
Komunikacijos kompetencija



Komunikavimo proceso elementai
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Siuntėjas Gavėjas

Kanalai ir 
priemonės

Pranešimas

Atsakas



Komunikacijos sampratos

• Realistinė
• Interpretacinė
• Kritinė

• Visose jose gali būti naudojamos verbalinės ir neverbalinės 
komunikavimo priemonės. Kūrybiškumo daugiausia reikalauja 
neverbalinė komunikacija, kuri priimtinesnė mokiniams, atkreipia jų 
dėmesį, priverčia mąstyti.
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Apibrėžimas

• Komunikavimo kompetencija – tai asmens gebėjimas suprasti, kurti ir 
perduoti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas) etiškai 
naudojantis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis ir 
technologijomis.

2022-09-09 Violeta Čiuldienė 4



Ko siekiama ugdant komunikavimo kompetenciją?
• Įgijęs komunikavimo kompetenciją, mokinys:
Vertina komunikavimo svarbą žmogui ir visuomenei;
Suvokia šiuolaikinių medijų teikiamas galimybes ir medijomis daromą poveikį žmogui ir 

visuomenei;
Nepakantus neapykantos kultūros skleidimui;
Komunikuoja laikydamasis moralės ir teisėtumo principų, jaučia atsakomybę už teikiamos 

informacijos tikrumą ir tikslumą;
Savo požiūrį, teiginius pagrindžia argumentais;
Supranta įvairiomis formomis pateikiamą informaciją (žodinę, grafinę ir kt.), ją analizuoja ir 

kritiškai vertina;
Praktiškai taiko kalbos žinias, laikosi kalbos normų, tiksliai ir tinkamai vartoja sąvokas;
Tinkamai argumentuoja savo poziciją ir pasiekia, kad būtų realizuota komunikacinė intencija;
Taiko komunikavimo strategijas ir priemones, atsižvelgdamas į tikslą, adresatą ir situaciją;
Saugiai ir etiškai naudojasi šiuolaikinėmis komunikacinėmis technologijomis.
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Komunikavimo kompetencijos terminų žodynėlis
Adresatas Gavėjas, pašnekovas, klausantysis (skaitantysis), gaunantis pranešimą iš adresato (siuntėjo)

Asmens identitetas Informacija apie asmenį, asmens duomenys

Kasdienė kalba Mokinio artimos aplinkos kalba, pvz., šeimos, draugų rato ar mokyklos

Komunikacinė sąveika Komunikacinė veikla, reikalaujanti recepcinių (klausymo, skaitymo) ir produkcinių (kalbėjimo, 
rašymo) gebėjimų, siekiant suprasti pašnekovą ir tinkama ir reaguoti. Skiriama sakytinė, 
rašytinė ir virtuali komunikacinė sąveika.

Komunikavimo formos Skiriamos dvi pagrindinės komunikavimo formos: gyva ir virtuali komunikacija.

Komunikavimo 
intencijos

Komunikavimo tikslo raiška, pavyzdžiui, informacijos pateikimas, atsakymas į klausimą, 
asmeninės nuomonės išreiškimas, kvietimas, siūlymas ir pan.

Komunikavimo kanalai Sakytinė kalba, rašytinė kalba, elektroniniai kanalai, kūno kalba, audiovizualinės technologijos.

Komunikavimo 
priemonės

Verbalinės ir neverbalinės raiškos priemonės: gimtoji ir užsienio kalbos, informacijos ir 
komunikacijos priemonės (išmanusis telefonas, kompiuteris ir pan.) kūno judesiai, gyvosios ir 
negyvosios aplinkos objektai.

Komunikavimo 
situacijos

Komunikavimo srityje susiklosčiusios situacijos, kurios apibūdinamos jų susidarymo laiku, 
vieta, institucijomis, veikėjais, aplinkos objektais, įvykiais, tekstais.
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Komunikavimo kompetencijos lavinimas 
skirtinguose lygmenyse

• Fiziniame
• Lingvistiniame
• Kognityviniame
• Socialiniame-emociniame
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Fizinis lygmuo Lingvistinis lygmuo Kognityvinis lygmuo Socialinis ir emocinis 
lygmuo

Balsas:
Kalbėjimo tonas, tarimo 
aiškumas, balso 
projekcija...

Žodynas Turinys: turinio 
pa(si)rinkimas, prasmės 
suvokimas, rėmimasis kitų 
nuomone.

Darbas su kitais: 
lyderystė, diskusijos 
suvaldymas

Kūno kalba:
Gestai, pozos, veido 
išraiška, akių kontaktas...

Kalba:
Gramatika, sintaksė

Struktūra: pokalbio 
organizavimas

Aktyvus klausymasis ir 
dalyvavimas diskusijoje

Retorika: metaforos, 
humoras, ironija...

Analizė (paaiškinimas, 
apibendrinimas): 
klausinėjimas, siekiant 
pa(si)tikslinti

Pasitikintis diskutavimas

Samprotavimas: kritinė 
analizė, priežasties ir 
pasekmės ryšio 
nustatymas

Auditorijos analizė ir 
prisitaikymas prie 
auditorijos pri(si)statant, 
komunikuojant pranešimą 
bet diskutuojant
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Komunikavimo kompetencijos sandai
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Komunikavimo 
kompetencija

Pranešimo 
kūrimas

Pranešimo 
perteikimas ir 
komunikacinė 

sąveika

Pranešimo 
analizė ir 

interpretavimas

Priemonių ir 
formų 

įvairovė
Komunikavimo 

sritys ir 
situacijos

Asmens 
identiteto 
pristatymo 
išsamumas

Parenka ir vartoja verbalines ir 
neverbalines raiškos priemones ir 

formas

Pritaiko raiškos priemones ir formas 
komunikavimo situacijai ir adresatui

Pristato save gyvai bei virtualioje 
erdvėje

Suvokiamo 
pranešimo 

sudėtingumas ir 
įvairialypiškumas

Analizuoja, interpretuoja 
ir kritiškai vertina 

pranešimą



Komunikavimo kompetencijos ugdymas 
pradinėse klasėse

Naudoja mokytojo rekomenduojamas 
kalbines ir vizualines priemones

Deklamuoja eilėraštį mamytei  per šventę mokykloje
Nupiešia pasveikinimą draugui akvarele ar kreidelėmis

Pritaiko komunikavimo priemones ir formas 
kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, 
mokymo(si) srityse.

Kurdamas kvietimą į savo pasirodymą miesto šventėje savo 
draugui vartoja kitokias verbalines raiškos priemones ir formas 
negu kviesdamas savo mokytoją ar kitus suaugusiuosius

Skiria, kada, kam ir kokius asmeninius 
duomenis pateikti.

Prisistato lygindamas save su bendraamžiais.

Pristatydamas žino, kada ir kam dera pasakyti savo vardą, o 
kada galima pateikti daugiau asmeninių duomenų.
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Pranešimo perteikimas

Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias 
komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, 
lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius

Mokinys perskaito knygą ir remdamasis įvairiais 
šaltiniais (vadovėliais, knygomis, interneto medžiaga) 
planuoja savo pasisakymą ir pristato savo pranešimą 
gyvai klasės draugams.

Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas Susipažįsta su įvairiais šaltiniais mokytojo nurodyta 
tema (pvz., dinozaurai) ir parengia tos temos 
pristatymą klasėje naudodamas kompiuterines 
programas. Savo pristatyme derina video medžiagą, 
audio įrašus ir tekstą.
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