėjimai  “Instrumentinės” kompetencijos 

   Socialiniai gebėjimai Socialinės kompetencijos 

   Asmeniniai gebėjimai Asmeninės kompetencijos 



   

Sisteminis mąstymas, reiškinių, problemų kompleksiškumo 
suvokimas. 

Visuminis požiūris, tarpdalykinių ryšių supratimas. 

Kritinis mąstymas, gebėjimas formuluoti analizės reikalaujančius 
klausimus. 

Į ateities perspektyvą orientuotas, kūrybiškas mąstymas. 

Problemų formulavimas, pokyčių valdymas. 

Problemų sprendimas, kliūčių įveikimas. 

  

Transformuojamosios kompetencijos  



   

Mokymasis (žinių taikymas) įvairiuose realaus gyvenimo 

kontekstuose.  

Sprendimų priėmimas neapibrėžtose situacijose (nesant 

išsamios informacijos). 

Gebėjimas valdyti kritines ir rizikingas situacijas. 

Atsakinga veikla. 

Savigarba veikloje. 

Veikla esant apribojimams. 

„Instrumentinės“ kompetencijos  



   

Atsakinga veikla – vietos ir globaliu mastu. 

Veikla, gerbiant kitus. 

Suinteresuotų grupių ir jų interesų identifikavimas. 

Bendradarbiavimas/darbas komandoje. 

Demokratškas dalyvavimas priimant sprendimus. 

Derybos ir sutarimo pasiekimas. 

Įsipareigojimų pasiskirstymas (subsidiarumas). 

  

Socialinės kompetencijos  



   

Pasitikėjimas savimi. 

Saviraiška ir komunikavimas. 

Streso valdymas. 

Gebėjimas identifikuoti ir svarstyti vertybines nuostatas. 

Asmeninės kompetencijos  



Dėstytojo kompetencijos 

Learning for the Future: Competences in 

Education for Sustainable Development, 

ECE/CEP/AC.13/2011, April 2011  

 



   

Kompleksiškas mąstymas ir praktika: 

 susiejant įvairius mokymosi kontekstus ir 

 disciplinas; 

 aprėpiant įvairias kultūras ir požiūrius; 

 įžvelgiant įvairius sudėtingų reiškinių ir situacijų 

 aspektus.  

Dėstytojo kompetencijos (1) 



   

Perspektyvos numatymas:  

 kritinė refleksija ir mokymasis iš praeities; 

 dabarties situacijos supratimas; 

 įvairių ateities alternatyvų ir jų realizavimo būdų  įžvalga. 

 

Dėstytojo kompetencijos (2) 



   

Pokyčių įgyvendinimas: 

 dėstytojo vaidmens sampratos kaita;  

 mokymo/mokymosi metodų ir organizavimo kaita; 

 švietimo sistemos kaita.  

Dėstytojo kompetencijos (3) 



Projekto patirtis 



   

Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo galimybių Europos 

valstybėse apžvalga rodo, kad tik mažumoje valstybių įgyvendinamos 

išsamios ir privalomos programos. 

Iš 33 valstybių tik 7-se įgyvendinamos kvalifikacijos tobulinimo 

programos, skirtos visuomenės darniam vystymuisi; deja, jos 

sutelktos ne tiek į kompetencijų plėtotės klausimus, kiek į studijų 

programų turinio kaitą. 

Daugelyje valstybių dėstytojų pedagoginei kvalifikacijai nekeliami 

specialūs reikalavimai. 

Tačiau inovatyvių pavyzdžių yra – 

 

Projekto patirtis 



Pavyzdžiai 



Pavyzdžiai 



   

Didžioji dalis kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvų yra grindžiamos 

bendradarbiavimu įvairiuose tinkluose ir projektuose (atskiroms 

aukštosioms mokykloms nepakanka pajėgumų). 

Kvalifikacijos tobulinimo sėkmei didelės įtakos turi aukštosios mokyklos 

strateginės nuostatos, pedagoginės kompetencijos reikšmingumo 

supratimas.  

Atviros diskusijos profesinio tobulėjimo klausimais yra svarbios 

dėstytojų motyvacijai didinti. 

Finansavimo šaltiniai: tarptautiniai (ES) fondai,  nacionalinės 

programos, aukštųjų mokyklų biudžetas. 

. 

  

Projekto patirtis 





   

Dėkoju už dėmesį 


