
ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ 

APIBRĖŽIMAS

TREE PROJEKTE

Rusnė Feiferienė, biologijos ir dailės mokytoja

Kėdainių profesinio rengimo centras

https://images.app.goo.gl/ZiTDVmmiXajYTwXJ8



ĮVADAS

Nuo „Imk – gamink – išmesk“ iki

„Rūšiuok – perdirbk – naudok pakartotinai“

https://images.app.goo.gl/MW49d3hpwakQDg6E8



Žalieji įgūdžiai – tai techniniai įgūdžiai, žinios, vertybės ir nuostatos.

• Plėtoja ir palaiko tvarius aspektus:

socialinius,

ekonominius

aplinkosaugos

versle, pramonėje, visuomenėje

• Sumažina neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai.



ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI GALI BŪTI:

• Susiję su profesine sritimi

• Susiję su kasdieniniu gyvenimu  



ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI PROFESINĖJE 
SRITYJE REIKALINGI:

•Ekologiškoms darbo vietoms kurti

•Viso sektoriaus transformacijai

•Darbuotojų įgūdžiams ugdyti



BENDRIEJI ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI 
REIKALINGI:

•Prisitaikyti prie kintančios aplinkos

•Prisidėti prie klimato kaitos lėtėjimo



ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ ASPEKTAI:

•Žinių (pažintinis);

•Gebėjimų (psichomotorinis);

•Vertybinių (afektinis).

https://images.app.goo.gl/cJio218HgpbLuBm18



ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ SIEKIAI:

• Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nebuvimas iki 2050 metų;

• Ekonomikos augimas atskirtas nuo išteklių naudojimo;

• Kultūrinio ir gamtos paveldo išsaugojimas.



ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ TIKSLAS:

Pritaikyti procesus, paslaugas ir produktus 
prie klimato kaitos ir jos keliamų 
aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų.



KLIMATO KAITOS REIŠKINIAI:

•Karščio bangos;

•Liūtys

•Potvyniai

•Šaltos žiemos



10 VEIKSMŲ, PADEDANČIŲ ĮVEIKTI 
KLIMATO KRIZĘ

Taupykite energiją namuose

Valgykite daugiau daržovių



Išmeskite mažiau maisto 

Pakeiskite savo namų energijos šaltinį 



Rinkitės ekologiškus produktus 

Vaikščiokite, važinėkite 

dviračiu ar naudokitės 

viešuoju transportu



Planuokite savo keliones

Sumažinkite vartojimą, 

naudokite pakartotinai, 

taisykite, perdirbkite



Naudokite elektromobilius

Kalbėkite atvirai



VARTOJIMAS

POREIKIAI IR 

VIEŠOJI NUOMONĖ





ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ TAIKYMAS 

PROFESINĖSE MOKYKLOSE

•Gamyba

•Statyba

•Paslaugos

https://images.app.goo.gl/GJz2hxSAyv2E43Ty7



KOMPETENCIJOS



Kognityvinės kompetencijos

Aplinkos procesų supratimas, noras pažinti darnią 

plėtrą ir naujas technologijas. 

Šie įgūdžiai reikalingi norint įvertinti ir suprasti 

naujovių ir pokyčių poreikį.



Socialinės kompetencijos 

Koordinavimo ir verslo valdymo įgūdžiai – derinant 

ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos tikslus; 

Bendravimo ir derybų įgūdžiai - derinti priešingus interesus 

sudėtingame kontekste.



„Žaliosios“ rinkodaros kompetencijos

„Žalesnių“ produktų ir paslaugų vartojimo 

skatinimas.

https://images.app.goo.gl/uAMwP1K6kpGCJTK6A



Asmeninės kompetencijos 

• Gebėjimas derinti poreikius ir kintančią 

aplinką

• Naujų technologijų taikymas

• Verslumo įgūdžiai

https://images.app.goo.gl/n66rouXddaovowDv6



TVARUMAS IR EKONOMIKOS 

AUGIMAS

Nėra vieningos tvarios plėtros filosofijos; 

nėra tvarios plėtros „izmo“ – Billas

Hopwoodas

https://images.app.goo.gl/n66rouXddaovowDv6



KAIP PASIEKTI TVARUMĄ?

Ekologinių (kartu ir socialinių) sistemų 

pokyčiai gali būti sprendžiami arba mažai 

keičiant ekonominį bei politinį statusą, arba 

priešingai – reikalaujant radikalių pokyčių, 

pradedant vertybiniais, baigiant globalios 

ekonomikos pokyčiais.



ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI KĖDAINIŲ PRC 

Antrinių žaliavų naudojimas





ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI KĖDAINIŲ PRC 

Dalijimosi akcija



IŠVADOS:

Įgūdžiai turi tapti gyvenimo būdu

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

https://images.app.goo.gl/ddP6t8rfpPD7thuq7


	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI PROFESINĖJE SRITYJE REIKALINGI:
	Slide 6: BENDRIEJI ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI REIKALINGI:
	Slide 7:  ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ ASPEKTAI:
	Slide 8:  ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ SIEKIAI:
	Slide 9:  ŽALIŲJŲ ĮGŪDŽIŲ TIKSLAS:
	Slide 10:  KLIMATO KAITOS REIŠKINIAI:
	Slide 11: 10 VEIKSMŲ, PADEDANČIŲ ĮVEIKTI KLIMATO KRIZĘ
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

	Topic1
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28

	Sekcija be pavadinimo
	Slide 29


