
 

Švietimas kalėjime: ar bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) svarbus įkalinimo įstaigose 

esantiems asmenims 

 

Ar bendrųjų kompetencijų ugdymas, kuriam  pastaruoju metu tiek europiniu, tiek nacionaliniu 

lygmeniu skiriamas vis didesnis dėmesys, yra svarbus ir įkalinimo įstaigose esantiems asmenims? Ar 

visų bendrųjų kompetencijų ugdymas būtų jiems aktualus? Ar tai turėtų būti prioritetine ir suaugusiųjų 

švietimo kalėjime sritimi?   

Akivaizdu, kad atsakymas į šiuos klausimus yra teigiamas – švietimas kalėjime ir šiuo atveju 

yra ne išimtis, juk neveltui bendrosios kompetencijos dažnai įvardijamos ne tik kaip asmens profesinės 

veiklos, bet kaip ir socialinio gyvenimo bei būties jungiamoji medžiaga, sudaranti galimybes atskiras 

žinias, gebėjimus, nuostatas sujungti į visumą ir sąmoningai nukreipti jas pasirinkta linkme  

Šių kompetencijų įgijimas ir tobulinimas yra itin svarbus siekiant pagerinti užimtumą, padėti 

užtikrinti asmens realizaciją, socialinę aprėptį ir įtrauktį, aktyvų pilietiškumą ir pan. Būtent bendrosios 

kompetencijos rodo asmens gebėjimą veikti organizuotai sudėtingomis, besikeičiančiomis ir 

neprognozuojamomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Jei bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) yra toks 

aktualus ir reikšmingas kiekvieno asmens brandai ir pasiruošimui tolesniam mokymuisi ir sėkmingai 

profesinei karjerai, tai natūralu, kad socialinės rizikos, socialinės atskirties grupėms, kurioms priklauso 

ir įkalinimo įstaigose esantys asmenys, bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) yra dar aktualesnis – ir ne 

tik dėl sparčios visuomenės kaitos, bet ir dėl poreikio resocializuotis išėjus iš įkalinimo įstaigos.  

Atsakant į klausimą, kokių bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) būtų aktualiausias įkalinimo ir 

laisvės apribojimo įstaigose esantiems asmenims, ir kiek jų ugdymui(si) reikėtų skirti dėmesio, 

pirmiausiai vertėtų apžvelgti, kokios kompetencijos apskritai yra įvardijamos kaip bendrosios ir koks 

yra kiekvienos jų turinys.   

Nors įvairiuose šaltiniuose pateikiamos įvairios bendrųjų kompetencijų klasifikacijos, o kartais 

jos net vadinamos skirtingai (pvz., gyvenimiškos, perkeliamosios, pagrindinės ir pan.), tačiau 

dažniausiai, kalbant apie bendrąsias kompetencijas, įvardijamos šios kompetencijos:  

 bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis,  

 matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse,  

 skaitmeninis raštingumas,  

 mokymasis mokytis,  



 

 socialiniai ir pilietiniai gebėjimai,  

 iniciatyvumas ir verslumas,  

 kultūrinis sąmoningumas ir raiška.  

Būtent šių kompetencijų ugdymui(si) ir turėtų būti skiriamas prioritetinis dėmesys organizuojant 

suaugusiųjų švietimą kalėjime.  

 

Detalesnis kiekvienos kompetencijos apibūdinimas būtų naudingas ne tik suaugusiųjų švietėjams, 

dirbantiems įvairiose laisvės apribojimo ir įkalinimo įstaigose,  ir organizuojantiems šių kompetencijų 

ugdymą bei jų įskaitymą, įgijus jas neformalaus ar savaiminio ugdymo(si) metu, bet ir patiems 

besimokantiesiems, norintiems mokytis savarankiškai. 

1. Bendravimas gimtąja kalba reiškia sugebėjimą žodžiu ir raštu reikšti ir aiškinti mintis, 

jausmus ir faktus (t.y. klausytis, kalbėti, skaityti ir rašyti) ir bendrauti kalbine prasme tinkamu būdu 

įvairioje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, t.y. mokantis, dirbant, ilsintis, pramogaujant ir t.t. Gebėti 

bendrauti gimtąja kalba reiškia būti įvaldžius pagrindinį žodyną, reiškia išmanyti funkcinę gramatiką ir 

kalbos funkcijas, pagrindinių žodžių sąveikų tipus, pagrindines įvairias kalbos taisykles ir funkcinius 

stilius, kitaip sakant kalbėti ir rašyti taisyklingai. Taip pat tai reiškia gebėjimą suvokti daugelį 

literatūrinių ir neliteratūrinių tekstų, suprasti kalbos variantiškumą bei žinoti bendravimo skirtingose 

situacijose skirtumus. Turintys šią kompetenciją asmenys geba raštu ir žodžiu bendrauti įvairiose 

situacijose, stebėti savo bendravimą ir prisitaikyti prie situacijos. Taip pat sugeba rašyti ir skaityti 

skirtingų tipų tekstus, ieškoti, rinkti ir apdoroti informaciją, naudotis pagalbinėmis priemonėmis, 

formuluoti ir įtikinamai dėstyti argumentus priklausomai nuo situacijos  

Taigi bendravimas gimtąja kalba gali būti traktuojamas kaip gebėjimas tinkamai ir taisyklingai 

vartoti žodyną, gramatinę rašto kultūrą, žodinę kalbą, reiškiant savo nuomonę, dalyvaujant pokalbiuose 

ir diskusijose.  

 

2. Bendravimas užsienio kalbomis didžia dalimi apima pagrindinius bendravimo gimtąja kalba 

įgūdžius: jis yra pagrįstas gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti mintis, jausmus ir faktus raštu ir žodžiu 

(t.y. klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas) atitinkamoje visuomeninėje aplinkoje – darbe, 

namuose, leidžiant laisvalaikį ir mokantis pagal kiekvieno norus ar poreikius, tik visa tai darant kuria 

nors užsienio kalba. Kita vertus, bendravimas užsienio kalbomis reikalauja ir papildomų įgūdžių, tokių 



 

kaip tarpininkavimas ir tarpkultūrinis supratimas. Norint turėti pakankamai aukštą bendravimo užsienio 

kalba gebėjimo lygmenį, neužtenka tik turėti atitinkamą žodyną ar išmanyti funkcinę gramatiką bei 

pagrindinius žodinio bendravimo tipus bei kalbos funkcinius stilius. Ne mažiau svarbu žinoti apie 

konkrečioje visuomenėje, kurios kalbos yra mokomasi, įsigalėjusią tvarką, kultūrinius aspektus ir kalbų 

variantiškumą. Taigi svarbiausi įgūdžiai čia yra ne tik gebėjimas suprasti žodžiu perduodamą žinią, 

pradėti, palaikyti ir pabaigti pokalbį ar skaityti ir suprasti tekstą pagal asmeninius poreikius, tačiau ir 

gebėjimas būti iniciatyviu tarpkultūrinio bendravimo dalyviu. Gebėjimas bendrauti užsienio kalba yra 

svarbus kiekvienam šiandieninės visuomenės nariui, nes praplečia žmogaus galimybes, padeda 

asmeniniam tobulėjimui ir pilietinei veiklai.  

 

3. Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse. 

Matematiniai gebėjimai apima sugebėjimą mintyse ir raštu skaičiuojant sudėti, atimti, dauginti, dalyti ir 

nustatyti santykį sprendžiant įvairias kasdienių situacijų problemas. Matematiniai gebėjimai skirtingu 

mastu apima sugebėjimą ir norą naudoti loginį ir erdvinį mąstymą, taip pat formules, modelius, 

grafikus, schemas. Būtinos matematikos žinios – tai geras skaičių, matavimo vienetų ir struktūrų, 

pagrindinių operacijų ir pagrindinių matematinių išraiškų išmanymas bei matematinių terminų, sąvokų 

ir klausimų, į kuriuos galima matematiškai atsakyti, supratimas. Žmogus turėtų gebėti taikyti 

pagrindinius matematinius principus ir procesus kasdieniame gyvenime namuose ir darbe bei sekti ir 

vertinti argumentų seką. Jis turėtų gebėti mąstyti matematiškai, suprasti matematinius įrodymus ir 

bendrauti matematine kalba bei naudotis tinkamomis pagalbos priemonėmis. 

Moksliniai gebėjimai reiškia sugebėjimą ir norą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis 

žiniomis ir metodais siekiant iškelti klausimus ir padaryti įrodymais pagrįstas išvadas. Žmonės turėtų 

sugebėti atpažinti esminius mokslinio tyrimo bruožus ir pranešti apie išvadas bei pagrindimą kaip 

tokios išvados buvo padarytos. Šie gebėjimai taip pat apima požiūrį į kritinį vertinimą ir smalsumą, 

domėjimąsi etiškais dalykais ir pagarbą saugumui ir tvarumui, ypač mokslo ir technologijų pažangos, 

kuri yra susijusi su pačiu asmeniu, jo šeima, bendruomene ir visuotinais klausimais, atžvilgiu. 

Gebėjimai technologijų srityje suvokiami kaip šių žinių ir metodų taikymas atsižvelgiant į 

suprantamus žmogaus norus ar poreikius. Technologiniai įgūdžiai – tai gebėjimas naudoti ir valdyti 

technologines priemones, mašinas ir mokslinius duomenis siekiant tikslo arba ieškant įrodymais 

paremto sprendimo ar išvados. 



 

Tiek moksliniai gebėjimai, tiek gebėjimai technologijų srityse apima žmogaus veiklos sukeltų 

pokyčių suvokimą ir piliečio asmeninę atsakomybę. Mokslo ir technologijų srityje svarbiausios žinios 

apima pagrindinius gamtos pasaulio principus, pagrindines mokslo sąvokas, principus ir metodus, 

technologijas, technologinius produktus ir procesus. Žmonės turėtų suvokti ne tik mokslo taikymo ir 

technologijų privalumus, bet ir apribojimus, mokslo bei technologijų poveikį gamtos pasauliui ir 

pavojų plačiajai visuomenei. Pastarieji gali kilti dėl tam tikrų sprendimų priėmimo, kultūros ar 

vertybių, moralinių klausimų nepaisymo ir pan. Ypač tai aktualu tam tikrose mokslo srityse, kaip pvz. 

medicinoje.  

 

4. Skaitmeninis raštingumas siejamas su patikimu ir kritišku informacinės visuomenės 

technologijų (toliau – IVT) naudojimu darbe, leidžiant laisvalaikį ir bendraujant. Jis yra paremtas 

pagrindiniais IRT (informacijos ir ryšių technologijų) įgūdžiais: kompiuterių naudojimu surandant, 

įvertinant, saugant, rengiant, pristatant informaciją ir ja keičiantis bei bendraujant ir dalyvaujant 

bendradarbiavimo tinkluose internete. Svarbiausios su šiuo gebėjimu susijusios žinios, įgūdžiai ir 

nuostatos: skaitmeniniam raštingumui būtinas geras supratimas ir žinios apie IVT pobūdį, vaidmenį ir 

galimybes kasdieniame gyvenime – asmeninėje ir socialinėje aplinkoje bei darbe. Tai apima 

pagrindines kompiuterines programas (tekstų apdorojimo programa, skaičiuoklės, duomenų bazės, 

informacijos saugojimo ir valdymo programos) bei supratimą apie interneto ir bendravimo 

elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis (elektroninis paštas, tinklo priemonės) teikiamas 

galimybes leidžiant laisvalaikį, dalinantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir 

dirbant. Be to, žmonės turėtų suprasti, kaip IVT galėtų padėti siekiant kūrybiškumo ir naujovių bei 

išmanyti su turimos informacijos teisėtumu ir patikimumu susijusius klausimus bei etiškus IVT 

sąveikiojo naudojimo principus. Būtini įgūdžiai: gebėjimas ieškoti, rinkti ir apdoroti informaciją bei ją 

naudoti lemiamu ir sisteminiu būdu įvertinant svarbą, atskiriant realius dalykus nuo virtualių ir 

atpažįstant sąsajas tarp pastarųjų. Žmonės turėtų gebėti naudotis priemonėmis rengdami, pristatydami ir 

suprasdami sudėtingą informaciją ir turėti interneto prieigos, paieškos ir naudojimosi galimybes; jie 

taip pat turėtų gebėti naudotis IVT siekdami sustiprinti kritišką mąstymą, kūrybiškumą ir naujoves. Tuo 

labiau, kad skaitmeninio raštingumo naudojimas tolydžio tampa būtinybe, nes kompiuteris kaip 

informacinio raštingumo įrankis talkina pristatant informaciją ir ja keičiantis, bendraujant, plėtojant 

bendradarbiavimo tinklus.  



 

5. Mokymasis mokytis reiškia gebėjimą atkakliai siekti mokslo, išsilavinimo. Asmenys, turintys 

šią kompetenciją, turėtų gebėti veiksmingai valdydami laiką ir informaciją, organizuoti savo mokymąsi 

asmeniškai ir grupėse, analizuoti mokymosi situacijas ir jas reflektuoti, pažinti save, savo stiprybes ir 

silpnybes mokymesi, pasirinkti ir naudoti tinkamas mokymosi strategijas. Šis gebėjimas – tai 

mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių nusistatymas ir gebėjimas įveikti kliūtis 

siekiant sėkmingai mokytis. Tai reiškia, kad įgyjamos, apdorojamos ir įsisavinamos naujos žinios ir 

įgūdžiai, siekiama gauti pagalbą ir ja naudotis. Mokymasis mokytis įpareigoja besimokančiuosius 

remtis turima mokymosi ir gyvenimo patirtimi, naudoti ir pritaikyti žinias ir įgūdžius įvairiose 

situacijose – namuose, darbe, šviečiantis ir lavinantis. Čia labai svarbi yra ir motyvacija bei 

pasitikėjimas savimi ir savo jėgomis. Mokydamasis mokytis žmogus turi žinoti ir suprasti pasirinktas 

mokymosi strategijas, savo įgūdžių ir kvalifikacijos stipriąsias ir silpnąsias puses bei sugebėti ieškoti 

švietimo ir mokymo galimybių bei patarimų ir (arba) paramos išorėje. Tai ypač aktualu suaugusiojo 

amžiuje bei mokantis neformaliojo mokymo(si) sistemoje arba savaiminiu būdu. Tačiau, siekiant 

išmokti mokytis, pirmiausia, reikia įgyti pagrindinių bendrųjų įgūdžių, kaip pvz. bendrojo raštingumo, 

mokėjimo skaičiuoti, naudotis IRT ir pan. Šie gebėjimai yra būtini toliau mokantis. Remdamasis šiais 

įgūdžiais žmogus turėtų sugebėti gauti, apdoroti ir įsisavinti naujų žinių ir įgūdžių. Tam reikia 

veiksmingai valdyti savo mokymosi, karjeros ir darbo situacijas ir ypač sugebėti toliau atkakliai 

mokytis, dėmesį skirti ilgai trunkantiems laikotarpiams ir kritiškai mąstyti apie mokymosi tikslus. 

Žmonės turėtų sugebėti skirti laiko savarankiškam ir organizuotam mokymuisi, o besimokydami taip 

pat bendradarbiauti, pasinaudoti ne tik kitų besimokančiųjų ar grupės teikiamais privalumais, bet ir 

dalintis tuo, ko jau išmoko. Jie turėtų sugebėti įvertinti savo darbą ir, prireikus, ieškoti patarimų, 

informacijos ir paramos.  

  

6. Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai – tai visos elgesio 

formos, kai žmonės parengiami veiksmingam ir konstruktyviam dalyvavimui socialiniame ir darbo 

gyvenime, ypač vis įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, konfliktų sprendimui. Kaip jau minėjome, šie 

gebėjimai tiesiog gyvybiškai svarbūs laivės apribojimo ir įkalinimo įstaigose esantiems asmenims. 

Pilietinis gebėjimas padeda žmonėms visapusiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime remiantis socialinių 

ir politinių koncepcijų bei struktūrų žiniomis ir įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam dalyvavimui. 

Norint susikurti asmeninę ir socialinę gerovę būtina suvokti, kaip pasirūpinti savo fizine ir psichine 



 

sveikata, žinoti kaip sveikas gyvenimo būdas galėtų padėti pasiekti asmeninę ir socialinę gerovę. 

Siekiant sėkmingo tarpasmeninio ir socialinio dalyvavimo yra ypač svarbu suprasti skirtingose 

visuomenėse ir aplinkoje (pvz., darbe) bendrai priimtinus elgesio kodeksus, žinoti bendras sąvokas, 

susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo organizacijomis, lyčių lygybe, visuomene ir kultūra. Ypač 

svarbu suprasti Europos visuomenių daugiakultūrius ir socialinius bei ekonominius aspektus ir tai, kaip 

šalies kultūrinis tapatumas ir Europos tapatumas veikia vienas kitą. Šio gebėjimo pagrindas – tai 

konstruktyvaus bendravimo skirtingoje aplinkoje, skirtingų požiūrių išreiškimo ir supratimo, derėjimosi 

sukuriant pasitikėjimą ir supratimo išreiškimo įgūdžiai. Žmonės turėtų sugebėti susidoroti su stresu ir 

nusivylimu bei išreikšti tai konstruktyviai, taip pat turėtų atskirti asmeninę ir profesinę sritis. Požiūrių 

atžvilgiu šis gebėjimas yra pagrįstas bendradarbiavimu, pasitikėjimu savimi ir sąžiningumu. Žmonės 

turėtų domėtis socialiniu ir ekonominiu šalies ir pasaulio vystymusi, tarpkultūriniu bendravimu, 

vertybių įvairove ir pagarba kitiems bei būti pasiruošę įveikti išankstinį nusistatymą bei daryti 

kompromisus. Pilietinis gebėjimas yra pagrįstas žiniomis apie demokratijos, pilietybės ir piliečių teisių 

sąvokas bei tuo, kaip jos yra išreikštos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir tarptautinėse 

deklaracijose bei kaip įvairios institucijos jas taiko vietos, regionų, šalies, Europos ir tarptautiniu 

lygmeniu. Ypač svarbu žinoti Europos ir pasaulio istorijos bei dabarties pagrindinius įvykius, 

tendencijas ir pokyčių veiksnius bei socialinių ir politinių judėjimų tikslus, vertybes ir politikos kryptis. 

Įgūdžiai yra susiję su gebėjimu kartu su kitais aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, rodyti 

solidarumą ir domėjimąsi problemų, kurios daro įtaką vietos ir platesnei bendruomenei, sprendimu. Tai 

– kritiškas ir kūrybiškas mąstymas bei konstruktyvus dalyvavimas bendruomenės ir (arba) kaimynystės 

veikloje bei sprendimų priėmimas įvairiais lygmenimis – nuo nacionalinio iki Europos, ypač 

balsuojant. Teigiamo požiūrio kūrimo pagrindas – tai visapusiškas žmogaus teisų, įskaitant lygybę, kuri 

yra demokratijos esmė, gerbimas ir skirtumų tarp įvairių religinių ar etninių grupių vertybių sistemų 

vertinimas bei supratimas. Jį sudaro ir priklausomybės savo vietovei, šaliai, ES ir Europai bendrai bei 

pasauliui (jo daliai) jausmo atskleidimas, ir noras visais lygmenimis dalyvauti priimant demokratinius 

sprendimus. Konstruktyvus dalyvavimas taip pat yra susijęs su pilietiniais veiksmais, socialinės 

įvairovės ir sanglaudos bei tvaraus vystymosi palaikymu bei pasiruošimu gerbti kitų vertybes ir 

privatumą  

Socialinis ir pilietinis aktyvumas yra ugdomas dalyvaujant viešajame gyvenime, jame atliekant 

skirtingas funkcijas. Kitaip tariant, žmogus gimsta jau reikšdamas dėmesį, o tolimesnis jo gyvenimas 



 

priklauso nuo aplinkinių (institucijų), kaip jam pavyksta jų dėka socializuotis, integruotis ir būti 

svarbiam visuomenėje arba resocializuotis išėjus iš įkalinimo ar laisvės apribojimo įstaigų.  Per 

iniciatyvumą ir verslumą pasireiškia žmogaus kūrybingumas, veržlumas, noras būti nepriklausomu. 

Kultūrinis sąmoningumas ir raiška apima žmogaus kultūrines žinias. Kultūrinis sąmoningumas svarbus 

nacionaliniam ir tarptautiniam kultūros suvokimui. Visos šios kompetencijos yra vienodai svarbios 

kiekvienam piliečiui. 

 

7. Verslumas reiškia žmogaus sugebėjimą idėjas paversti veiksmais. Jis apima kūrybiškumą, 

naujoves ir pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų. 

Verslumo gebėjimas aktualus ne tik verslininkams. Jis naudingas  kiekvienam žmogui kasdieniame 

gyvenime - turėdami šį gebėjimą darbuotojai gali suprasti su jų darbu susijusį kontekstą ir išnaudoti 

visas jame atsirandančias užimtumo galimybes. Šis gebėjimas apima žinias apie esamas asmenines, 

profesines ir (arba) verslo galimybes, platesnį ekonomikos veikimo, darbdaviui ar organizacijai 

iškylančius uždavinius bei atsirandančias galimybes suvokimą ir pan. Taip pat etikos normas versle ir 

rinkoje, pvz. sąžininga prekyba, dalyvavimas socialinės įmonės veikloje ir pan. Verslumo įgūdžiai yra 

susiję su veiksmingu projektų valdymu (įtraukiant tokius įgūdžius, kaip planavimas, organizavimas, 

valdymas, vadovavimas ir delegavimas, analizavimas, pranešimas, ataskaitų išklausymas ir įvertinimas 

bei protokolavimas) ir sugebėjimu dirbti savarankiškai bei bendradarbiaujant komandoje, nustatyti savo 

stipriąsias ir silpnąsias vietas, įvertinti ir rizikuoti. Požiūris į verslumą apibūdinamas iniciatyvumu, 

veiksnumu, nepriklausomybe ir novatoriškumu asmeniniame ir socialiniame gyvenime bei darbe. Be 

to, tai yra susiję su motyvacija ir pasiryžimu siekti tikslų – asmeninių ar bendrų ir (arba) darbo. 

 

8. Kultūrinė išraiška – įvairių kūrybinių idėjų, patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, 

įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir vizualinį meną, svarbos suvokimas. Kultūrinės žinios apima 

pagrindines žinias apie svarbiausius kultūros kūrinius, įskaitant populiariąją šiuolaikinę kultūrą, kuri 

taip pat yra svarbi žmonijos istorijos dalis, ir jų vietą pasaulyje. Ypač svarbu suprasti Europos (ir 

Europos šalių) kultūrinę ir kalbinę įvairovę, poreikį ją išlaikyti ir suvokti populiariojo skonio raidą bei 

estetinių veiksnių svarbą kasdieniame gyvenime  

 



 

Įvardinti įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška – tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 

įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas bei gėrėjimasis meno kūriniais ir spektakliais. Be to, tai 

yra gebėjimas susieti savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų žmonių nuomone ir nustatyti 

kultūrinės veiklos ekonomines galimybes bei jas įgyvendinti. Tvirtas tapatumo jausmas yra pagarbos ir 

atviro požiūrio į kultūrinės išraiškos įvairovę pagrindas. Teigiamas požiūris taip pat reiškia 

kūrybiškumą ir norą lavinti estetinį gebėjimą, pasitelkiant meninę saviraišką ir domėjimąsi kultūriniu 

gyvenimu  

Visi, aukščiau aprašyti bendrieji gebėjimai yra vienodai svarbūs, nes gali padėti gerai 

orientuotis ir konstruktyviai veikti žinių visuomenėje. O tai ypač reikalinga išėjus iš įkalinimo ir laisvės 

apribojimo įstaigų. Daugelis gebėjimų persipina ir papildo vienas kitą: vienai sričiai būdingi aspektai 

stiprina kitos srities gebėjimus. Pvz. svarbiausias mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai kalbos, 

raštingumo, mokėjimo skaičiuoti bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžiai, o mokytis 

padeda mokymasis mokytis. Kai kurie gebėjimai yra integrali visų aukščiau įvardintų bendrųjų 

gebėjimų dalis. Tai kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, pavojaus 

įvertinimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas.  

Kita vertus ir patys bendrieji gebėjimai nėra vienalyčiai. Jie susideda iš įvairių elementų, tokių 

kaip pvz. rašytinės medžiagos parengimas,  duomenų užrašymas ir rinkimas, dalyvavimas diskusijoje, 

duomenų pateikimas, duomenų apdorojimas, informacijos parengimas, rašytinės medžiagos analizė, 

vaizdinių priemonių naudojimas, informacijos apdorojimas ir jos pristatymas, asmeninių tikslų 

numatymas.  

Kartais šie elementai apjungiami į sudėtingesnius gebėjimų ir kompetencijų darinius: 

 Komunikavimo (rašytinės medžiagos parengimas, dalyvavimas diskusijoje); 

 Matematinio raštingumo (duomenų užrašymas ir rinkimas, duomenų apdorojimas, duomenų 

pateikimas); 

 Informacinių technologijų (informacijos parengimas, apdorojimas, pristatymas); 

 Asmeninio mokymosi ir profesinio tobulėjimo gebėjimų (asmeninių tikslų numatymas, 

asmeninių tikslų įgyvendinimas); 

 Problemų sprendimo (sprendimo tinkamumo vertinimas, sprendimo vykdymas, problemų 

įvardijimas, sprendimų priėmimas); 



 

 Asmeninių darbo grupėje gebėjimų (grupės tikslų ir įsipareigojimų numatymas, grupės tikslų 

įgyvendinimas); 

 Užsienio kalbų (kalbėjimas, klausymas, rašymas, skaitymas); 

Visi šie elementai vaidina pagrindinį vaidmenį ugdant visus aštuonis bendruosius gebėjimus, o 

jų ugdymas(is) sukurtų palankesnes sąlygas ir aukščiau įvardintų bendrųjų kompetencijų ugdymui(si).   
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