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Vadovaudamasi  Nacionalinės  švietimo  agentūros  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-852 „Dėl

Ugdymo plėtotės  centro,  Specialiosios  pedagogikos  ir  psichologijos  centro,  Švietimo ir  mokslo

ministerijos  Švietimo  aprūpinimo  centro,  Nacionalinio  egzaminų  centro,  Švietimo  informacinių

technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo“, 14.7 papunkčiu,

Bendrųjų programų atnaujinimo gairių,  patvirtintų Švietimo, mokslo ir  sporto ministro 2019 m.

lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“, 57

punktu ir atsižvelgdama į projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas (Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-03-0001) (toliau – projektas) paraiškoje įvardintas veiklas:

s u d a r a u  šios sudėties darbo grupę  mokinių (nuo 1 iki  12 klasės) kognityvinės ir

socialinės  raidos aprašą ir komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės

emocinės  ir  sveikos  gyvensenos  kompetencijų  ugdymo raidos  aprašams  parengti, bei  Bendrųjų

programų  rengėjus  kompetencijų  raiškos  dalykų  turiniu  ir  kompetencijos  raidos  klausimams

konsultuoti (toliau – darbo grupė):

1.  dr.  Jolanta  Navickaitė,  Švietimo,  mokslo ir  sveikatos  ministerijos  Bendrojo  ugdymo

departamento vadovė (darbo grupės vadovė);

2. Komunikavimo kompetencija:

2.1. dr. Rita Juknevičienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

2.2. dr. Judita Kasperiūnienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

3. Kultūrinė kompetencija:

3.1. dr. Žydronė Kolevinskienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė); 

3.2. dr. Emilija Sakadolskienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

4. Kūrybiškumo kompetencija:

4.1. dr. Rūta Girdzijauskienė,  projekto metodininkė (darbo grupės narė);
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4.2. dr. Aušra Kazlauskienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

5. Pažinimo kompetencija:

5.1. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

5.2. dr. Rimas Norvaiša,  projekto metodininkas (darbo grupės narys);

6. Pilietiškumo kompetencija:

6.1. dr. Irena Zaleskienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

6.2. dr. Mindaugas Nefas, projekto metodininkas (darbo grupės narys);

7. Socialinė emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija:

7.2. dr. Daiva Šukytė, projekto metodininkė (darbo grupės narė);

7.3. dr. Stanislav Sabaliauskas, projekto metodininkas (darbo grupės narys);

8. Vaiko kognityvinė ir socialinė raida:

8.1. dr. Lauryna Rakickienė, projekto metodininkė (darbo grupės narė).

L.e. direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas                                                        Asta Ranonytė
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