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1. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS 

 

Veiklos 

Nr. 

Projekto 

veiklos pavadinimas 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

1.1.1. Pedagogų ir vaikų 

globos įstaigų 

auklėtojų  

perkvalifikavimo 

studijų 

organizavimas  

Siekiant įgyvendinti Valstybinės pedagogų rengimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 25 d. 

nutarimu Nr. 468 (Ţin., 2006, Nr. 60-2139),  pedagogams ir 

vaikų namų globos auklėtojams bus sudarytos sąlygos  

persikvalifikuoti (įgyti reikalingą pedagoginę arba dalykinę 

kvalifikaciją). Bus finansuojamos 440 asmenų pedagogų ar 

socialinių pedagogų perkvalifikavimo vienų metų studijos. 

Iš dalies bus finansuojama 2009 m. pradėjusiems ir 2010 m. 

specialiosios pedagogikos (šaka – surdopedagogika) studijos 

(10 ţmonių) pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintus besimokančiųjų sąrašus.  

Pedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai įgyti bus 

skelbiamas programų konkursas ir sudaromos sutartys su 

aukštosiomis mokyklomis, vykdančiomis perkvalifikavimo 

programas.  

Iš viso studijų finansavimas bus skiriamas 450 asmenų.  

 

1.2.1 Tyrimas Siekiant sukurti veiksmingą pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo modelį, bus atliktas tyrimas, kurio uţduotis – 

įvertinti  pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo padėtį ir 
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perkvalifikavimo poreikius ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose. Tyrimas  dviejų 

dalių: kiekybinis – reprezentatyvi mokytojų apklausa (F2F 

metodas); kokybinis: 5 fokusuotos diskusijų grupės 

(mokytojų, dirbančių iki 3 metų mokykloje, mokytojų, 

dirbančių daugiau nei 5 metus mokykloje, mokyklų 

administracijos darbuotojai, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, neformalaus švietimo įstaigų mokytojai bei 15 

struktūruotų interviu. Bus parengta ir pristatyta tyrimo 

ataskaita. Tyrimo paslaugos bus perkamos.. Veiklą 

koordinuos projekto vadovas. Projekto veiklos vykdymo 

trukmė 7 mėn.. 

1.2.2. Inovatyvios 

medţiagos mokytojui 

atranka ir sklaida 

Bus surinkta, susisteminta ir paskelbta per paskutinius  5  

metus įvairių fondų  rėmimo dėka vykusių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimui skirtų projektų medţiaga 

(metodiniai leidiniai, elektroninės mokymosi priemonės, 

aprašai, standartai ir  kt.). Surinkta medţiaga bus skelbiama 

Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje. Veiklos 

vykdymui bus perkamos ekspertų  (ne maţiau 3 ekspertų) 

paslaugos. Tokiam darbui atlikti reikia ne maţiau 33 vieno 

eksperto darbo valandų. Tai bus sudėtinė kuriamo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo modelio dalis. Veiklą koordinuos 

projekto vadovas. Projekto veiklos vykdymo trukmė 10 

mėn. 

1.2.3 Modelio kūrimas, 

įtraukiant įvairias 

interesų grupes 

Siekiant uţtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

(PKT) efektyvumą ir susisteminti PKT srityje vykstančius 

procesus, numatyta parengti ir suderinti su ŠMM PTK 

modelį (Modelis). Modelis turės apimti visas pedagogo 

karjeros stadijas, kryptis ir galimybes, derėti su mokyklų 

vertinimo ir finansavimo principais, švietimo sistemoje 

vykstančiais kaitos procesais.  

Paslaugos teikėjai turės pasiūlyti kelis alternatyvius Modelio 

variantus, ir ŠMM pritarus išplėtoti pasirinktąjį. Modelį 

rengs ekspertų analitikų grupė (ne maţiau 5 ekspertai), 

kurios pirminiai siūlymai bus tikslinami ir tobulinami 

vadovaujantis viešųjų konsultacijų principu (6 konsultacijos 

ir 2 konferencijos), įtraukiant įvairias interesų grupes 

(mokytojus, asociacijas, ugdymo įstaigų vadovus ir 

kt.).Viešos konsultacijos ir konferencijos yra svarbi sudėtinė 

modelio kūrimo dalis (taikoma Europoj žinomas atviro 

koordinavimo metodas). Numatytos 6 viešosios kon- 

sultacijos ir 2 konferencijos išsidėsto modelio kūrimo eigoje 

numatytuose 3 etapuose.  I etapo rezultatas – pateikti 2 

alternatyviniai modeliai, po kurio ŠMM pasirenka vieną iš 

jų. II – etape detalizuojamas pasirinktas ŠMM modelis  ir III 

etape pateikiama su modeliu susijusių dokumentų paketai. 

Rezultatas – parengtas ir suderintas su ŠMM PTK modelis. 

Šią veiklą vykdys modelio kūrimo vadovas, atsakingas uţ 

veiklos kokybę,  tarpinių rezultatų analizę ir kt., įdarbinamas 

0,5 etato 14 mėn.. Projekto veiklos vykdymo trukmė 17 

mėnesių. 

           1.2.4 Projekto vykdytojo ir Siekiant uţtikrinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų ir 
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partnerių institucijų 

darbuotojų mokymai 

 

individualios (konsultacinės ir metodinės) pagalbos 

mokytojams kokybę, būtina plėtoti Modelio kūrime 

dalyvaujančių institucijų darbuotojų kompetencijas. Bus 

perkamos 5 mokymų programos, plėtojant  šių institucijų 

darbuotojų vadybos ir administravimo, andragogines, 

konsultavimo, mokymosi mokytis, tiriamosios veiklos 

kompetencijas. Šią veiklą vykdys mokymų vadovas, 

atsakingas uţ veiklos kokybę įdarbinamas 0,5 etato 13 mėn. 

Projekto veiklos vykdymo trukmė 16 mėnesių. 

           1.2.4.1. Mokymų programų 

kūrimas 

Bus perkamos 5 mokymų programos (ţr. 1.2.4.) (po 80 

akad. val., iš jų 40 kontaktinės, 40 val. skirtos 

savarankiškam darbui. Praktika rodo, kad paveikūs 

mokymai yra tie, kurie trunka nemažiau kaip 40 akademinių 

valandų ir yra kompaktiški, taip pat savarankiško darbo 

valandos padeda akademines žinias pritaikyti praktikoj bei 

sudaro  galimybę mokymų  refleksijai  ). Pateiktų pasiūlymų 

mokymų programos sukūrimui ir realizavimui bei sukurtų 

programų vertinimui bus perkamos ne maţiau kaip 2 

ekspertų paslaugos. Kiekvieno eksperto 15 akad. val. 

Ekspertai turės įvertinti visus pirkimo konkursui pateiktus 

pasiūlymus, t.y. įvertinti tiekėjų siūlomų programų rengimo 

metodologijas, kiekybinius ir kokybinius parametrus, tiekėjų 

tinkamą profesinį pasirengimą ir kompetencijas sukurti 

mokymų programą ir pravesti mokymus. Programą kurs ir 

mokymus ves tas pats tiekėjas. Visus pasiūlymus mokymų 

programai rengti ir parengtą programą vertins mokymų 

vadovas (1.2.4.) ir  ne maţiau 2 ekspertų. Mokymuose 

dalyvaus 6 grupės po 25 dalyvius kiekvienoje. Iš viso 

apmokyta 150 asmenų. Kiekvienas mokymų dalyvis galės 

pasirinkti 3 mokymų programas. Iš viso bus  18 mokymų (6 

gr. x  3 pasirenkamos mokymų pr.). 

            1.2.4.2. Mokymų 

organizavimas 

Veiklą vykdys mokymų vadovas (1.2.4.). Šią veiklą vykdys 

mokymų vadovas, atsakingas uţ veiklos kokybę 

įdarbinamas 0,5 etato 13 mėn. 

             1.2.5. Staţuotės uţsienyje Staţuočių tikslas – susipaţinti su skirtingomis uţsienio šalių 

kvalifikacijos tobulinimo sistemomis ir ypatumais, gautą 

patirtį panaudoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

modelio kūrime. Bus organizuotos 5 staţuotės. Šalys 

pasirinktos naudojantis Eurydice tinklo šalių švietimo 

sistemų aprašais. Kvalifikaciją tobulins bei patirties įgis 60  

tikslinės grupės dalyvių: 20 mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų 

darbuotojų, 30 mokytojų dalykininkų asociacijų narių, 10 

netradicinio ugdymo institucijų mokytojų. Norint aplankyti 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigas uţsienio šalyse (didesnių 

dalyvių grupių priėmimas yra problematiškas), geresniam 

grupės mobilumui uţtikrinti ir efektyviai bendrauti staţuotės 

grupėms dalyviams tarpusavyje, pasirinktas optimalus 

dalyvių skaičius – 12 dalyvių vienoje staţuotėje (5 staţuotės 

- 60 dalyvių). Pasirinktos šios šalys, nes jose sukaupta 

skirtinga pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtis. Už 

veiklos organizavimą ir priežiūrą bus atsakingas projekto 
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vadovas. Projekto veiklos trukmė 8 mėn. 

1.2.5.1 Staţuotė Suomijoje Bus organizuojama viena staţuotė į Suomiją. Staţuotėje 

dalyvaus iš viso 12 dalyvių. Staţuotės tikslas - išsamiai 

susipaţinti su Suomijos kvalifikacijos tobulinimo sistema ir 

ypatumais, tikslinė grupė – 4 mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų 

darbuotojų (švietimo vadybininkų), 6 mokytojų dalykininkų 

asociacijų nariai (mokytojai), 2 netradicinio ugdymo 

institucijų, dirbančių pagal netradicines ugdymo programas, 

mokytojai. Planuojama staţuotės trukmė - 7 dienos. Bus 

perkamos staţuotės organizavimo paslaugos. Numatoma, 

kad staţuotės dalyviai susipaţins: su kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigomis, tiesiogiai vykdančiomis 

kvalifikacijos tobulinimą, kvalifikacijos tobulinimo 

institucijas administruojančiomis institucijomis, 

kvalifikacijos tobulinimą gaunančiomis švietimo 

institucijomis, kitomis, kvalifikacijos tobulinimo sistemoje 

dalyvaujančiomis institucijomis.  

1.2.5.2 Staţuotė Vengrijoje Bus organizuojama viena staţuotė į Vengriją. Staţuotėje 

dalyvaus iš viso 12 dalyvių. Staţuotės tikslas - išsamiai 

susipaţinti su Vengrijos kvalifikacijos tobulinimo sistema ir 

ypatumais, tikslinė grupė – 4 mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų 

darbuotojų (švietimo vadybininkų), 6 mokytojų dalykininkų 

asociacijų nariai (mokytojai), 2 netradicinio ugdymo 

institucijų, dirbančių pagal netradicines ugdymo programas, 

mokytojai. Planuojama staţuotės  trukmė - 7 dienos. Bus 

perkamos staţuotės organizavimo paslaugos. Numatoma, 

kad staţuotės dalyviai susipaţins: su kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigomis, tiesiogiai vykdančiomis 

kvalifikacijos tobulinimą, kvalifikacijos tobulinimo 

institucijas administruojančiomis institucijomis, 

kvalifikacijos tobulinimą gaunančiomis švietimo 

institucijomis, kitomis, kvalifikacijos tobulinimo sistemoje 

dalyvaujančiomis institucijomis. 

1.2.5.3. Staţuotė Vokietijoje Bus organizuojama viena staţuotė į Vokietiją. Staţuotėje 

dalyvaus 12 dalyvių. Staţuotės tikslas - išsamiai susipaţinti 

su Vokietijos kvalifikacijos tobulinimo sistema ir ypatumais, 

tikslinė grupė – 4 mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų 

(švietimo vadybininkų), 6 mokytojų dalykininkų asociacijų 

nariai (mokytojai), 2 netradicinio ugdymo institucijų, 

dirbančių pagal netradicines ugdymo programas, mokytojai. 

Planuojama staţuotės  trukmė - 7 dienos. Bus perkamos 

staţuotės organizavimo paslaugos. Numatoma, kad 

staţuotės dalyviai susipaţins: su kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigomis, tiesiogiai vykdančiomis kvalifikacijos 

tobulinimą, kvalifikacijos tobulinimo institucijas 

administruojančiomis institucijomis, kvalifikacijos 

tobulinimą gaunančiomis švietimo institucijomis, kitomis, 

kvalifikacijos tobulinimo sistemoje dalyvaujančiomis 

institucijomis. 
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1.2.5.4. Staţuotė Čekijoje Bus organizuojama viena  staţuotė į Čekiją. Staţuotėje 

dalyvaus 12 dalyvių. Tikslas - išsamiai susipaţinti su 

Čekijos kvalifikacijos tobulinimo sistema ir ypatumais, 

tikslinė grupė – 4 mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų 

(švietimo vadybininkų), 6 mokytojų dalykininkų asociacijų 

nariai (mokytojai), 2 netradicinio ugdymo institucijų, 

dirbančių pagal netradicines ugdymo programas, mokytojai. 

Planuojama staţuotės  trukmė - 7 dienos. Bus perkamos 

staţuotės organizavimo paslaugos. Numatoma, kad 

staţuotės dalyviai susipaţins: su kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigomis, tiesiogiai vykdančiomis kvalifikacijos 

tobulinimą, kvalifikacijos tobulinimo institucijas 

administruojančiomis institucijomis, kvalifikacijos 

tobulinimą gaunančiomis švietimo institucijomis, kitomis, 

kvalifikacijos tobulinimo sistemoje dalyvaujančiomis 

institucijomis. 

1.2.5.5 Staţuotė Škotijoje Bus organizuojama viena  staţuotė į Škotiją. Staţuotėje 

dalyvaus 12 dalyvių. Tikslas - išsamiai susipaţinti su 

Škotijos kvalifikacijos tobulinimo sistema ir ypatumais, 

tikslinė grupė – 4 mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų 

(švietimo vadybininkų), 6 mokytojų dalykininkų asociacijų 

nariai (mokytojai), 2 netradicinio ugdymo institucijų, 

dirbančių pagal netradicines ugdymo programas, mokytojai. 

Planuojama staţuotės  trukmė - 7 dienos. Bus perkamos 

staţuotės organizavimo paslaugos. Numatoma, kad 

staţuotės dalyviai susipaţins: su kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigomis, tiesiogiai vykdančiomis kvalifikacijos 

tobulinimą, kvalifikacijos tobulinimo institucijas 

administruojančiomis institucijomis, kvalifikacijos 

tobulinimą gaunančiomis švietimo institucijomis, kitomis, 

kvalifikacijos tobulinimo sistemoje dalyvaujančiomis 

institucijomis. 

1.3.1 Pedagogų staţuotės 

Lietuvoje 

Staţuotės išbandymo Lietuvoje tikslas – suteikti realią 

galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino 

kvalifikaciją uţsienyje, yra ekspertai, mentoriai, metų 

mokytojai, dalyvauja projektuose, rengia mokymo 

priemones, skleisti savo patirtį, taip pat galimybę 

mokytojams staţuotojams įsisavinti šią patirtį. Staţuotėse 

dalyvaus 60 mokytojų. Šios veiklos kokybę uţtikrins 

staţuočių vadovas (pagrindinės funkcijos: konsultuos 

mokyklas, kuriose bus vykdoma staţuotė, vykdys mokytojų 

staţuotojų atranką, konsultuos staţuotojus, kontroliuos ir 

analizuos kas trečią staţuotę (kiekvienas vizitas į staţuotės 

vietą truks 2 dienas)) įdarbinamas 0,4 etato 14 mėn.. 

Projekto veiklos vykdymo trukmė 16 mėnesių. 

Šis vadovas vadovaus veikloms: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3. 

1.3.1.1 Mokyklų atranka Siekiant pasirengti staţuočių vykdymui, bus atrenkamos 

mokyklos, kurios norėtų ir galėtų priimti staţuotojus. 

Atrinktos mokyklos parengs staţuotės programas. Staţuotės 

programoje išdėstomas darbo planas ir jo realizavimo 
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aprašas, kuriame nusakomi staţuotės tikslai, uţdaviniai, 

turinys. Programoje aiškiai įvardijami atsakingi uţ jos 

kiekvieno etapo ar punkto įgyvendinimą asmenys; 

nurodomas galimas staţuotės laikas ir trukmė. Staţuotės 

programoje turi būti numatytas mokyklos bendruomenės 

staţuotojo priėmimas, supaţindinimas su mokykla tiek, kad 

jis galėtų vykdyti staţuotės programą. Pateiktų pasiūlymų 

staţuotės programos sukūrimui ir realizavimui bei sukurtų 

programų vertinimui bus perkamos ne maţiau kaip 2 

ekspertų paslaugos. Ekspertai turės įvertinti visus pirkimo 

konkursui pateiktas programas, t.y. įvertinti pateiktų 

programų rengimo metodologijas, kiekybinius ir kokybinius 

parametrus, tiekėjų tinkamą profesinį pasirengimą ir 

kompetencijas sukurti staţuotės programą ir vesti mokymus. 

Programą kurs ir staţuotę organizuos tas pats tiekėjas. Visus 

pasiūlymus staţuotės programai rengti ir parengtą programą 

vertins veiklos vadovas ir ne maţiau kai 2 ekspertai 

(remiamasi vykdytų projektų patirtimi). Ekspertai kartu su 

veiklos vadovu parengs siūlymus staţuotės programos 

sukūrimui ir realizavimui bei ekspertuos pateiktuosius 

siūlymus. Bus vertinamos atrinktų 60 mokyklų programos. 

Vienas ekspertas dirbs 15 val. 

1.3.1.2 Staţuotojų atranka Siekiant atrinkti geriausiai staţuotei pasirengusius 

mokytojus, bus vadovaujamasi mokytojų, kurie pageidaus 

staţuočių, uţpildytomis anketomis-paraiškomis ir prie jų 

pridėtomis reikiamų dokumentų kopijomis. Staţuotę laimėję 

mokytojai gaus stipendijas. Bus atrinkta 60 mokytojų. 

Atranką vykdys staţuotės vadovas (1.3.1). 

1.3.1.3 Staţuočių 

organizavimas 

Įgyvendinant šią veiklą bus organizuojama 60 staţuočių. 

Viena staţuotė truks 5 dienas. 

Staţuočių organizavimą laimėjusioms mokykloms ir į 

staţuotes atrinktiems mokytojams bus organizuojamas 

įvadinis seminaras, siekiant išsiaiškinti visų dalyvių 

pareigas, veiklas, atsakomybę, reikalingų dokumentų 

rengimo tvarką. Pasibaigus projekto staţuotėms bus 

organizuojama konferencija, kurios tikslas – išsiaiškinti, ar 

staţuotės pateisino mokytojų lūkesčius, ar tai tikrai efektyvi 

ir reikalinga Lietuvos mokytojams kvalifikacijos tobulinimo 

forma. Šios veiklos kokybę uţtikrins staţuočių vadovas 

(pagrindinės funkcijos: konsultuos mokyklas, kuriose bus 

vykdoma staţuotė, vykdys mokytojų staţuotojų atranką, 

konsultuos staţuotojus, kontroliuos ir analizuos kas trečią 

staţuotę (kiekvienas vizitas į staţuotės vietą truks 2 dienas)) 

įdarbinamas 0,4 etato 14 mėn.. 

1.3.2 Mini mokymai Tyrimai, kuriuos atliko 2007-2008 Nacionalinė mokyklų 

vertinimo agentūra  parodė (2007-2008 m. vertintų bendrojo 

lavinimo mokyklų veiklos kokybės apţvalga, skelbta 

informacinio leidinio "Švietimo naujienos" 2010 m. 

Nr.1(290) priede), kad mokykloms trūksta sistemingos, 

konstruktyvios pagalbos: kokybiškų, orientuotų į praktiką, 

siauros tematikos mokymų ar kitos formos profesinės raidos 

renginių, skirtų konkrečiai mokyklos bendruomenei. 
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Mokyklos turi problemų su tikslingu mokinių tarpusavio, 

mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių 

darbu pamokose. Reikia Mini mokymų, kurie padėtų kurti 

pagalbos strategiją mokyklose. Tokie mokymai ypač 

svarbūs maţakomplektėms mokykloms, kurios neturi 

pakankamai finansinių išteklių uţsakyti didesnės apimties 

mokymo programas. Mokymų programų temos: dalykų 

ryšiai ir integracija; mokytojo veiklos planavimas; pamokos 

struktūros kokybė; mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo 

stebėjimas; mokymasis bendradarbiaujant; mokymosi 

veiklos diferencijavimas; vertinimas ugdant; pagalba 

mokantis; specialiųjų poreikių mokinių ugdymas; gabių ir 

talentingų vaikų ugdymas. Mokymų temos bus 

konkretizuojamos pirkimų techninėje uţduotyje. 

Šią veiklą vykdys mokymų vadovas (pagrindinės funkcijos: 

formuluos mini mokymų programų (su metodine medţiaga) 

pirkimų technines uţduotis, vykdys mokyklų, kuriose vyks 

mokymai, atranką. Vadovas teiks tarpines ataskaitas, 

analizuos kas trečio mini mokymo efektyvumą (kiekvienas 

vizitas į mokymų vietą truks 2 dienas)) Mokymų vadovas  

įdarbinamas 0,4 etato 12 mėn.. Šis vadovas vadovaus 

veikloms: 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3. Projekto veiklos trukmė 

16 mėn. 

1.3.2.1. Mini mokymų 

programų 

atranka 

Siekiant atrinkti geriausias Mini mokymų programas (kartu 

su metodine medţiaga), bus organizuojamas šių programų 

kūrimo ir jų vykdymo mokyklose pirkimo konkursas pagal 

paskelbtą tematiką. Tematika bus sudaryta remiantis 

tyrimais. Bus nupirkta 10 programų, kiekviena po 18 akad. 

val. Šios valandos yra kontaktinės. Planuojama, kad 

mokymai bus vykdomi nemaţiau kaip 3 dienas. Šios dienos 

gali būti pertraukiamos savaitės ar kelių dienų intervalu, 

atsiţvelgiant į konkrečios mokyklos situaciją. Dalis 

programos laiko bus skirta individualiam darbui su 

mokytojais, ar jų grupelėms po 2-3 mokytojus. 

Pateiktų pasiūlymų mini mokymų programos sukūrimui ir 

realizavimui bei sukurtų programų vertinimui bus perkamos 

2 ekspertų paslaugos. Ekspertai turės įvertinti tiekėjų 

siūlomų programų rengimo metodologijas, kiekybinius ir 

kokybinius parametrus, tiekėjų tinkamą profesinį 

pasirengimą ir kompetencijas sukurti mini mokymų 

programą ir vesti mini mokymus. Programą kurs ir mini 

mokymus ves tas pats tiekėjas. Visus pasiūlymus mini 

mokymų programai rengti ir parengtą programą vertins 

veiklos vadovas ir  ne maţiau kaip 2 ekspertai, kiekvienas 

po 15 akad. val. (remiamasi vykdytų projektų patirtimi). 

Ekspertai kartu su veiklos vadovu parengs siūlymus mini 

mokymų programos sukūrimui ir realizavimui bei 

ekspertuos pateiktąsias. Bus vertinamos atrinktų 10 mini 

mokymų  programos.  

1.3.2.2. Mini mokymuose  

pageidaujančių 

dalyvauti 

Siekiant atrinkti geriausiai Mini mokymams pasirengusias 

mokyklas, bus skelbiamas konkursas. Mokyklos 

pretendentės pasirinks vieną iš skelbiamų mokymų tematikų 
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mokyklų atranka. ir uţpildys anketas-paraiškas. Bus atrinkta 60 mokyklų 

komandų - kiekvienoje po 8 mokytojus. Planuojama 

apmokyti 480 mokytojų. 

Veiklą vykdys mokymų vadovas (1.3.2) 

1.3.2.3. Mini mokymų  

organizavimas 

Laimėjusieji Mini mokymus apsilankys atrinktose 

mokyklose: išsiaiškins, kaip reikia koreguoti jų parengtas 

programas konkrečios mokyklos poreikiams, suderins 

mokymų laiką. Pasibaigus Mini mokymams bus 

organizuojama vienos dienos konferencija, kurios tikslas – 

išsiaiškinti, ar Mini mokymai pateisino mokyklų lūkesčius, 

ar tai tikrai efektyvi ir reikalinga Lietuvos mokytojams 

kvalifikacijos tobulinimo forma.  

Kiekvienoje iš 60-ies mokyklų, kurioje vyks mokymai, bus 

sudarytos grupės po 8 mokytojus. Mokymus ves du 

lektoriai, jie stebės ir individualią mokytojų veiklą, ją 

aptarinės su dalyviais. Vienam dalyviui mokymai truks 18 

val. Planuojama apmokyti 480 mokytojų. 

Veiklą stebės ir analizuos mokymų vadovas (1.3.2) 

1.3.3. „Peer coaching“ 

 

Siekiant išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo formas bus įgyvendinamas „Peer Coaching“ 

modelis. Uţsienio ekspertai turės apmokyti fasilitatorius 

(coacherių mokytojai) ir teikti paramą ir patarimus, kaip 

įgyvendinti „Peer Coaching“ modelį Lietuvoje. Paslaugos 

teikėjas turės pateikti metodinę mokymų medţiagą ir 

maţiausiai 2 „Peer Coaching“ modelio įgyvendinimo kitose 

šalyse sėkmės istorijas. Antras etapas - kiekvienas 

fasilitatorius  apmoko ne maţiau 12 coach‘erių, trečias – 

kiekvienas coach‘eris dirba savo mokykloje su 1-2 

mokytojais. Šią veiklą vykdys mokymų ekspertas, 

atsakingas uţ veiklos prieţiūrą ir kokybę įdarbinamas 0,2 

etato 9 mėn.. Šis ekspertas vadovaus veikloms: 1.3.3.1, 

1.3.3.2, 1.3.3.3.. Projekto veiklos vykdymo trukmė 16 

mėnesių. 

1.3.3.1. Fasilitatorių 

mokymai 

Uţsienio ekspertai apmokys fasilitatorius (coacherių 

mokytojai) ir teiks paramą ir patarimus, kaip įgyvendinti 

„Peer Coaching“ modelį Lietuvoje. Paslauga bus perkama. 

Paslaugos teikėjas turės pateikti metodinę mokymų 

medţiagą ir maţiausiai 2 „Peer Coaching“ modelio 

įgyvendinimo kitose šalyse sėkmės istorijas. Fasilitatorių 

apmokymas trunka 5 dienas (40 val.) bei skiriama 40 val. 

nuotoliniam bendravimui, paramai, apmokymui, kaip 

naudoti šį metodą nuotoliniu būdu. Bus apmokyta 20 

fasilitatorių (coacherių mokytojai). Projekto veiklos trukmė 

4 mėnesiai. Šią veiklą vykdys mokymų ekspertas. 

1.3.3.2 Coach‘erių mokymai Fasilitatoriai bus įdarbinti kiekvienas po 0,5 etato 3 mėn. 

Kiekvienas fasilitatorius  apmoko ne maţiau 12 coach‘erių – 

mokytojų (bendras apmokytų coach‘erių skaičius 240), kurie 

vėliau dirba su 1-2 mokytojais savo mokyklose ir padeda 

jiems stiprinti savo mokymo įgūdţius bei mokinių 

mokymosi gebėjimus paįvairinant pamokas įtraukiančiomis, 

patraukliomis ir technologijomis grįstomis mokymo(si) 

veiklomis. Iš viso bus organizuota 20 mokymų (tiek, kiek 
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yra fasilitatorių) po 5 dienas (po 40 val. auditorinio darbo ir 

16 nuotolinio mokymo). Mokymai vyks su pertraukomis, 

kad coach‘eriai spėtų įsisavinti informaciją: pirmieji 3 d. 

mokymai turi būti paskirstyti 3 mėnesių laikotarpyje (po šių 

mokymų coach‘eriai jau gali pradėti dirbti su mokytojais), o 

likusieji 2 d. mokymai organizuojami vėliau. Projekto 

veiklos trukmė 12 mėn. Šią veiklą vykdys mokymų 

ekspertas. 

1.3.3.3 Coach‘erių darbas su 

mokytojais 

Kiekvienas coach‘eris 6 mėnesius savo mokykloje dirba su 

1-2 mokytojais ir padeda jiems stiprinti savo mokymo 

įgūdţius bei mokinių mokymosi gebėjimus paįvairinant 

pamokas įtraukiančiomis, patraukliomis ir technologijomis 

grįstomis mokymo(si) veiklomis. Uţ darbą coach‘eris 

atsiskaito pateikdamas parengtą darbo ataskaitą. Rezultatas 

– kvalifikaciją patobulino ne maţiau kaip 480 mokytojų. 

Bus perkama paslauga iš to paties tiekėjo kartu su veikla 

1.3.3.2. 1.3.3.1. Šią veiklą vykdys mokymų ekspertas. 

1.3.4. Supervizija Siekiant skatinti mokytojų savo darbo analizę, tarpusavio 

bendradarbiavimą bus išbandyta nauja mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo forma – supervizija. Bus 

organizuota 30 grupinės supervizijos mokymų (po 7 

susitikimus - vienas susitikimas 5 akademines valandos ) 

Supervizijos mokymai padės formuotis mokytojų tarpusavio 

palaikymo ir paramos kultūrai, kurti profesijos solidarumą, 

refleksija tarp kolegų, stiprins pačios profesijos identitetą. Iš 

viso mokymuose dalyvaus 360 asmenų. Bus perkama 

paslauga Projekto veiklos trukmė 16 mėn.. Veiklą 

koordinuos projekto techninis darbuotojas. 

 Viešinimas Siekiant viešinti projektą: visa informacija apie projekto 

veiklas talpinama UPC interneto svetainėje sukurtame 

tinklalapyje. Bus sukurtas projekto reklaminis skydelis, 

kuris bus skelbiamas projekto partnerių interneto svetainėse.  

Bus parengta ir išplatinta 10 pranešimų ţiniasklaidai  

vienoje iš naujienų agentūrų bei parengta (tematika: 

projekto pradžia ir pabaiga, mokytojų perkvalifikavimo 

galimybės ir eiga, tyrimo rezultatų pristatymui, modelio 

kūrimui (2 pranešimai), naujų mokytojų kvalifikacijos formų 

išbandymui: stažuotės Lietuvoje, Peer coaching, grupinė 

supervizija, mini mokymai ir pan.)   ir išspausdinta 4 

informaciniai straipsniai respublikiniuose dienraščiuose ( 

Numatoma tematika : mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

sistema; naujos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo formos: 

pliusai ir minusai;  tyrimo pristatymui ir projekto rezultatų 

pristatymaui ir patarimui.  Paslauga perkama 

 

2. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS 

 

Numatytos projekto tikslinės 

grupės 
Iš viso 

1. Tikslinės grupės  

1.1. Mokytojai, kurie mokėsi pagal 

formaliojo švietimo programas 

450 
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1.2. Mokytojai, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas 

1440 

Iš viso: 1890 

 

3. PROJEKTO SPECIALIŲJŲ ATITIKTIES KRITERIJŲ ATITIKIMAS 
Kriterijus Pagrindimas 

Projektas turi atitikti programos 
„Praktinio profesinio mokymo 
išteklių plėtros programa“ arba 
programos „Mokyklų tobulinimo 
programa plius“ nuostatas 

„Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos“ 

pagrindinė nuostata – sudaryti sąlygas tinkamai švietimo 

kokybei uţtikrinti. 

Projektu siekiama įgyvendinti šios Programos tikslo 

„Sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat 

tobulinti savo kvalifikaciją“ uţdavinį „Pertvarkyti 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą suteikiant 

ugdymui reikalingas šiuolaikines kompetencijas“. 

Projekto veiklos atitinka Praktinio profesinio mokymo 

išteklių plėtros programos veiklų grupės aprašymo 5.2 

dalyje nurodytas veiklas. Projekte „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ numatyta: 

1. Organizuoti pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų  

perkvalifikavimo studijas. 

2. Sukurti veiksmingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

modelį. 
3. Išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos formas. 

 

4. PROJEKTO RIZIKOS ĮVERTINIMAS 

 

 

Nr. Rizikos aprašymas Tikimybė* Poveikis*  Rizikos valdymo 

priemonės / veiksmai 
1. Naujų projekte dalyvaujančių 

partnerių patirties trūkumas 

vykdant tokio pobūdţio 

projektus. 

vidutinė vidutinis Projekto partneriai turi  panašių 

projektų vykdymo patirties. 

2. Didelis mokymų intensyvumas 

bei didţiosios dalies projekto 

tikslinės grupės ypatumo – 

mokytojų, kurie mokyklose 

turi pamokas – uţimtumas, 

nepakankamos galimybės 

palikti darbo vietą bei 

dalyvauti mokymuose 

vidutinė maţas Aukšta mokymų, kurie bus labai 

naudingi tikslinei grupei, 

kokybė ir projekto partnerių 

efektyvus informacijos apie 

organizuojamus mokymus 

viešinimas tikslinės grupės 

dalyviams. 

3. Galimų projekto 

administravimo ir projekto 

pirkimų vykdymo rizika rizika. 

vidutinė maţas Naująjį projektą administruos 

kelių metų patirtį šioje srityje 

turintys bei gebantys šias 

problemas spręsti arba jų 

išvengti, turintys vadovavimo, 

planavimo, organizavimo 

įgūdţių darbuotojai.  

4. Viešųjų pirkimų procedūrų 

uţsitęsimas dėl nenumatytų 

vidutinė vidutinis Projekto administracinė grupė 

visus pirkimus pradės 
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prieţasčių. įgyvendinti, kai tik ESFA 

patvirtins pirkimų planą ir 

suderins techninę specifikaciją. 

5. Apyvartinių lėšų trūkumas maţa maţas Bus prašomas pakankamas 

avansas projektui įgyvendinti 

bei numatomas sąskaitų 

apmokėjimo būdas, kuriam 

apyvartinės lėšos nėra būtinos. 

Taip pat bus prašoma leisti teikti 

mokėjimo prašymus pačiais 

optimaliausiais laikotarpiais – 

kas du mėn. 

6. Nekompensuotos išlaidos. maţa maţas Projekto administravimo 

komanda laikysis visų išlaidų 

tinkamumo taisyklių, o visus 

galimus keitimus iš anksto 

derins su Agentūra. Jei nutiktų 

taip, kad išlaidos būtų 

netinkamos, jos būtų dengiamos 

iš UPC lėšų. 

7. Visų projekto veiklų 

įgyvendinimo uţdelsimas (ar 

vėlavimas?). 

vidutinė maţas Šios rizikos bus išvengta, nes 

projekto administravimo 

komanda laikysis visų projekto 

veiklų plane  bei pirkimų plane 

numatytų terminų. Kitu atveju 

projekto rizika bus 

neutralizuojama pasinaudojant 

galimybe teikti prašymą ESFA 

pratęsti projektą. 

8. Ekonominės aplinkos 

pokyčiai, dėl kurios projekto 

vertė gali sparčiai augti arba 

kristi 

vidutinė maţas Siekiant išvengti šios rizikos 

projekto veikloms įgyvendinti 

reikalinga kainodara sudaryta 

atsiţvelgiant į rinkos kainas bei 

įvertinus infliaciją. 

9. Mokymų kokybės rizika. maţa maţas Šios rizikos bus išvengta 

mokymo paslaugas perkant iš 

patikimų, turinčių patirtį ir 

reikiamą kvalifikaciją paslaugų 

teikėjų. 

10. Teisės aktų pasikeitimas, 

mokesčių pasikeitimas. 

maţa maţas Bus vykdomas nuolatinis 

teisinės bei fiskalinės sistemos 

stebėjimas. 

11. Force majore situacijos maţa maţas Force majore bus įtraukta į visas 

sutartis su tiekėjais. 

12. Mokytojų (projekto tikslinės 

grupės dalyvių) kaita (t.y. 

išėjimas iš darbo) 

maţa maţas Apklausos įrodo, kad galimybė 

mokytojams tobulinti 

kvalifikaciją yra viena iš 

prieţasčių, motyvuojanti 

mokytojus tęsti darbą 

mokykloje, skatinančius 



 

 12 

tobulėti. 

*Vertinimo skalė: maţa (-s), vidutinė (-is), didelė (-is).  

 

 

5. INFORMACIJA DĖL DVIGUBO FINANSAVIMO 

 

5.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo ar skirtas finansavimas šiam projektui ar jo 

daliai iš ES arba ne ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar 

bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, 

ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)?   

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos 

pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.) 

 

 

5.2. Ar šis projektas papildo kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš 

ES arba ne ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio 

kito Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, 

SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)? 

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos 

pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)  

 

 

5.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo ar skirtas finansavimas iš ES arba ne ES 

valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos 

finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, 

EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ankstesniam šio projekto etapui? 

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos 

pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)  
 

 

6. INFORMACIJA DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS STATUSO IR 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

 

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102) pareiškėjas (paţymėti vieną iš toliau nurodytų variantų):  

 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 

 

6.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu partneris  (paţymėti 

vieną iš toliau nurodytų variantų, jei taikoma):  

 

Partneris (nurodyti partnerio pavadinimą): 

Taip   Ne    

Taip   Ne    

Taip   Ne    
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Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 

 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 

 

Anykščių švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 
 

Birţų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 
 

Druskininkų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centro Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

 Joniškio rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Jurbarko švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 
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 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kauno rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kėdainių švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Klaipėdos rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

VšĮ Lazdijų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Marijampolės apskrities švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
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Maţeikių švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Molėtų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Panevėţio pedagogų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyrius 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Plungės suaugusiųjų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Prienų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Radviliškio rajono  savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 
 

Raseinių rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
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VšĮ Skuodo informacijos centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Šilalės rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Šilutės rajono pedagogų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Širvintų rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Švenčionių rajono švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Telšių švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Trakų rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga Švietimo centras  

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 



 

 17 

Ukmergės švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Utenos švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Varėnos švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Vilniaus pedagoginio universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 
 

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Vytauto Didţiojo universiteto Švietimo studijų centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Zarasų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 

Panevėţio rajono pedagogų švietimo centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 
 
 

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto  

Edukacinės kompetencijos centras 

 yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

 gavęs finansavimą projektui taps perkančiąją organizacija 

 yra neperkančioji organizacija. 

 

6.3. Uţpildykite toliau pateiktą lentelę, nurodydami, kokiai veiklai kokie pirkimai 

planuojami, koks planuojamas pirkimo būdas, pirkimų pradţia bei kiek laiko numatote pirkimo 

suorganizavimui ir įvykdymui:  

 

Eil. 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Preliminarus 

pirkimo 

laikotarpis 

Planuojama 

pirkimo 

trukmė 

Veiklos (-ų) 

Nr., kurios (-

ių) 
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pagal projekto 

įgyvendinamą 

mėnesį  

įgyvendinim

ui perkamos 

paslaugos 

(prekės) 

pagal 

Paraiškos B 

dalies 1 

punktą 

1. Pedagogų ir vaikų 

globos įstaigų 

auklėtojų 

perkvalifikavimo 

paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

2 mėn. 3 men. 1.1.1. 

2. Tyrimo atlikimas 

 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

2 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.1.  

3 Tyrimo 

ekspertavimo 

paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

4 mėn 3 mėn. 1.2.1. 

4. Ekspertų paslaugos 

Inovatyvios 

medţiagos 

mokytojų atrankai 

ir sklaidai atlikti 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.2. 

5.  Modelio kūrimo 

ekspertų paslaugos  

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

4 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.3 

6.  Mokymų programų 

sukūrimo paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.4.1. 

7.  Ekspertavimo 

paslaugos 

(pasiūlymų ir 

sukurtų programų) 

Supaprastintas  

maţos vertės 

pirkimas 

neskelbiamų 

derybų būdu 

2 mėn. 2 mėn. 1.2.4.1. 

8. Mokymų 

organizavimo 

paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.4.2. 

9.  Staţuočių 

organizavimo 

paslaugos 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.2.5. 

10. Pedagogų staţuočių 

Lietuvoje programų 

parengimo 

paslaugos  

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.3.1.1. 

11. Ekspertavimo 

paslaugos 

(pasiūlymų ir 

sukurtų programų) 

Supaprastintas  

maţos vertės 

pirkimas 

neskelbiamų 

derybų būdu 

2 mėn. 2 mėn. 1.3.1.1. 

12. Pedagogų staţuočių 

Lietuvoje 

Supaprastintos 

skelbiamos 

3 mėn. 3 mėn. 

 

1.3.1.3. 
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organizavimo 

paslaugos  

derybos 

13. Konferencijos 

organizavimo 

paslaugos 

 (staţuočių 

aptarimui) 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

14 mėn. 3 mėn. 1.3.1.3. 

14. Mini mokymų 

programų sukūrimo 

paslaugos 

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 1.3.2.1.  

15. Ekspertavimo 

paslaugos 

(pasiūlymų ir 

sukurtų programų) 

Supaprastintas  

maţos vertės 

pirkimas 

neskelbiamų 

derybų būdu 

2 mėn. 2 mėn. 1.3.2.1. 

16. Mini mokymų 

organizavimo 

paslaugos 

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 1.3.2.3.  

17. Konferencijos 

organizavimo 

paslaugos 

(mini mokymų 

aptarimui) 

Supaprastintas 

atviras 

konkursas 

14 mėn. 3 mėn. 1.3.2.3. 

18. Fasilitatorių 

mokymų (,,Peer 

couching“) 

organizavimo 

paslaugos 

 

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 1.3.3. 

19 Coach‘erių 

mokymų 

apgyvendinimo ir 

maitinimo 

paslaugos 

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 1.3.3.1 

1.3.3.2 

1.3.3.3 

 

20. Mokymų 

(supervizija) 

organizavimo 

paslaugų pirkimas 

Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn. 1.3.4. 

21 Viešinimas Supaprastintos 

skelbiamos 

derybos 

3 mėn. 3 mėn.  

 

 

7. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

7.1. Išsamus esamos situacijos/problemos ir tikslo, kurio siekiama įgyvendinus projektą 

aprašymas 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizavimas (Lietuvoje pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimu uţsiima virš 50 regioninių ir universitetų švietimo centrų, privačių 

organizacijų) ir mokinio krepšelyje numatytos lėšos mokytojų kvalifikacijai kelti – yra vienas iš 

švietimo reformos pasiekimų. Tačiau ryškėja ir keletas problemų: 

 Nėra sukurto veiksmingo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio. 

 Nėra išsamaus visaapimančio tyrimo apie pedagogų (formalaus ir neformalaus ugdymo) 
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kvalifikacijos tobulinimo padėtį ir persikvalifikavimo poreikius. Iki šiol buvo atlikti du 

tyrimai: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas (2004) ir Bendrojo lavinimo 

mokyklų socialinių bei specialiųjų pedagogų, mokyklų psichologų ir bibliotekininkų 

kvalifikacijos tobulinimas  (2007).  

 Minėti du tyrimai parodė, kad kaip pagrindinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo forma 

dominuoja trumpalaikiai (vienos dienos) seminarai, maţai arba nėra kitokių kvalifikacijos 

tobulinimo formų. 

 Nesusisteminta per paskutinius 5 metus vykusių mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų 

projektų metu sukurta medţiaga ir produktai (metodiniai leidiniai, vadovėliai, elektroninės 

mokymosi priemonės, aprašai, standartai ir kt.), todėl jie sunkiai pasiekiami pedagogams. 

Projekto metu kaip tik ir bus sprendţiamos šios problemos: kuriamas veiksmingas pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo modelis, atliekamas nuoseklus tyrimas, sisteminama jau turima inovatyvi 

medţiaga bei išbandomos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos. 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 

(Alternatyvų analizė skirta pagrįsti, kad Pareiškėjo aprašytai problemai spręsti ir tikslui 

pasiekti buvo apsvarstytos įvairios projekto įgyvendinimo alternatyvos ir pasirinktas pats geriausias 

projekto įgyvendinimo būdas. 

Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos galimybės: 

„nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (alternatyva, 

kai projektas yra įgyvendinamas). 

Atliekant alternatyvų analizę taip pat turi būti atskleista, kad visos realios projekto 

įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba, kad kitų alternatyvų, be jau nagrinėjamų, nėra 

tikslinga svarstyti.) 

 

Alter

natyvos 

numeris ir 

pavadinimas 

Alternatyvos 

aprašymas 

Alternat

yvos vertinimo 

kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas 

pagal vertinimo kriterijus 

1. „Nulinė“ 

alternatyva 

Nevykdant projekto 

situacija lieka ta pati arba 

blogėja.  Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas 

yra fragmentiškas, 

nekoordinuojamas, krenta 

ugdymo kokybė 

 

Poveikis 

atitinkamai 

švietimo ir 

mokslo sričiai 

pagal Aprašo 

tikslą.  

Neįgyvendinus projekto 

numatomas neigiamas poveikis. 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

bus padrikas, nekoordinuojamas. 

Sunkiai kelią skinsis naujos 

pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

formos. Nebus įgyvendinta vaikų 

namų auklėtojų perkvalifikavimo 

programa  

Poveikis 

projekto 

tikslinėms 

grupėms. 

Neįgyvendinus projekto 

numatomas neigiamas poveikis 

projekto tikslinėms grupėms, 

kadangi projekto veiklos tiesiogiai 

orientuotos į tikslinės grupės 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

kūrimą. Taip pat dalis mokytojų 

negalės įgyti reikalingos 

kvalifikacijos 

Poveikis 

darnaus 

vystymosi 

principo 

įgyvendinimui. 

Poveikis neutralus: 

- projektas nepaţeidţia aplinkos 

apsaugos reikalavimų ir (arba) 

sprendţia aplinkos apsaugos srityje 

egzistuojančias problemas;  
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- projektas nedaro neigiamos įtakos, 

sprendţiant socialines bei 

ekonomines problemas (švietimo ir 

mokslo vaidmuo, kokybė bei 

prieinamumas; nedarbas, skurdas 

arba socialinė atskirtis); 

- projektas neprieštarauja darnaus 

vystymosi nuostatoms regionų 

plėtros srityje vadovaujantis 

Lietuvos regioninės politikos iki 

2013 metų strategija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 

575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370)  

Poveikis 

lyčių lygybės ir 

nediskriminavi

mo principo 

įgyvendinimui. 

 

 

 

Alternatyvos pasirinkimas 

neturės poveikio lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principo 

įgyvendinimui, atsiţvelgiant į 

Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatymo bei Lietuvos 

Respublikos vyrų ir moterų lygių 

galimybių įstatymo nuostatas. 

2. Dalinis 

projekto 

įgyvendini-

mas 

Dalinis projekto 

įgyvendinimas nesukurs 

veiksmingos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos, bus fragmentiškas 

Poveikis 

atitinkamai 

švietimo ir 

mokslo srities 

pagal Aprašo 

tikslą. 

Dalinis projekto 

įgyvendinimas nesukurs 

veiksmingos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos. 

Gali skatinti netolygų Lietuvos 

regionų vystymąsi, neprisidėtų prie 

Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimo. Iškils grėsmė 

efektyviam lėšų panaudojimui 

Poveikis 

projekto 

tikslinėms 

grupėms. 

Dalinis projekto 

įgyvendinimas gali neigiamai 

paveikti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimosi galimybes, netolygiai 

plėtojantis pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemai.  

Poveikis 

darnaus 

vystymosi 

principo 

įgyvendinimui. 

Neturės poveikio darnaus vystymosi 

įgyvendinimui, pagal Nacionalinės 

darnaus vystymosi strategijos 

nuostatoms ir atitinka šiuos 

reikalavimus: 

- projektas nepaţeidţia aplinkos 

apsaugos reikalavimų;  

- projektas nedaro neigiamos įtakos 

sprendţiant socialines bei 

ekonomines problemas; 

- projektas neprieštarauja darnaus 

vystymosi nuostatoms regionų 

plėtros srityje vadovaujantis 

Lietuvos regioninės politikos iki 

2013 metų strategija, patvirtinta 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 

575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370) 

 

Poveikis lyčių 

lygybės ir ne-

diskriminavimo 

principo 

įgyvendinimui. 

Alternatyvos pasirinkimas 

neturės poveikio lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principo 

įgyvendinimui, atsiţvelgiant į 

Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatymo bei Lietuvos 

Respublikos vyrų ir moterų lygių 

galimybių įstatymo nuostatas. 

3. Projekto 

visiško 

įgyvendini-

mo 

alternatyva 

Projektas susideda iš 

dviejų etapų: pirmajame bus 

parengtas savaeigis 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo modelis bei 

išbandoma naujos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

formos (mokytojų staţuotės 

Lietuvos mokyklose, 

profesinis konsultavimas: 

supervizija, mini mokymai 

ir pan.). Antrajame etape – 

praktiškai įgyvendinamas 

sukurtas modelis kartu su 

projekto partneriais, 

regioniniais ir universitetų 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo centrais. 

Pirmajame projekto 

įgyvendinimo etape 

pradėtas pedagogų ir vaikų 

globos namų auklėtojų 

perkvalifikavimas bus 

tęsiamas ir antrajame. 

Pasibaigus projektui 

sukurtas savaeigis pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

modelis bus integrali 

švietimo sistemos dalis, 

finansuojama iš mokinio 

krepšelio (pedagogų kvali-

fikacijos tobulinimas), 

valstybės ir savivaldybės 

lėšų. 

Poveikis 

atitinkamai 

švietimo ir 

mokslo pagal 

Aprašo tikslą. 

Modelio sukūrimas tai - 

veiksmingos savaeigės pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

radimasis, tapsiantis integralia 

švietimo sistemos dalimi, leisiantis 

tikslingai panaudoti pedagogų 

kvalifikacijai skiriamas lėšas, 

tiesiogiai prisidedantis prie mokinių 

mokymosi rezultatų gerinimo 

Poveikis 

projekto 

tikslinėms 

grupėms. 

Teigiamas poveikis projekto 

tikslinei grupei, leidţiantis 

pedagogams įsivertinti kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius bei pasirinkti 

tinkamą kvalifikacijos tobulinimo 

formą    

Poveikis 

darnaus 

vystymosi 

principo 

įgyvendinimui. 

Projekto veiklos prisidės prie šio 

Nacionalinėje darnaus vystymosi 

strategijoje patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. 

geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 

(Ţin., 2005, Nr. 66-2370) numatyto 

Lietuvos darnaus vystymosi 

prioritetų įgyvendinimo t.y, kels visų 

savivaldybių pedagogų kvalifikaciją 

(Strategija 4.3), tuo pačiu didins 

regionų konkurencingumą. Projektas 

daugiausiai siesis su darnaus 

vystymosi socialiniais rodikliais – 

gyventojų aktyvumu ir švietimu. 

Pedagogai – labai svarbi gyventojų 

grupė, nes nuo jos profesinio 

pasirengimo ir veiklos tikslingumo 

priklauso visuomenės – mokinių, jų 

šeimų narių nuostatos kaip pasiekti 

visuotinę gerovę dabartinei ir 

ateinančioms kartoms, derinant 

aplinkosauginius, 

ekonominius ir socialinius 

visuomenės tikslus ir neviršijant 

leistinų poveikio aplinkai ribų. 
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Poveikis lyčių 

lygybės ir 

nediskriminavi

mo principo 

įgyvendinimui. 

 

Projekto  veiklos prisidės prie LR 

Moterų ir vyrų lygių galimybių 

įstatymo įgyvendinimo (1998-12-01 

Nr VIII-947) ir jame numatyto lyčių 

lygybės švietimo sistemoje 

įtvirtinimo. Projekto įgyvendinimo 

metu visiems naudos gavėjams ir 

skirtingų tikslinių grupių atstovams 

visoje šalyje bus suteikiamos lygios 

teisės dalyvauti Projekto veiklose ir 

naudotis Projektų rezultatais 

nepaisant jų lyties, rasės, etninės 

kilmės, religijos ar tikėjimo, amţiaus 

ar seksualinės orientacijos. Šie 

reikalavimai bus įrašyti sutartyse su 

tiekėjais. 

 

7.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo 

aspektu. 

 

Pasirinktos projekto 

įgyvendinimo alternatyvos numeris 

ir pavadinimas 

Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų 

naudojimo efektyvumo aspektu. 

3. Projekto visiško įgyvendinimo 

alternatyva  

 

Bus įgyvendinti projekte numatyti tikslas ir uţdaviniai bei 

pasiekti rezultatai. Lėšos naudojamos efektyviai, remiantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis: paslaugų teikėjų 

pasiūlymus vertinant pagal maţiausios kainos ar ekonominio 

naudingumo kriterijus. 

 

8. EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMO PAŢANGOS PLANAS 

 

8.1. Stebėsenos rodikliai  

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetai 

Planuojama 

reikšmė  
Metinis rodiklio pasiekimo planas  

Projekto metu Po projekto 

pabaigos 

(iš viso) 2010 2011 …. …. …. 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produkto rodikliai 

Mokytojai 

(bendrasis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), 

kurie mokėsi 

pagal 

formaliojo 

švietimo 

programas;   Skaičius  450    450          450 

Mokytojai 

(bendrasis Skaičius 1440  1440     1440 
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ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), 

kurie mokėsi 

pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas; 

(Skaičius) 

Sukurti 

švietimo 

paslaugų 

teikimo 

modeliai; 

(Skaičius) Vnt. 1  1     1 

Mokymosi 

visą gyvenimą 

sistemos 

administracijos 

darbuotojai, 

kurie mokėsi 

pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas 

(Skaičius) Skaičius 150  150     150 

          

Rezultato rodikliai 

 Mokytojai 

(bendrasis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), 

kurie mokėsi 

pagal 

formaliojo 

švietimo 

programas;   procentai  80    80          80 

Mokytojai 

(bendrasis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), 

kurie mokėsi 

pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas; 

(Skaičius) procentai 90  90     90 

Mokymosi 

visą gyvenimą 

sistemos procentai 80  90     90 
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administracijos 

darbuotojai, 

kurie mokėsi 

pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas 

(Skaičius) 

          

 

 

 

 

8.2. Fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetai 

Planuojama 

reikšmė  
Metinis rodiklio pasiekimo planas  

(iš viso) 2010 2011 …. …. …. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Mokytojai 

(bendrasis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), kurie 

mokėsi pagal 

formaliojo 

švietimo 

programas 

asmuo   450    450       

Numatyta 

išmokėti 
Lt 

 1672200           

2. Mokytojai 

(bendrasis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas), kurie 

mokėsi pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas;  

asmuo  

 1440    1440       

Numatyta 

išmokėti 
Lt 

 2750213

  

          

3. Sukurti 

švietimo 

paslaugų teikimo 

modeliai 

vnt  

 1    1       

Numatyta 

išmokėti 
Lt 

 572562

  

          

4. Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

kurie mokėsi 

pagal 

asmuo  

 150    150       
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neformaliojo 

švietimo 

programas 

Numatyta 

išmokėti 
Lt 

 812921           

 

 

 

8.3. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo paţangos plano 

pildymo pavyzdys pateikiamas adresu http://www.esf.lt/lt/news/view/id.250/. 

 

 

9. PROJEKTO PAJAMOS 

 
(Nurodykite, kokiai kategorijai pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje 

reikalavimus priklauso projektas) 

Iš projekto: 

a) negaunama pajamų      

b) gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto    

c) gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto    

 

 

 

 

10. PRIEDAI 

 

1. Pareiškėjo ir jo partnerių steigimo dokumentų kopijos  

2. Projekto išlaidų pagrindimo forma  ir išlaidas patvirtinantys dokumentai. 

3.Darbuotojų pareigybių aprašymai (išsilavinimo, gebėjimų, patirties, kiti reikalavimai, 

darbuotojo funkcijos) 

http://www.esf.lt/lt/news/view/id.250/
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11. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS 

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga 

Direktoriaus pavaduotojas         Pranas Gudynas 

_______________________________                    _______                ______________ 

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)                   (parašas)               (vardas ir pavardė) 

 

 

 

    A.V. 

 

 ___________________ 


