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Apie ATS2020

VERTINIMAS
ATS2020 mokymosi modelio poveikis 

bus tvirtinamas ir vertinamas taikant 

mišrų vertinimą, renkant duomenis iš 10 

bandomajame projekte dalyvaujančių 

šalių: 250 mokyklų, 1000 mokytojų bei 

10 000 moksleivių.

      TIKSLINĖ GRUPĖ   
10–15 metų amžiaus moksleiviai.

      PAGRINDINĖS PROJEKTO 
VEIKLOS   
• Sukurti ATS2020 perkeliamųjų gebėjimų bendrąsias 

nuostatas, didžiausią dėmesį skiriant pagrindiniams 

perkeliamiesiems gebėjimams 

• Suformuoti ATS2020 platformos ir technologines 

priemones

• Sukurti kvalifikacijos kėlimo programą mokytojams 

• Organizuoti mokymus mokytojams įgyvendinant 

bandomąjį projektą 

• Atlikti tyrimus ir vertinimus prieš projekto veiklas ir po 

• Užtikrinti inovatyvių mokymosi scenarijų 

išsaugojimą 

• Parengti išsamią vertinimo ataskaitą ir švietimo 

politikos rekomendacijas 

      PROJEKTO TIKSLAS
ATS2020 siekia mokytojams ir mokiniams pateikti 

inovatyvų mokymosi modelį, kuris mokymo ir 

mokymosi procese įtvirtintų perkeliamųjų gebėjimų 

ugdymą ir vertinimą. Šis modelis bus įgyvendinamas 

ir vertinamas kaip dalis didelio bandomojo projekto, 

kuris pateiks rekomendacijas švietimo politikai ir 

valstybės, ir visos Europos lygmeniu. 

PROJEKTO INFORMACIJA

      KAS YRA ATS2020?
„Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ (ATS2020) – tai novatoriškas švietimo politikos 
eksperimentinis projektas, bendrai finansuojamas Europos Komisijos. 

      KAS YRA PERKELIAMIEJI 
GEBĖJIMAI 
Perkeliamieji gebėjimai – tai pagrindiniai gebėjimai 

(bendrosios kompetencijos), kurie padeda 

sėkmingai mokytis mokykloje, siekti mokslo ir kar-

jeros. Tai kritinio mąstymo, iniciatyvumo, problemų 

sprendimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, ino-

vatyvumo, skaitmeninio raštingumo ir komuni-

kavimo gebėjimai.
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Ką padariau gerai? 
Kur galėčiau patobulėti?

MOKINIAI (aktyvus mokymasis)

Elektroninio portfelio metodas 
formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas 

MOKYTOJAS (mokymosi proceso  
organizavimas, vertinimas)

GEBĖJIMŲ SRITIS

MOKYMOSI MODELISĮ mokinį orientuotas 
mokymas(is) 

ATS2020 perkeliamųjų 
gebėjimų bendrosios 
nuostatos

Mokymosi 
strategijų formavimas

Mokymosi požymiai, apmąstymai  
ir grįžtamasis ryšys

Vertinimas 
prieš žinias

Savęs vertinimasMano tikslas

Mokymosi tikslų nustatymas 
ir sėkmės kriterijų aptarimas

Kokie požymiai rodo, kad pasiekiau šį tikslą?  
Kokį gavau grįžtamąjį ryšį? 

Ko noriu pasiekti?  
Kaip žinosiu, kad jau pasiekiau savo tikslą?

Ką aš jau žinau ar galiu 
padaryti?

Kaip man pasiekti šį tikslą?
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Vykdant projektą didžiausias dėmesys bus skiriamas šių pagrindinių perkeliamųjų gebėjimų ugdymui ir vertinimui:

 kritinis mąstymas  
problemų sprendimas 
 sprendimų priėmimas 
 galimybių studijavimas ir 

sudėtingų klausimų  
sprendimas

INFORMACINIS 
RAŠTINGUMAS
    skatina  veiksmingus 
mąstymo būdus
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 skaitmeninių kompetencijų lavinimas  etiškas, saugus ir atsakingas informacijos ir komunikacijos 
technologijų naudojimas 

SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS
    mokymuisi ir gebėjimui dirbti inovatyvaus mokymosi aplinkoje

 klausymasis ir nuomonių bei 
idėjų išreiškimas  bendravimas 
ir bendradarbiavimas  socia-
linio ir kultūrinio supratimo 
formavimas

KOMUNIKAVI-
MAS IR BENDRA-
DARBIAVIMAS
    palaiko mokymąsi ir 
gebėjimą dirbti kartu su 
kitais asmenimis

 idėjų įgyvendinimas ir 
ėmimasis veiksmų  
 kūrybinis ir kritinis mąstymas 
 skaitmeninių tekstų kūrimas

KŪRYBIŠKUMAS 
IR NOVATOR-
IŠKUMAS 
    skatina kūrybinį 
mokymąsi



Trukmė 

PROJEKTO NUMERIS: 

388446-EPP-1-2014-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY 

ATS2020 yra Europos Komisijos finansuo-

jamas projektas. Šis leidinys atspindi tik 

autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti 

laikoma atsakinga už jokį šiame leidinyje 

pateiktos informacijos panaudojimą.

Projekto nauda 

Projekto partneriai

      MOKSLEIVIAI  
• Galimybė ugdytis ir įsivertinti 

perkeliamuosius gebėjimus
• Gebėjimų savivaldžiam mokymuisi 

ugdymas
• Naudojimasis elektroniniu portfeliu 

visą gyvenimą trunkančiam 
mokymuisi palaikyti

      MOKYTOJAI 
• Galimybė kelti kvalifikaciją ir 

pedagoginių išteklių saugojimas 
• Galimybė dalytis geriausia praktika ir 

idėjomis
• Galimybė naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis inovatyviam 
mokymui ir mokymuisi palaikyti

• Mokymai, kaip veiksmingai taikyti 
formuojamąjį vertinimą moksleivių 
mokymuisi palaikyti

      STRATEGIJOS 
KŪRĖJAI  
• Pagrįstas kompleksinis modelis, 

skirtas moksleivių mokymuisi ir 
perkeliamųjų gebėjimų vertinimui

• Į kompetencijas orientuotos 
inovatyvios mokymosi aplinkos 
formavimas

• Poveikio vertinimas ir švietimo 
politikos rekomendacijos valstybės ir 
ES lygiu 

Bendrai finansuojama 
Europos Sąjungos 
programos „Erasmus+“

REZULTATAI 

2015 2016 2017 2018Metai

tyrinėtojas

mokytojų 
konsultantai

mokytojai 
(poveikio 
(eksperimentinė 
grupė)

kiti mokytojai

strategijos kūrėjai,
vykdytojai

moksleiviai

PROJEKTO APŽVALGA

dabartinės praktikos tyrimas

dalyvavimas mokymuose (ir nuotoliniai (internetu) mokymai)

diskutuoti, dalintis patirtimi su partneriais

Prieš projektą bandomoji veikla

mokymo programų ir medžiagos sudarymas 

surinkti įrodymus ir išvadas

perkeliamųjų gebėjimų ugdymas ir vertinimas prieš ir po projekto bandomųjų veiklų

parama mokykloms, įgyvendinimo stebėsena, duomenų rinkimas ir bandomojo projekto įgyvendinimo vertinimas 

bandymas ((eksperimentai, diskusijos ir scenarijų kūrimas)

testas, skirtas pasirengimui įvertinti testas po projekto įgyvendinimo

mokytojų mokymas ir palaikymas (ir nuotoliniai (internetu) mokymai)

apsvarstyti politines rekomendacijas ir dalintis jomis

po projekto bandomoji veikla

diskusija ir mokymai prieš

mokytojų kvalifikacijos programos plano ir išteklių formavimas, mokytojų konsultantų mokymas

rekomendacijų teikimas ir sklaida 

Asocijuoti 
partneriai:


