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Toliau pateikiami SFMIS duomenų analizės rezultatai – apibendrintos pagrindinių projektų produktų
grupės. Produktų aprašymai paremti PFSA. Metodologija aprašyta ataskaitos 2.1.2 dalyje.

A. ŠVIETIMO PROGRAMOS
Ši grupė apima studijų programas. Keletas mokymo programų buvo parengta bendrojo lavinimo ir
profesinio mokymo lygmenyje, taip pat buvo finansuotos kvalifikacijos tobulinimo programos. Tačiau
dėl nedidelio jų skaičiaus ir dėl sudėtingos stebėsenos (plačiau šio priedo dalyje „2. Kitos mokymo
programos“) priskirtos ne prie šios grupės, o prie kvalifikacijos tobulinimo medžiagos.

1. STUDIJŲ PROGRAMOS
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.2-ŠMM-07 „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“
ir VP1-2.2-ŠMM-09 „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“ priemones,
VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
1 lent. Studijų programų įvertinimas
Skyriaus
nr.
1.1
1.2
1.2
1.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Didelis
Gera
Gera

1.1. APRAŠYMAS
Remiantis finansavimo aprašais, finansuota:
Studijų programų atnaujinimas. Atnaujinamos I studijų pakopos ir vientisųjų studijų programos,
diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus. Studijų programos atnaujinimas reiškia studijų programos
pavienių modulių (dalykų) atnaujinimą ir (arba) keitimą naujais (įvedami nauji moduliai (dalykai),
atsisakant studijų programoje buvusių modulių (dalykų), siekiant programą tikslingai nukreipti į studijų
rezultatus ir tuo didinti jos(jų) konkurencingumą. Studijų programa laikoma atnaujinta, jei atnaujinama
ne mažiau kaip 50 proc. visos studijų programos apimties (apimtis skaičiuojama kreditais)1. Studijų
programų rengimas, atnaujinimas I–II studijų pakopoje tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo
administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose
ūkio sektoriuose įgyvendinant Lietuvos Respublikos strategines specialistų rengimo programas,
patvirtintas teisės aktais (poveiklė – studijų programų rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas

1

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2434 2007–2013 M.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
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(mokymų organizavimas) II studijų pakopoje pagal Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės
gerinimo ir plėtros Lietuvoje skatinimo 2009–2012 metų programą)2.
Studijų programų tarptautinimas. Studijų programos (arba jos dalies, t. y. atskirų modulių) turinio
atnaujinimas parengiant ir pritaikant ją dėstyti užsienio kalba ir (arba) papildymas naujais iš užsienio
aukštųjų mokyklų įsigytais studijų programų pavieniais moduliais (dalykais), siekiant didinti akademinį
studentų mobilumą ir aukštosios mokyklos tarptautinį konkurencingumą. Studijų programa laikoma
atnaujinta, kai atnaujinama, t.y. parengiama (pritaikoma) arba papildoma įsigytais iš užsienio aukštųjų
mokyklų studijų programų moduliais (dalykais), ne mažiau kaip 25 proc. visos atnaujinamos studijų
programos apimties (apimtis skaičiuojama kreditais). Studijų programos atnaujinimas turi apimti ne
mažiau kaip vieno semestro parengimą (pritaikymą) dėstyti užsienio kalba3.
Jungtinių studijų programų rengimas. Rengiamos jungtinės studijų programos, t.y. kuriamos naujos
koleginės ir universitetinės I bei II studijų pakopų programos su užsienio aukštosiomis mokyklomis.
Pagrindinė jungtinės studijų programos paskirtis yra sudaryti studentams galimybes įgyti daugiau žinių
ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa. Jungtinė studijų programa
su užsienio aukštąja(-osiomis) mokykla(-omis) kuriama ir vykdoma siekiant suteikti galimybę skirtingų
šalių studentams kartu studijuoti skirtingoje kultūrinėje ir akademinėje terpėje. Jungtinė studijų
programa turi skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą, sudaryti sąlygas studentams perimti skirtingų
šalių arba aukštųjų mokyklų studijų patirtį4.
Studijų programų rengimas, atnaujinimas MIŪS. Studijų programų mokslui imliuose ūkio
subsektoriuose, kaip apibrėžta Bendrojoje nacionalinėje kompleksinėje programoje,5 I–II studijų
pakopos studijų programų atnaujinimas ir (arba) kūrimas ir įgyvendinimas6.
1 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo studijų programų atnaujinimas arba rengimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

2

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1965 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS
„AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas Nr. 2
3
Ten pat.
4
Ten pat.
5
Bendrąją nacionalinę kompleksinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 (Žin., 2008, Nr. 7-262; 2010, Nr. 27-1241);
6
VP1-2.2-ŠMM-09 „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“ priemonė.
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Apie 20 proc. projektų kūrė arba atnaujino studijų programas. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF
projektais, studijų programas kūrusių bei atnaujinusių projektų kiekis yra labai didelis.

1.2. STEBĖSENA
Studijų programų stebėsenai yra taikomi šie produkto rodikliai:
1. Atnaujintos studijų programos;
2. Jungtinės studijų programos;
3. Parengtos arba atnaujintos I ir II pakopos studijų programos.
Taigi studijų programų stebėsena yra vykdoma, tačiau a) pirmas ir trečias rodikliai buvo taikomi
skirtingoms priemonėms, jų turinys skiriasi, tačiau rodiklių pavadinimai nerodo esminių skirtumų; b)
sutarptautintos studijų programos buvo svarbi paramos sritis, tačiau šios programos neturėjo atskiro
rodiklio. Grafike toliau pateikiami studijų programų stebėsenos duomenys, remiantis esamais ir
analizės metu suformuluotais rodikliais.
Atlikus pabaigtų ir įgyvendinamų projektų sutarčių analizę7, nustatyta, kad 384 programos buvo
atnaujintos arba naujai parengtos. Kadangi veiksmų programų įgyvendinimas dar nepasibaigė, šie
skaičiai gali kisti. Detalūs duomenys pateikiami grafike toliau.
2 pav. Atnaujintų ir naujai parengtų studijų programų kiekis (vnt.)

*Mokslui imliuose ūkio subsektoriuose

1.3. KOKYBĖS KONTROLĖ
Remiantis finansavimo aprašais, studijų programoms taikomos šios kokybės kontrolės priemonės:
•

7

Bandymas, įgyvendinimas. Privalomas atnaujintų studijų programų modulių (dalykų)
bandomasis įgyvendinimas. Privalomas atnaujintų studijų programų dalykų (modulių)
įgyvendinimas turi trukti ne mažiau kaip vieną semestrą. Galimas jungtinių studijų programų
dalykų (modulių) testavimas.

2012-06-19 SFMIS duomenimis
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•

Valorizacijos planas. Jungtinės studijų programos valorizacijos (rinkodaros) plano rengimas;
Pareiškėjai turi parengti jungtinės studijų programos valorizacijos (rinkodaros) planą prieš
pradėdami vykdyti jungtinę studijų programą.

•

Išorinis vertinimas. Parengtos jungtinės studijų programos privalo būti įvertintos Studijų
kokybės vertinimo centro ar aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, ir akredituotos. Pareiškėjai privalo
numatyti tarpinį ekspertinį atnaujinamos studijų programos vertinimą (tarpinis vertinimas
vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus). Pareiškėjai, teikiantys
paraišką pagal Aprašo 8.1 punkte numatomą finansuoti veiklą, privalo numatyti atnaujintų
studijų programų vertinimą. Jei keičiama 20 proc. ir daugiau negu 20 proc. universitetinių arba
15 proc. ir daugiau negu 15 proc. neuniversitetinių visos studijų programos apimties, keičiasi
studijų programos tikslai – atnaujinta studijų programa turi būti įvertinama Studijų kokybės
vertinimo centro ar kitos aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, akredituojama ir įregistruojama į
valstybinį Studijų ir mokymo programų registrą. Dviejų ar daugiau studijų programų
sujungimas taip pat laikomas atnaujinta studijų programa, kuri turi būti įvertinta Studijų
kokybės vertinimo centro ar kitos aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į
Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, akredituojama ir
įregistruojama į valstybinį Studijų ir mokymo programų registrą. Atnaujinant studijų
programas, atnaujinti dalykai (moduliai) privalo būti įvertinti išorinio eksperto, turinčio studijų
programų vertinimo patirties. Jei keičiama iki 20 proc. universitetinių arba iki 15 proc.
neuniversitetinių studijų programos apimties, tada atnaujintos studijų programos galutinį
ekspertinį vertinimą atlieka bent du nepriklausomi kitų institucijų ekspertai, turintys išorinio
studijų programų vertinimo patirties ir prisidėję prie tos (ar artimos) krypties studijų programų
vertinimo, kurį atlieka Studijų kokybės vertinimo centras ar kita studijų programų vertinimą
organizuojanti aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra. Ekspertų išvados ir studijų
programos atnaujinimas turi būti patvirtintas universiteto senato (kolegijos akademinės
tarybos) nutarimu;

•

Galimybių studijos. Jungtinės studijų programos poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių
studija, kurioje būtų įvertintas jungtinės studijų programos poreikis (pavyzdžiui, turi būti
išanalizuotas jungtinę programą baigsiančių specialistų poreikis darbo rinkoje bei egzistuojanti
studentų (įskaitant ir užsienio studentų) paklausa šiai programai, pateikta kaštų naudos,
alternatyvų ir kokybinių reikalavimų studijų programai analizė, įskaitant studijų programos
rezultatų, sandaros, personalo, materialiųjų išteklių, studijų eigos ir jos vertinimo (pavyzdžiui,
studentų atrankos, pasiekimų vertinimo, paramos studentams), programos vadybos
(programos administravimo, vidinis studijų kokybės užtikrinimo) aspektus, taip pat ir
pasirašytas bendradarbiavimo (su užsienio aukštąja mokykla) memorandumas arba
bendradarbiavimo deklaracija (nurodant planuojamos rengti jungtinės studijų programos
kryptį ar viziją), pasirašyta aukštųjų mokyklų vadovų.

•

Susitarimas su užsienio aukštąja mokykla. Būtina pateikti jungtinę studijų programą rengiančių
aukštųjų mokyklų vadovų pasirašytą susitarimą (sutartį) dėl konkrečių veiklų įgyvendinimo ir
atsakomybės, kuriame turi būti numatyta: studijų programos pavadinimas; studijų apimtis ir
studijų trukmė aukštosiose mokyklose-partnerėse, kalba(-os), kuria(-iomis) numatoma vykdyti
studijų programą; studijų kokybės užtikrinimo principai; studentų priėmimo sąlygos ir tvarka;
studijų finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje
teikimo tvarka; studentų ir dėstytojų prieigos prie su programa susijusios informacijos sąlygos
aukštosiose mokyklose-partnerėse; žinių ir gebėjimų vertinimo tvarka; studentų ir dėstytojų
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mobilumo sąlygos; programos administravimo tvarka; intelektinės nuosavybės apsaugos
įsipareigojimai; jungtinio laipsnio teikimo ir išsilavinimo dokumento(-ų) išdavimo tvarka;
kiekvienos sutarties šalies atsakomybė už sutarties vykdymą arba nevykdymą, nuostatos dėl
pareiškėjo finansinių įsipareigojimų, sutarties nutraukimo sąlygos.
•

Norminiai teisės aktai. Atnaujinant ar kuriant studijų programas taikomas reguliavimas šiais
teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu
Nr. ISAK-1551 „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“, „Laipsnį suteikiančių pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501 (Žin., 2010,
Nr. 44-2139), „Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 (Žin.,
2010, Nr. 67-3375); „Jungtinių studijų programų bendruotieji reikalavimai“, patvirtinti
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK2833 (Žin., 2010, Nr. 5-191); „Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems
reikalavimams studijų programoms nustatymo metodiniai nurodymai“, patvirtinti Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-01-18 (Žin., 2010, Nr.
27-1286).

•

Reglamentavimas. Projektas turi atitikti Nacionalinės studijų programos nuostatas

•

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas. Kartu su studijų programų kūrimu ir atnaujinimu buvo
finansuojami ir dėstytojų mokymai bei stažuotės. Tokiu būdu siekiant užtikrinti geresnę studijų
programų kokybę.

2. KITOS ŠVIETIMO PROGRAMOS
Jos kai kuriais atvejais buvo kuriamos kvalifikacijos tobulinimo, švietimo modelių projektuose. Švietimo
programos nebuvo stebimos stebėsenos rodikliais, buvo fiksuojamas tik mokymų dalyvių skaičius.
Pagal VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas“ bus kuriamos modulinio profesinio mokymo programos, tačiau daugumos (14 iš 15) šių
projektų įgyvendinimas dar neprasidėjo, todėl duomenų nėra.
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B. ŠVIETIMO PRODUKTAI
Švietimo produktai – tai ugdymo procese ar jo organizavime naudojamos metodinės arba mokomosios
priemonės8. Ši grupė apima ugdymo modelius, metodinę medžiagą, specialiąsias priemones
(specialiųjų poreikių asmenų ugdymo priemonės) ir kvalifikacijos tobulinimo medžiagą.

3. UGDYMO MODELIAI
Jie buvo finansuojami pagal “ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo
ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios
kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų
kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, VP1-2.3-ŠMM-02-V „Alternatyvus ugdymas švietimo
sistemoje“.

2 lent. Švietimo modelių įvertinimas
Skyriaus
nr.
3.1
3.2
3.2
3.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Didelis
Nėra
Vidutinė

3.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Ugdymo modelių pritaikymas. Bendradarbiavimo modelių diegimas (ne kūrimas) – Mokyklų
bendruomenių ir kitų suinteresuotų grupių bendradarbiavimo modelių ir inovatyvių švietimo metodų
diegimas: iš anksto parengtų modelių, skatinančių kultūros įstaigų ir bendrojo lavinimo programas
vykdančių mokyklų bendradarbiavimą, įgyvendinimas; iš anksto parengtų modelių, skatinančių
tarpkultūrinio švietimo plėtotę, įgyvendinimas; iš anksto parengtų modelių, skatinančių mokyklos
bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, įgyvendinimas; iš anksto parengtų modelių,
skatinančių netradicines ugdymo formas bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose,
įgyvendinimas. Minimus modelius turi sudaryti ugdymo tikslų, priemonių ir metodų, ugdymo proceso
organizavimo būdų ir ugdomosios aplinkos detalus aprašymas. Modelis gali būti parengtas
vadovaujantis ugdymo principais, kurie yra pripažįstami tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio
šalių ugdymo tradicijomis, tačiau turi būti pritaikytas projekte dalyvaujančių institucijų atvejui9.
8

Apibrėžimas pagal: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1672
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ PRIEMONĖS VP12.2-ŠMM-05-K „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“
projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
9
DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO
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Ugdymo modelio parengimas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo priemonių parengimas ir diegimas (vaikų
kūrybiškumo ugdymo modelio įsigijimas ir adaptavimas (mokyklų kūrybinio vystymosi modelio
sukūrimas), mokyklų kūrybiškumo ugdymo mikroprogramų parengimas ir įgyvendinimas, mokyklų ir
kūrybinio sektoriaus bei kitų organizacijų partnerystės tinklo kūrimas ir (ar) skatinimas, metodinės
medžiagos rengimas ir leidyba, vaikų kūrybiškumo ugdymo rezultatų sklaidos (valorizacijos) plano
rengimas ir įgyvendinimas, modelio stebėsenos ir kokybės užtikrinimo mechanizmo sukūrimas ir
įgyvendinimas), modelio taikymo ir poveikio tyrimai)10.
Studentų neformalaus verslumo ugdymo modeliai. Įvairiose studijų programose studijuojančių
studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį
(toliau – Modelis) ir projekto valorizacijos plano parengimas ir įgyvendinimas. Verslumas – bendrasis
gebėjimas, apimantis: a) žinias ir supratimą – apie esamas asmenines, profesines ir (arba) verslo
galimybes; kontekstą, kuriame žmonės gyvena ir dirba, ekonomikos veiksnius, siejant su darbdaviui ar
organizacijai iškylančiais uždaviniais, bei atsirandančias galimybes; sąžiningą prekybą ir įmonių socialinę
atsakomybę (socialiai atsakingą verslą); b) įgūdžius – efektyvaus projektų valdymo, derybų, savarankiško
darbo ir veiklos komandoje, veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei rizikos masto vertinimo; c) nuostatas –
iniciatyvumo, veiksmingumo, nepriklausomybės ir novatoriškumo asmeniniame gyvenime ir
visuomeninėje bei profesinėje veikloje, motyvacijos ir pasiryžimo siekti asmeninių, visuomeninių ir
profesinių tikslų. Studentų verslumo neformalaus ugdymo modelis – tai išsamiai aprašyta (-os) Lietuvoje
ir (arba) užsienio valstybėje (-se) sėkmingai įgyvendinta (-os) veikla (-os) ir (arba) projektas (-ai), kurio (-ių)
pagrindu ugdomas studentų iniciatyvumas ir verslumo gebėjimas. Modelyje numatytų veiklų
įgyvendinimui teikiama Paraiška dėl projekto finansavimo. 11

Alternatyvaus ugdymo modeliai. Alternatyvaus ugdymo (ugdymo, atitinkančio bendruosius ugdymo
tikslus, turinčio savitą turinį, formas, metodus ir kontekstą, atliepiančio mokinio galias ir jo mokymosi
patirtį) diegimas švietimo sistemoje12.

METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR.1 PATVIRTINIMO 2010 m. balandžio 6
d. Nr. V-488
10
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-768
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ
TEIKIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 4
11
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-443, 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ PRIEMONĖS VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų
kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
12
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1092
2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM02-V PRIEMONĖS „ALTERNATYVUS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
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3 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo inovatyvių švietimo modelių diegimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 10 proc. projektų kūrė arba adaptavo švietimo modelius. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF
projektais, modelius kūrusių bei adaptavusių projektų kiekis yra didelis.

3.2 STEBĖSENA
Inovatyvių švietimo modelių diegimo stebėsena nebuvo vykdoma (išskyrus sukurti eksperimentiniai
alternatyvaus ugdymo modeliai). Modelių kūrimas nebuvo finansuojamas, tačiau adaptuojant šiuos
modelius sukurta daug metodinės medžiagos. Medžiaga apima visus papildomus produktus, kurie buvo
sukurti diegiant modelius: metodinė, mokomoji medžiaga, dalykų aprašai, suskaitmenintos pamokos
internete, e-portalai ir t.t. Kadangi prieš pradedant vykdyti projektus nebuvo susitarta dėl šios
medžiagos matavimo vienetų, objektyviai suskaičiuoti, kiek ir kokių papildomų produktų buvo sukurta
iš projektų aprašų negalima. Kadangi pagal inovatyvių švietimo modelių veiklą buvo vykdomi 36
bendrojo lavinimo projektai ir 12 aukštojo mokslo projektų, galima teigti, kad buvo adaptuoti ir
pritaikyti atitinkamai 36 ir 12 inovatyvių švietimo modelių.
4 pav. Adaptuotų inovatyvių švietimo modelių kiekis (vnt.)
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3.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Turinio aprašymas. Finansavimo apraše buvo pateikiamas modelio aprašymas: „Modelius turi sudaryti
ugdymo tikslų, priemonių ir metodų, ugdymo proceso organizavimo būdų ir ugdomosios aplinkos
detalus aprašymas. Modelis gali būti parengtas vadovaujantis ugdymo principais, kurie yra pripažįstami
tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio šalių ugdymo tradicijomis, tačiau turi būti pritaikytas
projekte dalyvaujančių institucijų atvejui.“
Reikalavimai modeliui. Modelis turi apimti bent vieną verslumo ugdymo modelį, įgyvendintą Lietuvoje
arba įgyvendintą užsienio valstybėse. Modelio sudėtinė dalis gali būti mentorių parengimas. Taip pat
gali būti sudaromos mentorių komandos, kurios konsultacijomis, eksperimentais studentų verslo idėjoms
teiktų pastabas, siektų jas plėtoti, pristatyti suinteresuotoms verslo grupėms, verslo partneriams.Modelio
aprašymas yra pateikiamas kartu su paraiška ir vertinamas kaip sudėtinė projekto dalis.Modelio
aprašymą, pateikiamą kartu su paraiška, privalo sudaryti šios dalys: tikslinių studentų grupių
identifikavimas pagal studijų sritis ir (arba) studijų kryptis ir pakopas; Modelio aktualumo Lietuvoje
(problemos sprendimo efektyvumo) ir pritaikomumo studentų verslumo gebėjimui ugdyti (projekto
didaktinės vertės) pagrindimas; Modelio įgyvendinimo tikslai ir uždaviniai, priemonės, metodai ir
formos; ugdymo aplinka ir sąlygos, grafikas ir partnerių (jei jie numatyti) atsakomybė; Modelio
įgyvendinimo rezultatų vertinimo kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai; pasiektų rezultatų savianalizė.
Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie numatomo projekte realizuoti Modelio (inovatyvios veiklos
ir (arba) projekto) įgyvendinimo Lietuvoje ir (arba) kitoje užsienio valstybėje (-ėse) procesą ir
rezultatus.
Rodikliai. Matuojami sukurti eksperimentiniai alternatyvaus ugdymo modeliai.
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos
nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas, Nacionalinės studijų programos
nuostatas.
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4. METODINĖ MEDŽIAGA (BENDROJO UGDYMO)
Ji buvo finansuojama pagal “ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų
pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“, “ VP1-2.2-ŠMM-04V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
3 lent. Metodinės medžiagos įvertinimas
Skyriaus
nr.
4.1
4.2
4.2
4.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Vidutinis
Nėra
Vidutinė

4.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Užsienio kalbos mokymo metodinė medžiaga. Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodinės
medžiagos (-ų) sukūrimas ir parengimas publikavimui elektroninėje erdvėje, ankstyvojo užsienio kalbos
mokymo metodinės literatūros rengimas, leidyba, įsigijimas13.
Verslumo ugdymo metodinė medžiaga. Verslumo ugdymo priemonių sukūrimas, įdiegimas ir
tobulinimas, metodinės literatūros rengimas, įsigijimas14.
Lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos mokomoji medžiaga. Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros),
Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių, apimančių XIII–XX a., skaitmeninės sisteminės duomenų bazės,
skirtos mokiniams, mokytojams kūrimas, diegimas ir sklaida. Lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo
ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimas, kūrybinio mąstymo ugdymo metodikos ir metodinės bei
mokomosios medžiagos parengimas 15.
Kita. Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis
mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam

13

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO
METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO, 2010 m. rugsėjo 30
d. Nr. V-1672
14
DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS
2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO
IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PATVIRTINIMO, 2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1672
15
DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS
2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „KALBŲ MOKYMO, VERSLUMO UGDYMO
IR INOVATYVIŲ ŠVIETIMO METODŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PATVIRTINIMO, 2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1672
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darbo pasauliui16. Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių (gamtos
mokslų, komunikavimo gimtąja kalba, mokymosi mokytis) kompetencijų ugdymas17
5 pav. Projektų, kurių viena iš veiklų buvo metodinės medžiagos parengimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 4 proc. projektų kūrė metodinę medžiagą ir tai buvo esminė jų veikla. Taigi lyginant su kitais
ŠMM-ESF projektais, studijų programas kūrusių bei atnaujinusių projektų kiekis yra vidutinis.

4.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma. Kadangi prieš pradedant vykdyti projektus nebuvo susitarta dėl šios
medžiagos matavimo vienetų, objektyviai suskaičiuoti, kiek ir kokių papildomų produktų buvo sukurta
iš projektų aprašų negalima.

16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2434 2007–2013 M.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
17
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2436
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-06-V PRIEMONĖS „BESIMOKANČIŲJŲ PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS FORMALIOJO IR
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMOJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
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6 pav. Mokomosios medžiagos bendrojo lavinimo mokykloms kiekis (projektų vnt.)

4.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Sklaida. Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros), Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių, apimančių XIII–XX
a., skaitmeninės sisteminės duomenų bazės, skirtos mokiniams, mokytojams kūrimas, diegimas ir
sklaida. Lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimas, kūrybinio
mąstymo ugdymo metodikos ir metodinės bei mokomosios medžiagos parengimas, ir sklaida
(skelbimas e-mokyklos portale, pristatymai ne mažiau kaip 10 savivaldybių).
Ekspertavimas. Lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimas, kūrybinio
mąstymo ugdymo metodikos ir metodinės bei mokomosios medžiagos parengimas, ekspertavimas.

Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos
nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas, Nacionalinės studijų programos
nuostatas.

118

5. Specialiosios priemonės
Arba specialiųjų poreikių asmenų ugdymo priemonės. Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.3-ŠMM-06K priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje ir VP1-2.3-ŠMM-04-V
priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios
pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“.
4 lent. Specialiųjų priemonių įvertinimas
Skyriaus
nr.
4.1
4.2
4.2
4.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Nėra
Vidutinė

5.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Gabumų įvertinimo sistemos (gabumų įvertinimo metodikos kartu su kvalifikacijos kėlimo
programomis). Vaikų gabumų įvertinimo, atpažinimo ir ugdymo psichologinės (-ių) metodikos (-ų)
adaptavimas (autorinių teisių įsigijimas ir (ar) suderinimas su leidyklomis; vertimas iš užsienio kalbos;
išbandymas; metodikos (-ų) leidyba); švietimo pagalbos specialistų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas pagal adaptuotos (-ų) metodikos (-ų) pagrindu naujai sukurtą (-as) kvalifikacijos tobulinimo
programą (-as). Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų; juos pritaikyti
naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai
aukštas (individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du
standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus gabūs vaikai
lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo
sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. Todėl gabūs vaikai
turi specialių poreikių ir yra priskiriami socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį
patiriančių asmenų grupei18.
Gabių vaikų ugdymo sistemos (ugdymo metodikos kartu su kvalifikacijos kėlimo programomis). Gabių
vaikų pedagoginio ugdymo kokybės gerinimas (metodo (-ų) parengimas, gabių vaikų ugdymo
kvalifikacijos tobulinimo programos (-ų) parengimas metodo (-ų) pagrindu; švietimo pagalbos
specialistų ir (ar) darbuotojų kompetencijų, skirtų vaikų gabumams atskleisti ir jiems ugdyti,
tobulinimas pagal gabių vaikų ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programą (-as). Gabių ir talentingų
vaikų ugdymas – gabių ir talentingų vaikų atpažinimas, ugdymo spartinimas, individualizavimas,
diferencijavimas ir turtinimas, suprantamas taip, kaip nustatyta Gabių ir talentingų vaikų ugdymo
programoje. Metodikos išbandymas – užsienio metodikos adaptavimas taikymui Lietuvoje atliekant
metodikos standartizaciją. Metodikos standartizacija – yra metodikos, kuri galutinai suredaguota,
remiantis keliais eksperimentiniais patikrinimais, validumo nustatymas išbandant metodiką visuose
18

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS VP1-2.3-ŠMM-06-K „GABIŲ VAIKŲ UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-1608
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regionuose, kur ji bus naudojama. Tokiame metodikos išbandyme dalyvauja visų tipų mokymo įstaigų
įvairios besimokančiųjų grupės – gabūs vaikai. Remiantis šiais metodikos išbandymo rezultatais
sudaromos vertinimo normos, kurios pridedamos prie metodikų ir yra vieningos visiems metodikos
naudojimo atvejams19.
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas. Multifunkcinių specialiųjų mokymo priemonių parengimas ir
pritaikymas, specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, metodinės pagalbos švietimo
pagalbos specialistams ir mokytojams teikimas20.
7 pav . Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo specialiosios priemonės
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 2 proc. projektų kūrė specialiąsias priemones. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais,
specialiąsias priemones kūrusių projektų dalis yra maža.

19

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS VP1-2.3-ŠMM-06-K „GABIŲ VAIKŲ UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-1608
20
2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM04-V PRIEMONĖS „KOKYBIŠKOS MOKYMOSI PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS AR SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR
KITOKIOS PAGALBOS BESIMOKANTIEMS TEIKIMAS, DIDINANT MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19
d. įsakymu
Nr. V-840
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5.2. STEBĖSENA
Gabių vaikų ugdymo sistemų bei kitų specialiųjų poreikių asmenų ugdymo priemonių stebėsena
nebuvo vykdoma. Buvo stebimas tik šių priemonių panaudojimas, t.y. besimokančiųjų skaičius.
8 pav. Gabių vaikų ugdymo sistemų ir kitų specialiųjų priemonių kiekis (projektų vnt.)

5.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Rezultatų valdymas. Taikomi rodikliai „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties
asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“, „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir
socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“, „Socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis“, „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę
atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis“, „Švietimo pagalbos
darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis“, „Švietimo
pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“.
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6. PROFESINIO MOKOMOJI

MEDŽIAGA

VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
5 lent. Neformaliojo ugdymo medžiagos įvertinimas
Skyriaus
nr.
6.1
6.2
6.2
6.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Vidutinis
Nėra
Vidutinė

6.1. APRAŠYMAS
Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas. (rengėjų mokymas, priemonių
rengimas, atnaujinimas, įsigijimas, vertimas ir adaptavimas, sklaida) ir modulinių mokymo programų
išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose21“;
Modulinio profesinio mokymo sistemos sukūrimas. Kvalifikacijų formavimas, modulinio profesinio
mokymo sistemos kūrimas (modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas, modulinių
mokymo programų rengimas)22.
9 pav . Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo modulinio profesinio mokomoji medžiaga,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

21

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-535
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ
TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3
22
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-535
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ
TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3
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Apie 3 proc. projektų kurs modulinio profesinio mokymo metodinę medžiagą. Taigi lyginant su kitais
ŠMM-ESF projektais modulinio profesinio mokymo produktų projektų kiekis yra vidutinis.

6.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma.
10 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo modulinio profesinio mokymo modelis ir mokymo
priemonės, dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

SFMIS duomenimis (2012-06-19) daugumą šių produktų tik planuojama kurti. Grafike pateikiamos
planuojamos sukurti modulinėms mokymo programoms skirtos mokymo priemonės.

6.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Derinimas su ŠMM. Profesinio mokymo sistemos modelis ir modulinių profesinio mokymo programų
rengimo planas turi būti suderinti su Švietimo ir mokslo ministerija.
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos
nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas.
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7. NEFORMALIOJO UGDYMO MEDŽIAGA
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ .
6 lent. Neformaliojo ugdymo medžiagos įvertinimas
Skyriaus
nr.
7.1
7.2
7.2
7.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Nėra
Vidutinė

7.1. APRAŠYMAS
Pilietinio ugdymo medžiaga. Pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra įvairiuose švietimo lygmenyse,
stiprinant mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių,
skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime (pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo
programų įgyvendinimas per mokslo metus kiekvienoje savivaldybėje). Mokinių socializacijos ir
užimtumo formų plėtra, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas (stacionarių vaikų vasaros
poilsio stovyklų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas; neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimas per mokslo metus kiekvienoje savivaldybėje)23. Tėvų dalyvavimo švietime galimybių
didinimas (tėvų švietimas, tėvystės įgūdžių stiprinimas, partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimas) ir
mokinių savivaldos stiprinimas; visuomenės pilietinių kompetencijų stiprinimas24.
Kultūros ugdymo medžiaga. Kultūros ir kūrybinio sektoriaus darbuotojų ir bendrojo lavinimo mokyklų
bendradarbiavimo skatinimas25.

23

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-528 2007–2013 M.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V
PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
24
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-198
2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM10-V PRIEMONĖs „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
25
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-198, 2007–2013 M. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V PRIEMONĖs
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
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11 pav. Projektų, kurių viena iš veiklų buvo neformaliojo ugdymo medžiagos rengimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 3 proc. projektų kūrė neformaliojo moksleivių ugdymo priemones. Taigi lyginant su kitais ŠMMESF projektais, šiuos produktus kūrusių projektų dalis yra maža.

7.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma.
Kiekybinė šių priemonių išraiška pateikiama projektų skaičiumi, kadangi projektų vykdytojai priemones
skaičiavo taikydami specifinius, o ne standartizuotus matavimo vienetus (pvz., mokymosi medžiagos
komplektas kaip 1 vnt., arba komplekto sudedamosios dalys kaip keli vnt.).
12 pav. Neformaliojo ugdymo medžiagos kiekis (projektų vnt.)

7.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros
programos nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas, Nacionalinės studijų
programos nuostatas.
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8. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MODELIAI IR MEDŽIAGA
Modeliai buvo finansuojami pagal VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“,
VP1-2.2-ŠMM-03-V „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio
šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais
kompetencijų tobulinimas“ ir VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą
skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“. Kvalifikacijos tobulinimo programos arba kita
medžiaga buvo finansuojama pagal daugelį priemonių, tačiau gausiausiai pagal VP1-2.2-ŠMM-07-K
priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų
mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, VP1-2.1-ŠMM-04-K
priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų,
asociacijų veiklos stiprinimas” ir kt.
7 lent. Kvalifikacijos tobulinimo medžiagos įvertinimas
Skyriaus
nr.
8.1
8.2
8.2
8.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Vidutinė
Didelis
Gera
Vidutinė

8.1. APRAŠYMAS
Kvalifikacijos tobulinimo sistemos ir modeliai. Mokyklų naujų bendradarbiavimo modelių kūrimas,
išbandymas, diegimas ir sklaida26. Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas27. Švietimo bendruomenių ir jų lyderių savarankiškumo
skatinimas, mokymų organizavimas tobulinant švietimo institucijų valdymą (lyderystės vystymo modelių
išbandymas savivaldybėse ir mokyklose, konsultantų rengimo programų parengimas, konsultantų
mokymai, specializuotos literatūros pirkimas ir pristatymas visuomenei, švietimo konsultavimo modelio
išbandymas ir tobulinimas, knygų vertimas, leidyba, pristatymai, lyderystės virtualios aplinkos modelio
įdiegimas, formaliųjų švietimo lyderystės studijų programos įgyvendinimas, neformaliųjų švietimo
lyderystės mokymo programų įgyvendinimas, lyderystės kompetencijų pripažinimo ir papildymo modelio
išbandymas, longitudinių Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimų vykdymas)28. Vaikų ir jaunimo
socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymas (darbo su
26

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-3077, 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V
PRIEMONĖs „BENDROJO LAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PEDAGOGINIO
PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
27
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-3077, 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V
PRIEMONĖs „BENDROJO LAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PEDAGOGINIO
PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
28
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-1029, 2007–2013 M. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-02-V PRIEMONĖS
„LYDERYSTE PAREMTAS IR LYDERIAVIMĄ SKATINANTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALDYMO TOBULINIMAS“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
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vaikų socializacijos centruose ugdomais elgesio problemų turinčiais vaikais, elgesio korekcijos
metodikos(-ų) parengimas, išbandymas ir diegimas, leidyba, kvalifikacijos tobulinimo programos(-ų)
rengimas ir įgyvendinimas). Mokymo personalo, dirbančio su užsieniečių vaikais Lietuvoje ir lietuvių
vaikais užsienyje, kompetencijų tobulinimas (kvalifikacijos tobulinimo programos(-ų) rengimas ir
įgyvendinimas, mokomosios ir metodinės medžiagos rengimas ir publikavimas elektroninėje erdvėje,
ugdymo modulių rengimas, trumpa esamos situacijos analizė). gamtos mokslų mokytojų
eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 kl. bendrųjų
programų pagrindu (kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas; metodinės
medžiagos parengimas ir leidyba); gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių
dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (Žaliosios mokymosi aplinkos)
bendradarbiaujant su nacionaliniais ir regioniniais parkais bei kitais viešaisiais juridiniais asmenimis (5–
10 kl.) (metodinės medžiagos parengimas ir leidyba, kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir
įgyvendinimas)29.
Kvalifikacijos tobulinimo programos ir medžiaga. Kadangi tai buvo ESF svarbiausia paramos sritis,
daugelis priemonių vykdė neformalias kvalifikacijos kėlimo programas. Ne pagal visas priemones buvo
finansuotas šių programų rengimas, tačiau šios programos sukūrė mokymosi medžiagos. VP1-2.2ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, VP1-2.2-ŠMM-05-K
priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, VP12.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas”.
13 pav. Projektų, kurių viena iš veiklų buvo kvalifikacijos tobulinimo produktai,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Daugumos (84 proc.) projektų metu buvo organizuojami specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai ir
rengiama mokymosi medžiaga. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais, kvalifikacijos tobulinimo
medžiagą kūrusių projektų dalis yra didelė.

29

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-681, 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-03-V
„Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais
Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas
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8.2. STEBĖSENA
Apie kvalifikacijos kėlimo programas ir parengtą mokymosi medžiagą yra mažai informacijos, kadangi
stebėsenos sistemoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas išmokytų darbuotojų skaičiui, pagal
finansavimo aprašus parama buvo dažniausiai teikiama kvalifikacijos kėlimui, o ne kvalifikacijos
tobulinimo programų kūrimui. Tuo tarpu daugelis projektų vykdytojų, kurie vykdė kvalifikacijos
tobulinimo programas, kūrė arba adaptavo mokymo medžiagą ir mokymo programas.
14 pav. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir sistemų kiekis (projektų vnt.)

8.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Rezultatų valdymas. Taikomi išmokytų asmenų rodikliai.
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C. VALDYMO IR KOKYBĖS PRIEMONĖS
Ši grupė apima kokybės vadybos sistemas, integruotas veiklos strategijas, kitas valdymo priemones, o
taip pat kompetencijų vertinimo, kvalifikacijų pripažinimo metodikas.

9. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR STRATEGIJOS
Jie buvo finansuojami pagal VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ ir
VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
8 lent. Kokybės vadybos sistemų ir strategijų įvertinimas
Skyriaus
nr.
9.1
9.2
9.2
9.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Didelis
Gera
Vidutinė

9.1. APRAŠYMAS
Remiantis finansavimo aprašais, finansuota:
Kokybės vadybos sistemos aukštosiose mokyklose. Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas
(įsigijimas) ir įgyvendinimas (tobulinimas) arba vidinės studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas
(tobulinimas)30.
Kokybės vadybos sistemos profesinėse mokyklose. Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
mechanizmų diegimas (personalo mokymai, vidinių kokybės vadybos sistemų sukūrimas, diegimas
(atnaujinimas) ir įvertinimas) profesinio mokymo įstaigose31.
Integruotos plėtros strategijos aukštosiose mokyklose. Kadangi plėtros strategija taip pat yra veiklos
valdymo priemonė, ji priskirta prie valdymo modelių produktų grupės. Aukštosios mokyklos ir jos
padalinių integruota plėtros strategija (įskaitant aukštosios mokyklos ir/ar jos padalinių valdymo
tobulinimo koncepciją ir/arba valorizacijos planą) – strateginis veiklos įgyvendinimo planas,
orientuotas į aukštosios mokyklos valdymo efektyvumą, atskaitomybę visuomenei. Aukštosios
mokyklos ir/ar jos padalinių integruota plėtros strategija rengiama atsižvelgiant į svarbiausius
30

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1965
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM04-V PRIEMONĖs „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“
projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
31
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-535 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-04-V
PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 3 PATVIRTINIMO
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organizacijos išteklius (personalą) ir valdymo procesus pagal vertinimo kriterijus, identifikuojant veiklos
rodiklius32.
Kokybės vadybos sistemos profesinėse mokyklose. Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
mechanizmų diegimas (personalo mokymai, vidinių kokybės vadybos sistemų sukūrimas, diegimas
(atnaujinimas) ir įvertinimas) profesinio mokymo įstaigose.33
15 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo kokybės vadybos sistemų diegimas ir integruotų
veiklos strategijų kūrimas,dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 11 proc. projektų diegė kokybės vadybos sistemas ir kūrė integruotas veiklos strategijas. Taigi
lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais, šių projektų dalis yra didelė.

9.2. STEBĖSENA
Valdymo modelių stebėsena tik iš dalies atliekama, kadangi kokybės vadybos sistemas
diegusiems projektams taikomi rodikliai:
1. Aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas;
2. Profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos
sistemas.
Integruotų plėtros strategijų parengimas nėra stebimas, nors tai buvo svarbi paramos sritis.

32

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ VP1-2.1-ŠMM-04-K PRIEMONĖS „STUDIJŲ SISTEMOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2009 m. gegužės 7 d. Nr. ISAK-951
33
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-535 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-04-V
PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 3 PATVIRTINIMO
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16 pav. Kokybės vadybos sistemų ir strategijų kiekis (projektų vnt. ir taikančios institucijos)

9.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Kokybės vadybos sistemų vertinimas ir testavimas. Galėjo būti atliekamas vidinių studijų kokybės
vadybos sistemų vertinimas. Taip pat sociologiniai poveikio tyrimai, skirti savianalizei, jei tai tiesiogiai
susieta su konkrečios aukštosios mokyklos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos koncepcijos
parengimu, vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimu, vidinės studijų kokybės vadybos
sistemos bandomuoju diegimu (testavimu).
Kokybės vadovas. Įgyvendinant vidinę studijų kokybės vadybos sistemą privaloma parengti kokybės
vadovą.
Valorizacijos planas. Aukštosios mokyklos ir jos padalinių integruotos plėtros strategijos valorizacijos
planas – projekto laukiamų rezultatų panaudojimo ir sklaidos planas, kuris gali būti sudėtinė aukštosios
mokyklos ir/ar jos padalinių integruotos plėtros strategijos dalis, bet valorizacijos planas atliekamas
suformulavus integruotą plėtros strategiją. Jo tikslas didinti informuotumą apie konkrečios aukštosios
mokyklos pokyčius, siekiant užtikrinti aukštosios mokyklos atskaitingumą ir ryšį su visuomene,
sudominti skirtingas suinteresuotąsias šalis (socialinius-ekonominius partnerius) ir jų tikslines
auditorijas, galutinius vartotojus aukštosios mokyklos integruotos plėtros strategijos rezultatų nauda ir
svarba.
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos
nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius ir Nacionalinės studijų programos nuostatas.
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10. KITOS VALDYMO PRIEMONĖS
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir
stebėsenos sistemų stiprinimas“, “ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.
9 lent. Kitų valdymo priemonių įvertinimas
Skyriaus
nr.
10.1
10.2
10.2
10.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Vidutinė
Vidutinė

10.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo priemonės. Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo
instrumentų kūrimas ir diegimas diegimas (vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas ir
įgyvendinimas, pagalbos sistemos sukūrimas kokybės vadybos stiprinimui mokykloje, kokybiškai
dirbančių mokyklų skatinimo sistemos sukūrimas)34.
Mokinių pasiekimų vertinimo priemonės. Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas (standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo įrankių:
vertinimo programų ir vertinimo įrankių (testų) rengimas, standartizuotų užduočių duomenų bazių
rengimas)35.
Mokslo ir studijų išorinio vertinimo priemonės. Mokslo ir studijų išorinio vertinimo sistemos
stiprinimas: aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės suvestinių rengimo ir vertinimo metodikos
parengimas; veiklos procesų tobulinimas, ekspertinėje vertinimo institucijoje diegiant kokybės vadybos
sistemą; aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas; aukštųjų mokyklų studijų programų išorinis
vertinimas; ekspertinės vertinimo institucijos veiklos poveikio tyrimas ir analizė, ekspertinės vertinimo
institucijos išorinis vertinimas36. Reitingavimo sistema. Lietuvos aukštųjų mokyklų ir aukštojo mokslo
studijų krypčių reitingavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas37.
34

2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2438, 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ
PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.1-ŠMM-01-V PRIEMONĖS „ŠVIETIMO KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
35
2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2438, 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ
PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.1-ŠMM-01-V PRIEMONĖS „ŠVIETIMO KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
36
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-345
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO
„MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS VP1-2.1-ŠMM-01-V „ŠVIETIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO IR STEBĖSENOS
SISTEMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 2
37
Ten pat.
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Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės priemonės. Mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo tyrimai,
stebėsenos ir analizės metodikų sukūrimas, išbandymas ir jas įgyvendinančių darbuotojų specialiųjų
gebėjimų tobulinimas; studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei studijų sistemos
kokybės vertinimo ekspertų mokymai studijų sistemos kokybės užtikrinimo klausimais38.
Stojančiųjų pasiekimų vertinimo instrumentai. Studentų priėmimo sistemos tobulinimas: naujo
priėmimo sistemos modelio parengimas ir įgyvendinimas (įskaitant sklaidą); studentų priėmimo
sistemos nuostatų (rekomendacijų), atsižvelgiant į asmens individualius gebėjimus ir polinkius ir
suteikiant priemones jam prognozuoti savo galimybes (karjerą), tobulinimas; studentų priėmimo
sistemos naudojamos techninės ir programinės įrangos tobulinimas ir susiejimas su aukštojo mokslo
stebėsenos sistema; mokymai skirti priėmimo sistemos organizavimui; priėmimo kontrolės sistemos
sukūrimas; bendrųjų stojamųjų egzaminų į meno ir pedagogikos studijų srities programas koncepcijos
kūrimas ir įgyvendinimas39.
Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas.40

17 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo valdymo priemonių kūrimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 3 proc. projektų kūrė kitas valdymo priemones. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais, šių
projektų dalis yra maža.

10.2. STEBĖSENA
Taikomi rodikliai:
1. Sukurta bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų;
38

Ten pat.
Ten pat.
40
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-535, 2007–2013 m.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3
39
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2. Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo

lavinimo mokykloms kūrimas.
18 pav. Valdymo priemonių skaičius (vnt.)

10.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos
nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas.
Kvalifikacijos kėlimas. Finansuojamas su valdymo priemonėmis dirbsiančių darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
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11. KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“,
VP1-2.2-ŠMM-01-V „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į
naujus kokybinius reikalavimus“, VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ , VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonę „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra“ .
10 lent. Kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijų pripažinimo metodikų įvertinimas
Skyriaus
nr.
11.1
11.2
11.2
11.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Gera
Vidutinė

11.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Kompetencijų formalizavimo metodikos. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos
parengimas ir įgyvendinimas aukštojo mokslo sistemoje. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje
įgytų kompetencijų vertinimo metodikų pagal numatytas studijų sritis sukūrimas (jei nebuvo sukurta
anksčiau). Kompetencijų pripažinimas – oficialus įgytų kompetencijų patvirtinimas pažymėjimu.
Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu kaupiama, analizuojama ir sisteminama informacija
(faktai) apie asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, pasibaigiantis
šių kompetencijų lygio nustatymu (įvertinimu). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelis – aukštojoje mokykloje veikianti sistema, užtikrinanti
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymą.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodika – taikomų
metodų visuma vertinant asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas41.
Kvalifikacijų pripažinimo metodikos. Užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu,
vertinimo ir akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas: metodinių, informacinių priemonių ir
įrankių, su kvalifikacijų pripažinimu susijusių informacinių paketų bei dokumentų parengimas ir (arba)
tobulinimas, duomenų bazių sukūrimas ir (arba) modernizavimas, aprūpinimas kvalifikacijų pripažinimo

41

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS
2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.1-ŠMM-04-K PRIEMONĖS „STUDIJŲ SISTEMOS EFEKTYVUMO
DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO, 2011 m. birželio 17 d. Nr. V-1117
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sistemos tobulinimui skirtomis techninėmis ir informacinėmis priemonėmis, ir kt.)42. Europos kreditų
kaupimo ir perkėlimo sistemos sukūrimas43.
Studijų aprašai. studijų pakopų aprašų rengimas (studijas reglamentuojančių dokumentų, nustatančių,
ką turi žinoti ir gebėti tam tikros pakopos studijas baigęs asmuo, rengimas) ir studijų krypčių aprašų
rengimas ir tobulinimas (pagal atnaujintą studijų krypčių aprašų sandarą tobulinami jau parengti ir
rengiami nauji studijų krypčių aprašai) bei mokymų organizavimas asmenims, rengiantiems ir
tobulinantiems studijas reglamentuojančius aprašus44.
Ūkio sektoriai, kuriuose parengti ar atnaujinti profesiniai standartai. Ūkio sektorius – veiklų grupė,
nustatyta pagal jų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas remiantis Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriumi. Profesinis standartas – suprantama taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatyme. Profesinių standartų struktūrą, jų rengimo, keitimo ir
papildymo tvarką nustato ir juos (profesinius standartus) tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija kartu
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Rodiklis laikomas pasiektu, kai parengiami arba atnaujinami
profesiniai standartai ūkio sektoriuje. Tas pats ūkio sektorius, kuriame parengti ar atnaujinti keli
profesiniai standartai, skaičiuojamas vieną kartą.45.

42

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-1460
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-08-V PRIEMONĖS „AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠAS Nr. 2
43
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-689 2007–2013 M.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS
VP1-2.2-ŠMM-08-V „AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
44
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. ISAK-465
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO
„MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS VP1-2.2-ŠMM-01-V „STUDIJAS
REGLAMENTUOJANČIŲ APRAŠŲ RENGIMAS AR ATNAUJINIMAS, ATSIŽVELGIANT
Į NAUJUS KOKYBINIUS REIKALAVIMUS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
45
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. V-535
2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ
TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3
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19 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo kompetencijų vertinimo, kvalifikacijų pripažinimo
metodikų rengimas, dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 2 proc. projektų kūrė kompetencijų vertinimo, kvalifikacijų pripažinimo metodikas. Taigi lyginant
su kitais ŠMM-ESF projektais, šių projektų dalis yra maža.

11.2. STEBĖSENA
Stebėsena buvo vykdoma, taikant šiuos rodiklius:
1. Aukštosios mokyklos, kuriose įdiegtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos;
2. Ūkio sektoriai, kuriuose parengti ar atnaujinti profesiniai standartai.
20 pav. Kompetencijų vertinimo metodikų kiekis (vnt.)
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21 pav. Studijų aprašų, profesinių standartų ir užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų
pripažinimo metodikų kiekis (vnt.)

11.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Įgyvendinimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo vykdymas projekto įgyvendinimo metu.
Rezultatų valdymas. Rodiklis – „asmenys, kurie siekė gauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimą“.
Reglamentavimas. Projektas turi atitikti Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros
programos nuostatas arba Mokyklų tobulinimo programos plius nuostatas.
Projekto sklaida. Viešinimas turint tikslą supažindinti plačiąją visuomenę, galimus kandidatus
apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paskirtį
ir tvarką.
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D. BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS
Ši grupė apima MTTP institucijų bendradarbiavimo produktus (pvz., narystes tarptautinėse
organizacijose), studentų praktikų atlikimo organizavimo sistemas ir aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimo produktus (pvz., bendradarbiavimo memorandumus).

12. MTTP INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PRODUKTAI
Jie buvo finansuojami pagal “ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų ir asociacijų veiklos
stiprinimas“, VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĖS „MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ RENGIMAS“
11 lent. MTTP institucijų bendradarbiavimo produktų įvertinimas
Skyriaus
nr.
12.1
12.2
12.2
12.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė-Vidutinė
Didelis
Nėra
Vidutinė

12.1. APRAŠYMAS
Pagal finansavimo aprašą, finansuota:
Narystė tarptautinėse organizacijose. Mokslininkų, kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų įstaigų
asociacijų arba kitų organizacijų, kurių uždaviniai yra Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
plėtros programų įgyvendinimas arba nacionalinių kompleksinių programų, arba nacionalinių
technologinių platformų koordinavimas arba mokslo ir studijų institucijų jungimosi ir integracijos
koordinavimas, narystė tarptautinėse organizacijose46.
Viešo pobūdžio informaciniai portalai ir medžiaga bei duomenų bazės. Viešojo pobūdžio informacinių
portalų ir jų vidinių duomenų bazių kūrimas, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos (taip pat
audiovizualinės) kūrimas, rengimas ir sklaida) 47.
Galimybių studijos. Galimybių studijos (socialiniai tyrimai), tiesiogiai susiję su Jungtinių tyrimų
programų rengimu ir įgyvendinimu arba nacionalinių kompleksinių programų (projektų), arba slėnių
plėtros programų (projektų) įgyvendinimu, valdymu, stebėsena, rinkodara, arba galimybių studijos
46

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ
STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „MTTP TEMATINIŲ TINKLŲ IR ASOCIACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2009 m. liepos 21 d. Nr. ISAK-1600
47
DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ
STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „MTTP TEMATINIŲ TINKLŲ IR ASOCIACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2009 m. liepos 21 d. Nr. ISAK-1600
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(socialiniai tyrimai), tiesiogiai susiję su nacionalinių technologinių platformų strateginių mokslinių
tyrimų ir tarptautinės integracijos įgyvendinimo planų parengimu arba galimybių studijos (socialiniai
tyrimai), tiesiogiai susiję su mokslo ir studijų įstaigų jungimosi ir integracijos įgyvendinimo planų
parengimu (esant poreikiui) 48.
Kita. Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtojimas (informacijos teikimas teisiniais,
profesinės veiklos, socialiniais ir kultūriniais klausimais atvykstantiems ir išvykstantiems
mokslininkams, interneto svetainės plėtojimas, mokslo bei studijų institucijų darbuotojų mokymai, kaip
tinkamai pasiruošti, priimti bei įdarbinti iš užsienio atvykstančius mokslininkus)49. Programos „Eureka“
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos vykdymas50. Mokslo ir studijų ekspertinių ir
koordinavimo institucijų ekspertų ir personalo gebėjimų ekspertuoti, rengti ir įgyvendinti tarptautinius
mokslinių tyrimų projektus ugdymas (įskaitant ekspertinio darbo skatinimą, supažindinant su
tarptautinėmis mokslinių tyrimų programomis bei sudarant galimybę įsijungti į šių programų veiklas,
teikiant pagalbą tyrėjams); mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų
programose ugdymas51. Žinių ir technologijų perdavimo modelio bei mokymų programos sukūrimas52.

48

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ
STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-05-K PRIEMONĖS „MTTP TEMATINIŲ TINKLŲ IR ASOCIACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2009 m. liepos 21 d. Nr. ISAK-1600
49
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĖS
„MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ RENGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2008 m.
rugsėjo 30 d. Nr. ISAK-2680
50
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĖS
„MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ RENGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2008 m.
rugsėjo 30 d. Nr. ISAK-2680
51
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĖS
„MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ RENGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2008 m.
rugsėjo 30 d. Nr. ISAK-2680
52
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-792 2007–2013 M.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS, 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1ŠMM-01-V PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOBILUMO IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ SKATINIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2
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22 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo MTTP organizacijų bendradarbiavimo produktų
kūrimas, dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 6 proc. projektų kūrė MTTP organizacijų bendradarbiavimo produktus. Taigi lyginant su kitais
ŠMM-ESF projektais, šių projektų dalis yra vidutinė.

12.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma.
23 pav. Bendradarbiavimo produktų kiekis (vnt.)

12.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti programos „Tyrėjų karjeros programa“ nuostatas.
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13. PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOS
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo
didinimas“ ir V VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.
12 lent. Praktikų organizavimo sistemų įvertinimas
Skyriaus
nr.
13.1
13.2
13.2
13.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Vidutinis
Nėra
Vidutinė

13.1. APRAŠYMAS
Praktikų organizavimo Lietuvoje sistemos. I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų
organizavimo modelių (sistemų) kūrimas įmonėse ir (arba) ne pelno organizacijose, įskaitant studentų
praktikų vadovų (tutorių) parengimą, jų kompetencijų tobulinimą, praktikų vietų informacinių sistemų
kūrimą ir diegimą, bandomąjį studentų praktikų atlikimą pagal sukurtą praktikų organizavimo modelį
(sistemą). Taip pat tinkamos veiklos yra metodinės informacinės literatūros rengimas, leidyba,
specialistų poreikio darbo rinkoje tyrimai, tačiau tik kaip sudedamoji šiame punkte aukščiau išvardintų
veiklų dalis.53
Praktikų organizavimo užsienyje sistemos. Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir
dėstytojų tarptautinių praktikų ir (arba) stažuočių sistemos kūrimas ir diegimas (įskaitant mokymus)54.

53

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1525
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
PRIEMONĖS VP1-2.2-ŠMM-07-K „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR.1
54
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu
Nr. ISAK-689
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO
„MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ PRIEMONĖS VP1-2.2-ŠMM-08-V „AUKŠTOJO MOKSLO
TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
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24 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo praktikų organizavimo sistemos,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 5 proc. projektų kūrė praktikų organizavimo sistemas. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais,
šių projektų dalis yra vidutinė.

13.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma.
25 pav. Praktikų organizavimo sistemų kiekis (vnt.)

13.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Bandymas. Praktikų sistemos turėjo būti išbandomos projekto metu.
Reglamentavimas. Projektas turi atitikti Nacionalinės studijų programos nuostatas.
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14. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMO
PRODUKTAI
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.2-ŠMM-07 priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo
didinimas“.
13 lent. Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo produktų įvertinimas
Skyriaus
nr.
14.1
14.2
14.2
14.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Vidutinė
Vidutinis
Nėra
Gera

14.1. APRAŠYMAS
Partnerystės su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Partnerystės užmezgimas su užsienio aukštosiomis
mokyklomis: naujų koleginių ir universitetinių I bei II studijų pakopų jungtinių studijų programų su
užsienio aukštosiomis mokyklomis galimybių studijos(-ų) rengimas dėl jungtinės studijų programos(-ų)
poreikio ir rengimo galimybių, įskaitant aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumą55.
26 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 4 proc. projektų kūrė aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo produktus. Taigi lyginant su kitais
ŠMM-ESF projektais, šių projektų dalis yra maža.

55

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1452 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K PRIEMONĖS „STUDIJŲ
KOKYBĖS GERINIMAS, TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 2
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14.2. STEBĖSENA
Stebėsena nebuvo vykdoma.
27 pav. Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo produktai (vnt.)

14.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Reikalavimai partnerystei. taip pat ir pasirašytas bendradarbiavimo (su užsienio aukštąja mokykla)
memorandumas arba bendradarbiavimo deklaracija (nurodant planuojamos rengti jungtinės studijų
programos kryptį ar viziją), pasirašyta aukštųjų mokyklų vadovų; 21.2. teikiant Paraišką pagal Aprašo
7.1.2 ir 7.1.3 punktuose numatomas veiklas kartu, su Paraiška būtina pateikti jungtinės studijų
programos poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių studiją ir jungtinę studijų programą rengiančių
aukštųjų mokyklų vadovų pasirašytą susitarimą (sutartį) dėl konkrečių veiklų įgyvendinimo ir
atsakomybės, kuriame turi būti numatyta: studijų programos pavadinimas; studijų apimtis ir studijų
trukmė aukštosiose mokyklose-partnerėse, kalba(-os), kuria(-iomis) numatoma vykdyti studijų
programą; studijų kokybės užtikrinimo principai; studentų priėmimo sąlygos ir tvarka; studijų
finansavimo ir paramos studentams pritapti kitoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje teikimo tvarka;
studentų ir dėstytojų prieigos prie su programa susijusios informacijos sąlygos aukštosiose mokyklosepartnerėse; žinių ir gebėjimų vertinimo tvarka; studentų ir dėstytojų mobilumo sąlygos; programos
administravimo tvarka; intelektinės nuosavybės apsaugos įsipareigojimai; jungtinio laipsnio teikimo ir
išsilavinimo dokumento(-ų) išdavimo tvarka; kiekvienos sutarties šalies atsakomybė už sutarties
vykdymą arba nevykdymą, nuostatos dėl pareiškėjo finansinių įsipareigojimų, sutarties nutraukimo
sąlygos. Kitos papildomos specialiosios sąlygos jungtinės studijų programos rengimui nustatomos
švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose Jungtinių studijų programų bendruosiuose reikalavimuose;
Galimybių studija. teikiant Paraišką dėl projekto finansavimo (toliau – Paraiška) pagal Aprašo 7.1.1
punkte numatomas veiklas, būtina nurodyti rengtinos jungtinės studijų programos kryptį ar viziją ir ją
aprašyti. Įgyvendinant šią veiklą turi būti parengta jungtinės studijų programos poreikio, rengimo ir
vykdymo galimybių studija, kurioje būtų įvertintas jungtinės studijų programos poreikis (pavyzdžiui,
turi būti išanalizuotas jungtinę programą baigsiančių specialistų poreikis darbo rinkoje bei egzistuojanti
studentų (įskaitant ir užsienio studentų) paklausa šiai programai, pateikta kaštų naudos, alternatyvų ir
kokybinių reikalavimų studijų programai analizė, įskaitant studijų programos rezultatų, sandaros,
personalo, materialiųjų išteklių, studijų eigos ir jos vertinimo (pavyzdžiui, studentų atrankos, pasiekimų
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vertinimo, paramos studentams), programos vadybos (programos administravimo, vidinis studijų
kokybės užtikrinimo) aspektus.56
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Nacionalinės studijų programos nuostatas.

E. DUOMENŲ KAUPIMO, ANALIZĖS IR
SKLAIDOS PRIEMONĖS
Ši grupė apima duomenų bazes, mokslinius tyrimus ir straipsnius, mokslo populiarinimo produktus.

15. DUOMENŲ BAZĖS
Jos buvo finansuojamos pagal VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, VP1-3.1-ŠMM-02-V PRIEMONĖs „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“, VP1-2.1-ŠMM-03V priemonės „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos
tobulinimo sistemų plėtra“.
14 lent. Duomenų bazių įvertinimas
Skyriaus
nr.
15.1
15.2
15.2
15.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Vidutinė
Vidutinė

15.1. APRAŠYMAS
Valdymo duomenų bazės. aukštųjų mokyklų vidaus valdymo tobulinimas: informacinių sistemų, susietų
su aukštosios mokyklos valdymu, kūrimas ir (arba) diegimas (įskaitant mokymus): Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų registro sukūrimas (įskaitant Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimą,
papildant mokslo ir studijų informacija)57. Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos
plėtojimas (E.mokykla portalo plėtra įskaitant Lietuvos švietimo darbuotojų poreikių analizės atlikimą,
švietimo portalo veiklą reglamentuojančių dokumentų parengimą (atnaujinimą), švietimo portalo
56

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1452 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K PRIEMONĖS „STUDIJŲ
KOKYBĖS GERINIMAS, TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 2

57

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1965
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM04-V PRIEMONĖs „AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“
projektų
finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
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ugdymo turinio posistemės atnaujinimą, mokymo programos (-ų) ir medžiagos parengimą, mokymų
organizavimą ir vykdymą portalo naudojimo temomis)58. Regioninių švietimo valdymo informacinių
sistemų plėtra ir švietimo valdymo informacinių sistemų bei švietimo politikos analizės specialistų
kompetencijos tobulinimas59.
Mokslinių darbų duomenų bazės. mokslininkų ir kitų tyrėjų prieigos prie periodinių ir kitų mokslo
leidinių duomenų bazių užtikrinimas (duomenų bazių prenumerata; mokslininkų ir kitų tyrėjų, įskaitant
bibliotekininkų-duomenų bazių administratorius, mokymas ir metodinės medžiagos leidyba, kai tai
tiesiogiai susieta su periodinėmis ir kitų mokslo leidinių duomenų bazėmis), Lietuvos mokslo
publikacijų elektroninių dokumentų ir informacijos apie publikacijas kaupimas, analizė ir sklaida
(tarptautinės mokslinės duomenų bazės ,,Lituanistika“ plėtra)60.
28 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo duomenų bazių kūrimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 2 proc. projektų kūrė duomenų bazes. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais, šių projektų
dalis yra maža.

15.2. STEBĖSENA
Stebėsenai buvo naudojami du rodikliai:
1. Užprenumeruotos duomenų bazės;
58

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-656 2007–2013 m.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM02-V PRIEMONĖS „BENDROJO LAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PEDAGOGINIO
PERSONALO
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 3
59
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-531
2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM03-V PRIEMONĖS „ŠVIETIMO PERSONALO (ADMINISTRAVIMO PERSONALO, ŠVIETIMO VADYBININKŲ) KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO SISTEMŲ PLĖTRA“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
60
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 2008 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2687, 2007–2013 M.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-02-V
PRIEMONĖs „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.
dokumentai)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas NR. 1
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2. Sukaupta mokslo publikacijų elektroninių dokumentų.
29 pav. Duomenų bazių kiekis (vnt.)

15.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti Tyrėjų karjeros programos, programos „Mokyklų
tobulinimo programa plius“ ir Nacionalinės studijų programos nuostatas.

16. MOKSLINIAI TYRIMŲ PRODUKTAI
Jie buvo finansuojami netiesiogiai, o kaip moksliniai tyrimai VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ ir priemonės Nr. VP1-3.1ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.
15 lent. Mokslinių tyrimų produktų įvertinimas
Skyriaus
nr.
16.1
16.2
16.2
16.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Vidutinis
Gera
Vidutinė

16.1. APRAŠYMAS
Moksliniai tyrimai. Podoktorantūrinių stažuočių metu vykdomi moksliniai tyrimai vienoje arba keliose
mokslo srityse; podaktaro studijos (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse), kurios apima tyrėjo
(mokslinę); dėstytojo (pedagoginę) ir vadovo (vadybinę) akademines kompetencijas61. Studentų
61

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2679
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
VP1 3.1-ŠMM-01-V PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOBILUMO IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ
SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
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mokslinių darbų skatinimas: moksliniai trumpalaikiai tyrimai, stažuotės, konferencijos, studijos, kurie
yra tiesiogiai susiję su studentų studijuojama mokslo sritimi62.
Moksliniai tyrimai (visuotinė dotacija). Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai, Užsienyje gyvenančių aukšto
(tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai
tyrimai. Aukšto (tarptautinio) lygio moksliniai tyrimai (toliau – moksliniai tyrimai) – tyrimai, kurių
rezultatai pripažįstami, publikuojami ir cituojami tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose; Aukšto
(tarptautinio) lygio mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį ir atliekantis aukšto (tarptautinio) mokslinio
lygio tyrimus63.
30 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo moksliniai tyrimai,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 8 proc. projektų kūrė mokslinius tyrimus ir straipsnius. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais,
šių projektų dalis yra vidutinė.

16.2. STEBĖSENA
Stebėsenai buvo taikomi rodikliai:
1. Skelbti moksliniai straipsniai;
2. Suteiktos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslinių tyrimų veiklai.
Buvo renkamas įgyvendintų MTTP projektų skaičiaus rodiklis, tačiau jis nematuoja projekto metu
sukurtų produktų.

62

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr. ISAK-792 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS
3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-01-V PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ
MOBILUMO IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2
63
Lietuvos mokslo tarybos
2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. VII-89
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI
(VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠAS
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31 pav. Mokslo tiriamosios veiklos produktų kiekis (vnt.)

16.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Rezultatų valdymas. Įgyvendinant Priemonę siekiama šių rodiklių (toliau – stebėsenos rodikliai):
suteikti ne mažiau kaip 100 subsidijų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslinių tyrimų
veiklai; iki 2015 m. pabaigos įgyvendinti ne mažiau kaip 100 projektų; pagal darbo sutartis viešajame
sektoriuje įdarbinti ne mažiau kaip 200 mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), iš kurių ne
mažiau kaip 80 proc. ir toliau ten dirbtų praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos. 64
Ekspertinės institucijos kontrolė. Visuotinės dotacijos tyrimai bei dauguma planinių mokslinių tyrimų
buvo atrenkami ir prižiūrimi ekspertinių institucijų (MITA ir LMT).
Publikavimas. Kaip privaloma veikla - straipsniai.
Reglamentavimas. Projektai turi atitikti programos „Tyrėjų karjeros programa“ nuostatas.

64

Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. VII-89 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS
VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS Nr. VP1-3.1ŠMM-07-K „PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“ APRAŠAS
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17. MOKSLO POPULIARINIMO PRODUKTAI
Jie buvo finansuojami netiesiogiai, o kaip mokslo tiriamoji veikla VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ , VP1-3.1-ŠMM-07-K
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonę
„Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės
moksle skatinimas“.
16 lent. Mokslo populiarinimo produktų įvertinimas
Skyriaus
nr.
17.1
17.2
17.2
17.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Vidutinė-nėra
Vidutinė

17.1. APRAŠYMAS
Jaunųjų tyrėjų ugdymo produktai. Mokytojui ir mokiniui (jaunajam tyrėjui) lengvai pasiekiamos
informavimo sistemos inicijavimas, sukūrimas ir plėtojimas (sukurta jaunųjų tyrėjų mokslinių darbų ir
jų atlikimo metodikų informacinė bazė, turinti internetinę prieigą, jaunųjų tyrėjų ir jų vadovų
konsultavimas mokslinių tyrimų ir mokslinių darbų atlikimo klausimais), pagalba mokytojui – jaunojo
tyrėjo vadovui (vykdomi teoriniai ir praktiniai mokytojų mokymai aukštosiose mokyklose bei mokslo
institutuose, skirti mokytojo, kaip jaunojo tyrėjo vadovo, kompetencijoms ugdyti, aprūpinant
mokytojus su mokymais susijusia metodine medžiaga, teikiant mokslininkų konsultacijas), nacionalinio
neformaliojo jaunųjų tyrėjų judėjimo inicijavimas ir plėtojimas (kuriamas jaunųjų tyrėjų klubas,
vykdomi mokymai jauniesiems tyrėjams, organizuojami mokslinių darbų konkursai, supažindinimas su
Lietuvos ir užsienio šalių mokslo centrais, leidžiama metodinė medžiaga, skirta jaunųjų tyrėjų veiklai
plėtoti ir populiarinti), gabių mokinių skatinimas (neformalusis švietimas) įsitraukti į mokslinę tiriamąją
veiklą65.
Lyčių lygybės moksle skatinimas (struktūrinių pagrindų lyčių lygybės principų įgyvendinimui Lietuvos
mokslo sistemoje sukūrimas (galimi tyrimai, studijos), „lyčių lygybės skatinimo priemonių
įgyvendinimas visose mokslo srityse“ („grantai“ stipendijos), informavimo kampanijos parengimas ir
įgyvendinimas (galimi informacinis interneto portalas, leidyba, viešinimas), neformaliojo švietimo
programų rengimas ir mokymai)6667.

65

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-2814
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
VP1-3.2-ŠMM-02-V PRIEMONĖS „ŽINIŲ APIE MOKSLĄ IR TECHNOLOGIJAS GILINIMAS IR SKLAIDA TARP MOKSLEIVIŲ IR
JAUNIMO BEI LYČIŲ LYGYBĖS MOKSLE SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
66
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-2163 2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP13.2-ŠMM-02-V PRIEMONĖs „žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių
lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
67
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-1733
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Mokslo ir technologijų populiarinimo visuomenėje sklaida (mokslo populiarinimo renginių rėmimo
sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas (įvairių mokslo populiarinimo renginių organizavimas,
leidyba, neformalaus ugdymo programų rengimas), mokslo populiarinimo audiovizualinių priemonių
rėmimo sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas (inovatyviausių pasiūlymų audiovizualinių ir
renginiu srityse atrinkimas konkurso būdu, leidyba, metodinės medžiagos rengimas), mokslo
populiarinimo apdovanojimų arba skatinimo sistemos sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas
(apdovanojimų konkursų rengimas ir įgyvendinimas), mokslo populiarinimo gebėjimų ugdymas
(modulių rengimas, viešinimas e. erdvėje, mokymai), valorizacija68.
32 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla buvo mokslo populiarinimas,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 1 proc. projektų kūrė mokslo populiarinimo produktus. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF
projektais, šių projektų dalis yra maža.

17.2. STEBĖSENA
Taikyti rodikliai:
1. Parengtos studijos dėl lyčių lygybės moksle skatinimo;
2. Išleisti mokslo ir technologijų populiarinimo leidiniai;
3. Įtraukta jaunuolių į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą.

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.2ŠMM-02-V PRIEMONĖs „ŽINIŲ APIE MOKSLĄ IR TECHNOLOGIJAS GILINIMAS IR SKLAIDA TARP MOKINIŲ IR JAUNIMO
BEI LYČIŲ LYGYBĖS MOKSLE SKATINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
68

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-2163 2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP13.2-ŠMM-02-V PRIEMONĖs „žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių
lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
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33 pav. Mokslo populiarinimo produktai (projektų vnt.)

17.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Bandomasis įgyvendinimas ir kvalifikacijos kėlimas.

Reglamentavimas. Projektai turi atitikti programos „Tyrėjų karjeros programa“ nuostatas.
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F. KITA
18. ŠVIETIMO PAGALBOS PRODUKTAI
Jie buvo finansuojami pagal VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi
psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas,
didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“, VP1-2.2-ŠMM-03- V „Mokymo personalo,
dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais
Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“, VP1-2.3-ŠMM-02-V
„Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“.
17 lent. Švietimo pagalbos produktų įvertinimas
Skyriaus
nr.
18.1
18.2
18.2
18.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis (pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Mažas
Nėra
Vidutinė

18.1. APRAŠYMAS
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas ir pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra.69
Elgesio korekcijos metodikos ir kvalifikacijos tobulinimo programos. Darbo su vaikų socializacijos
centruose ugdomais elgesio problemų turinčiais vaikais, elgesio korekcijos metodikos(-ų) parengimas,
išbandymas ir diegimas, leidyba, kvalifikacijos tobulinimo programos(-ų) rengimas ir įgyvendinimas.70
Alternatyvaus ugdymo produktai. Alternatyvaus ugdymo (ugdymo, atitinkančio bendruosius ugdymo
tikslus, turinčio savitą turinį, formas, metodus ir kontekstą, atliepiančio mokinio galias ir jo mokymosi
patirtį) diegimas švietimo sistemoje71.

69

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2441
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
VP1-2.3-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „KOKYBIŠKOS MOKYMOSI PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS AR SOCIALINĖS
PEDAGOGINĖS IR KITOKIOS PAGALBOS BESIMOKANTIEMS TEIKIMAS, DIDINANT MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
70
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-681
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
PRIEMONĖS VP1-2.2-ŠMM-03-V „MOKYMO PERSONALO, DIRBANČIO SU LIETUVIŲ VAIKAIS, GYVENANČIAIS UŽSIENYJE,
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ VAIKAIS, GYVENANČIAIS LIETUVOJE, IR KITŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS MOKINIAIS
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
71
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu
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34 pav. Projektų, kurių pagrindinė veikla švietimo pagalbos produktai,
dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų iš ESF (N=485)

Apie 2 proc. projektų kūrė švietimo pagalbos produktus. Taigi lyginant su kitais ŠMM-ESF projektais, šių
projektų dalis yra maža.

18.2. STEBĖSENA
Nebuvo vykdoma.
35 pav. Švietimo pagalbos produktai (projektų vnt.)

18.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Bandomasis diegimas ir kvalifikacijos kėlimas.

Nr. V-1092 2007–2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.3-ŠMM-02-V PRIEMONĖS „ALTERNATYVUS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
Nr. 2
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19. KITI PRODUKTAI
Kadangi šie produktai savo tikslais ir fizinėmis savybėmis skiriasi nuo visų anksčiau įvardytų produktų,
jie nėra priskirti nei vienam produktų potipiui. Taigi produktų potipis „Kiti produktai“apibendrina
išskirtinius produktus (9 projektai).

19.1. APRAŠYMAS
Tai studijų viešinimo produktai, sukurti projekto „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“
(VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001) metu.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo produktai, finansuoti pagal VP1-2.3-ŠMM-03-V priemonę
„Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo
didinimas ypač kaimo vietovėse“ (projektai „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (VP1-2.3ŠMM-03-V-01-002) ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ (VP1-2.3-ŠMM-03-V-02001).
Suaugusiųjų švietimo produktai, finansuoti pagal VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonę „Besimokančiųjų
pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ (projektai
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias
kompetencijas“ (VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001) ir „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002).

Bibliotekų produktai, finansuoti pagal VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi
psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas,
didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ (projektai VP1-2.3-ŠMM-04-V-01001„Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ ir
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-001 „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant
šiuolaikines priemones“.
Ugdymo skaitmeninimo produktai, finansuoti VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“
(projektai VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008 „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, VP1-2.2-ŠMM-02-V03-001 „Portalo „E. mokykla" plėtra“).
Šie projektai sudaro 2 proc. visų ŠMM-ESF projektų.
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99. PRODUKTAI NEIDENTIFIKUOTI72
Kai kurių projektų, finansuojamų pagal VP1-3.1-ŠMM-03-V (,,Aukštos kvalifikacijos specialistų
rengimas“), VP1-3.2-ŠMM-01-K („Valstybės pagalba mokslininkų įdarbinimui įmonėse“), VP1-2.3-ŠMM04-V („Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“), VP1-2.3-ŠMM07-V („Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“), VP1-2.3-ŠMM05-K („Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir
kt.) ir švietimo pagalbos specialistams, ypač grindžiamų informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis“) priemones, tikslai ir uždaviniai buvo paslaugų teikimas. Todėl šių projektų metu
produktai nebuvo sukurti.
Šie projektai sudaro 9 proc. visų ŠMM-ESF projektų.

72

Numeris “99.” naudojamas siekiant išskirti šį tipą iš produktų potipių ir sudarant galimybę tęsti produktų numeraciją.

157

2 PRIEDAS. 2004-2006 m. produktų
duomenys (SFMIS)

158

Toliau pateikiami SFMIS duomenų analizės rezultatai – apibendrintos pagrindinių projektų produktų
grupės. Produktų aprašymai paremti BPD priedu. Metodologija aprašyta ataskaitos 2.1.2 dalyje.

A. STUDIJŲ IR KITOS MOKYMO PROGRAMOS
Jos buvo finansuojamos pagal BPD2004-ESF-2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų
plėtojimas“ ir BPD2004-ESF-2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje“.
Skyriaus
nr.
1.1
1.2
1.2
1.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis(pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Didelis
Gera
Vidutinė

1.1. APRAŠYMAS
Remiantis analizuojamų priemonių gairėmis pareiškėjams73 74 pagal atskiras remiamas veiklos sritis
buvo finansuotas tokių studijų ir mokymo programų rengimas:
Programų finansavimas pagal remiamas veiklos sritis
Programų finansavimas
2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“
Kokybės užtikrinimo sistemos plėtra;
Praktinio mokymo/studijų programų atnaujinimas ir naujų
rengimas, siekiant užtikrinti mokymosi kelių įvairovę, tąsą bei
atitiktį darbo rinkos poreikiams;
Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas
Suaugusiųjų švietimo programų kūrimas.
2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“
Magistrantūros, doktorantūros ir podiplominės studijos Universitetinių studijų programų, modulių kūrimas,
prioritetinėse MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas;
atnaujinimas, įgyvendinimas mokslo ir studijų institucijose;
Mokslininkų ir kitų tyrėjų, atitinkančių rinkos poreikius Prevencinės kvalifikacijos tobulinimo programos;
ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas;
MTEP ekspertų rengimas;
Mokslo ir studijų institucinio vertinimo ekspertų mokymo
programų rengimas.
Remiamos veiklos sritys

Šaltinis: 2.4 ir 2.5 priemonių gairės

Duomenys rodo, jog 2004-2006 m. buvo finansuotas mokymo ar studijų programų atnaujinimas ir
naujų programų kūrimas. Mokymo ar studijų programos atnaujinimas reiškia mokymo ar studijų
programos pavienių modulių (dalykų) atnaujinimą ir (arba) keitimą naujais (įvedami nauji moduliai
(dalykai), atsisakant studijų programoje buvusių modulių (dalykų), siekiant programą tikslingai
nukreipti į studijų rezultatus ir tuo didinti jos(jų) konkurencingumą.
73

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1457
GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 2 PRIORITETO
„ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA“ 2.4 PRIEMONĘ „MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGŲ PLĖTOJIMAS“;
74
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1458
GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 2 PRIORITETO
„ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA“ 2.5 PRIEMONĘ „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOKYBĖS GERINIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
INOVACIJŲ SRITYJE“;
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1 pav. pateikta projektų, kurių viena iš veiklų buvo mokymo ar studijų programų atnaujinimas arba
rengimas, dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų pagal BPD 2.4 ir 2,5 priemones. Duomenys rodo,
kad tokie projektai sudarė didelę visų projektų dalį. Taigi programų rengimas buvo populiari veikla
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu analizuojamose priemonėse.
36 pav. Projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo mokymo ar studijų programų atnaujinimas arba
rengimas, dalis nuo visų ŠMM projektų, finansuotų pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones, N=294

Maždaug pusė projektų kūrė mokymo programas. Taigi mokymo ir studijų programų kiekis yra didelis,
palyginti su kitais ŠMM-ESF produktais.

1.2. STEBĖSENA
Studijų programų stebėsenai yra taikomi šie pasiekimo rodikliai:
1. Įregistravimui pateiktos profesinio mokymo/studijų programos (2.4 priemonė);
2. Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius (2.5
priemonė);
Studijų programų stebėsena 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu buvo vykdoma pagal numatytus
rodiklius. Kadangi visi potipio produktai matuojami stebėsenos rodikliais, studijų ir mokymo programų
stebėsena yra gera. Grafike toliau pateikiamas studijų programų ir kitų mokymo programų kiekis.
Duomenys rodo, jog parengta ir atnaujinta buvo daugiau studijų programų nei kitų mokymo programų.
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37 pav. Studijų programų ir kitų mokymo programų kiekis (vnt.)

1.3. KOKYBĖS KONTROLĖ
Remiantis finansavimo aprašais, studijų programoms taikomos šios kokybės kontrolės priemonės:
•

Personalo pajėgumas ir materialinė bazė. Siekdama rengti naują magistrantūros,
doktorantūros, rezidentūros studijų programą, aukštoji mokykla turi įrodyti institucijos
personalo pajėgumą (atskiros institucijos dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų grupę turi
sudaryti mažiausiai 4–5 kvalifikuoti asmenys, turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės
veiklos patirtį) ir minimalią materialinę bazę, atsižvelgti į socialinių partnerių apklausas ir
pagrįsti numanomą būsimų absolventų paklausą (jei iš siauros specializacijos kuriama plati
studijų programa);

•

Įvertinimas ir įregistravimas. Universitetai įgyja teisę vykdyti tam tikros krypties
magistrantūros, doktorantūros ar rezidentūros studijų programą, jei ji yra įvertinta Švietimo ir
mokslo ministerijos nustatyta tvarka bei įregistruota valstybiniame Studijų ir mokymo
programų registre. Universitetai studijoms vykdyti gali pasitelkti mokslinių tyrimų įstaigas ir
kitas institucijas;

•

Patirtis. Magistrantūros studijų programą konkrečioje studijų kryptyje gali vykdyti tik
universitetas, turintis pakankamą (ne mažiau kaip trejų metų) sėkmingo mokslinio ar
profesinio darbo patirtį. Jeigu magistrantūros studijų programa orientuota į taikomąją veiklą,
būtina ir universiteto tos veiklos patirtis (pavyzdžiui, tarpkryptinei (tarpdalykinei)
magistrantūros studijų programai vykdyti būtina universiteto patirtis visose studijų kryptyse,
kurias ta studijų programa apima). Patirtis turi būti įrodoma tame universitete parengtais ir
mokslinėje ar profesinėje spaudoje paskelbtais straipsniais, atliktais bei sėkmingai
įgyvendintais projektais.
• Norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22
d. įsakymas Nr. ISAK-1551 „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“.

Kadangi studijų programų kokybei užtikrinti yra taikomos trys priemonės, studijų ir mokymo
programų kokybės kontrolė vertinama kaip vidutinė.
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2. ŠVIETIMO PRODUKTAI
Jie buvo finansuoti pagal BPD2004-ESF-2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir
BPD2004-ESF-2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityje“.
Skyriaus
nr.
2.1
2.2
2.2
2.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą)
Kiekis(pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Didelė
Didelis
Vidutinė
Maža
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2.1 APRAŠYMAS
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu pagal šias priemones buvo finansuotas:
1. Metodinės medžiagos parengimas. Metodinė medžiaga skirta įvairių specialybių mokymui.
Finansuojamas metodinės medžiagos sukūrimas, įdiegimas ir tobulinimas, metodinės
literatūros rengimas, įsigijimas. Metodinės medžiagos pavyzdžiai yra šie: metodinė medžiaga
lazerinių technologijų mokymo(-si) srityje, 15 modulių metodinė mokomoji medžiagos mėsos
perdirbėjui, statinių inžinerinių sistemų studijų programos dalykų teorinė bei praktinė
metodinė medžiaga ir kt.
2. Mokymo(-si) priemonės (specialiosios priemonės, profesinio ir bendrojo lavinimo mokomoji
medžiaga, neformaliojo ugdymo medžiaga, kvalifikacijos tobulinimo medžiaga, studijų
medžiaga). Mokymo(-si) priemonės skirtos įvairių specialybių mokymuisi ir studijoms.
Finansuojamas mokymo(-si) priemonių sukūrimas, įdiegimas ir tobulinimas, mokymosi
literatūros rengimas, įsigijimas. Tai įvairūs paskaitų konspektai, parengtos knygos ir kiti
leidiniai, videofilmai, suskaitmenintos priemonės ir kt. Specialiosios priemonės skirtos asmenų
su specialiaisiais poreikiais mokymuisi. Mokymo(-si) priemonių pavyzdžiai yra šie: dėstytojų
kvalifikacijos kėlimų kursų medžiaga, mokymo ir studijų medžiaga suvirinimo technologijų
dalykui (moduliui) studijuoti, informatikos magistratūros studijų mokomoji medžiaga ir kt.
1 pav. pateikta projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo švietimo produktų parengimas, dalis nuo visų
projektų, kurie buvo finansuoti pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones. Duomenys rodo, kad tokie projektai
sudarė labai didelę visų projektų dalį. Taigi švietimo produktų parengimas buvo labai populiari veikla
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu analizuojamose priemonėse.
38 pav. Projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo švietimo produktų parengimas, dalis nuo visų
projektų, finansuotų pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones, N=294

Daugiau nei pusė projektų kūrė švietimo produktus. Taigi švietimo produktų kiekis yra didelis, palyginti
su kitais ŠMM-ESF produktais.

2.2. STEBĖSENA
Švietimo produktų stebėsenai taikomi šie rodikliai:
1. Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje (2.4 priemonė);
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2. Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje (2.5 priemonė);
Kadangi dalis potipio produktų matuojami stebėsenos rodikliais, švietimo produktų stebėsena yra
vidutinė. Žemiau pateikto paveikslo duomenys rodo, jog daugiau buvo finansuotas metodinės
medžiagos, studijų medžiagos ir profesinio bei bendrojo lavinimo mokomosios medžiagos rengimas nei
kitų švietimo produktų rengimas.
39 pav. Mokymo metodinių medžiagų ir mokymo(-si) priemonių kiekis (vnt.)

2.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Veiklos sritis pagal 2.5 priemonę pagrindžia: Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės sritys (2002); Pasaulio banko ataskaitoje „Lietuva kelyje
žinių ekonomikos link” pateiktos rekomendacijos (2003); Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros strategijos pirmojo etapo veikla, numatyta Lietuvos Baltojoje knygoje – Mokslo ir technologijų
įgyvendinimo programoje (2003), Aukštųjų technologijų plėtros programoje (2003), Inovacijų versle
programoje (2003).
Kadangi švietimo produktų kokybei užtikrinti yra taikoma viena priemonė, švietimo produktų kokybės
kontrolė vertinama kaip maža.
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3. VALDYMO IR KOKYBĖS PRIEMONĖS
Jos buvo finansuojamos pagal BPD2004-ESF-2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų
plėtojimas“ ir BPD2004-ESF-2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje“.
Skyriaus
nr.
3.1
3.2
3.2
3.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą
Kiekis(pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Vidutinė
Vidutinis
Nėra
Vidutinė

3.1 APRAŠYMAS
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu pagal šias priemones buvo finansuotos:
1. Valdymo modeliai ir metodikos. Valdymo modelius ir metodikas reikia skirti nuo ugdymo
modelių ir metodikų, kurios pateikiamos prie švietimo produktų tipo metodinės medžiagos
potipio. Šių metodikų pavyzdžiai yra tokie: profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo
metodika, pedagoginės stažuotės metodika, mokymosi medžiagos rengimo ir publikavimo
atvirojo mokymosi aplinkoje metodika ir kt.
2. Kokybės užtikrinimo ir vertinimo sistemos. Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas
(įsigijimas) ir įgyvendinimas (tobulinimas) arba vidinės studijų kokybės vadybos sistemos
įgyvendinimas (tobulinimas). Kokybės užtikrinimo sistema - grupė tarpusavyje sąveikaujančių
elementų, veikiančių drauge siekiant užtikrinti kokybę. Šių sistemų pavyzdžiai yra tokie:
praktinio mokymo kokybės sistema, nuotolinio mokymosi kokybės užtikrinimo sistemos
modelis ir kt.
3. Strategijos ir koncepcijos. Tai valdymo sprendimai (kompleksinis valdymo sprendimas, valdymo
sprendimų visuma arba šių sprendimų kompleksas) tam tikros sistemos problemoms spręsti,
kokybiniams pačios sistemos pokyčiams skatinti ar padėti jai prisitaikyti prie kokybiškai naujų
aplinkos ar kitų sąlygų. Strategijų pavyzdžiai yra šie: magistrantūros studijų tinklo raidos
strategijos projektas, plėtros strategija, magistrantūros studijų strategija ir kt. Koncepcijos - tai
tam tikri veiklos sumanymai, apgalvoti veikimo planai. Koncepcijų pavyzdžiai yra šie:
technologinio muzikinio raštingumo koncepcija, interaktyvių mokymo priemonių koncepcija,
antreprenerystės gebėjimų vystymo programos koncepcija ir kt.
4. Kvalifikacijų sistemos priemonės. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos
parengimas ir įgyvendinimas aukštojo mokslo sistemoje. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodikų pagal numatytas studijų sritis sukūrimas.
Kompetencijų pripažinimas – oficialus įgytų kompetencijų patvirtinimas pažymėjimu.
Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu kaupiama, analizuojama ir sisteminama
informacija (faktai) apie asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas
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kompetencijas, pasibaigiantis šių kompetencijų lygio nustatymu (įvertinimu). Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelis –
aukštojoje mokykloje veikianti sistema, užtikrinanti neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymą. Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodika – taikomų metodų visuma
vertinant asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas.
Formaliu ir neformaliu būdu įgytos kvalifikacijos, susijusios su profesiniu rengimu ir aukštuoju
mokslu, vertinimo ir akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas: kvalifikacijos pripažinimo
medžiagos, sistemos, metodikos, modeliai ir įrankiai.
5. Profesiniai standartai. Nusako, ką žmonės turi daryti savo darbo vietoje; kokias žinias ir
gebėjimus žmogus turi įgyti, kad atliktų užduotis kompetentingai; kaip galima įsitikinti, kad
žmogus gali atlikti užduotis kompetentingai. Profesinių standartų pavyzdžiai yra šie: slaugytojo
profesinio rengimo standartas, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo standartas, kvalifikuotų
miško darbininkų mokymo standartas ir kt.
1 pav. pateikta projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo valdymo ir kokybės priemonių kūrimas, dalis
nuo visų projektų, kurie buvo finansuoti pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones. Duomenys rodo, kad tokie
projektai sudarė mažesniąją visų projektų dalį. Taigi valdymo ir kokybės priemonių kūrimas nebuvo
labai populiari veikla 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu analizuojamose priemonėse.
40 pav. Projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo valdymo ir kokybės priemonių kūrimas, dalis nuo
visų projektų, finansuotų pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones, N=294

Ketvirtadalis projektų kūrė valdymo ir kokybės priemones. Taigi valdymo ir kokybės priemonių kiekis
yra vidutinis, palyginti su kitais ŠMM-ESF produktais.

3.2. STEBĖSENA
Valdymo ir kokybės priemonių parengimas ir diegimas nėra stebimas (nėra suformuluota
atitinkamų pasiekimo rodiklių), nors tai buvo gana svarbi paramos sritis. Žemiau pateikto
paveikslo duomenys rodo, jog daugiau buvo finansuoti valdymo modeliai ir metodikos bei
kvalifikacijų sistemos priemonės.
41 pav. Kokybės užtikrinimo ir vertinimo sistemų, metodikų ir modulių,
finansuotų pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones, skaičius (vnt.)
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3.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Kokybės vadybos sistemų vertinimas ir testavimas. Galėjo būti atliekamas vidinių studijų kokybės
vadybos sistemų vertinimas. Taip pat sociologiniai poveikio tyrimai, skirti savianalizei, jei tai tiesiogiai
susieta su konkrečios aukštosios mokyklos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos koncepcijos
parengimu, vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimu, vidinės studijų kokybės vadybos
sistemos bandomuoju diegimu (testavimu). Kokybės vadovas. Įgyvendinant vidinę studijų kokybės
vadybos sistemą privaloma parengti kokybės vadovą.
Kaip teigiama Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo75 12 straipsnyje,
formaliojo profesinio mokymo programos ir profesinio rengimo standartai registruojami Studijų ir
mokymo programų registre švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Šio įstatymo 22 straipsnyje
teigiama, jog Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
koordinuoja profesinio rengimo standartų rengimą ir juos tvirtina. 23 straipsnyje teigiama, kad šios
ministerijos nustato reikalavimus profesiniams standartams, o 25 straipsnyje sakoma, jog Kvalifikacijų
tarnyba nustato profesinių standartų struktūrą, standartų rengimo, keitimo ir papildymo tvarką,
akredituoja profesinius standartus bei juos tvirtina ir registruoja Profesinių standartų ir kvalifikacijų
registre. Tokiu būdu yra užtikrinama profesinių standartų kokybė.
Kadangi valdymo ir kokybės priemonių kokybei užtikrinti yra taikomos dvi priemonės, valdymo ir
kokybės priemonių kokybės kontrolė vertinama kaip vidutinė.

2007 m. balandžio 3 d. priimto Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X-1065.
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5. DUOMENŲ KAUPIMO, SKLAIDOS IR ANALIZĖS
PRIEMONĖS
Jos buvo finansuotos pagal BPD2004-ESF-2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“
ir BPD2004-ESF-2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityje“.
Skyriaus
nr.
5.1
5.2
5.2
5.3

Kriterijus
Svarba (pagal veiklos prioritetą
Kiekis(pagal projektų skaičių)
Stebėsena
Kokybės kontrolė

Įvertinimas
Vidutinė
Vidutinis
Nėra
Maža

5.1 APRAŠYMAS
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu pagal šias priemones buvo finansuoti:
Tyrimai, studijos, analizės. Šie produktai buvo finansuoti iš techninės pagalbos. Taip pat šie produktai
daugiausiai buvo finansuoti pagal šias 2.4 ir 2.5 priemonių veiklas: inovatyvių mokymosi metodų ir
formų diegimas ir magistratūros, doktorantūros ir podiplominės studijos prioritetinėse MTEP srityse ir
jų mobilumo užtikrinimas. Pvz.: „Ateities gebėjimų” tyrimas, Pedagogus rengiančių institucijų
pasirengimo kaitai tyrimas.
Viešo pobūdžio informaciniai portalai, duomenų bazės ir registrai. Viešojo pobūdžio informacinių
portalų ir jų vidinių duomenų bazių ir registrų kūrimas, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos (taip
pat audiovizualinės) kūrimas, rengimas ir sklaida. Šių produktų pavyzdžiai yra šie: pedagoginės
informacijos duomenų bazė/portalas, studijų ir mokomosios medžiagos informacinės duomenų bazė,
Muzikinių technologijų portalas ir kt.
1 pav. pateikta projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo duomenų kaupino, sklaidos ir analizės
priemonių rengimas, dalis nuo visų projektų, kurie buvo finansuoti pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones.
Duomenys rodo, kad tokie projektai sudarė gana didelę visų projektų dalį. Taigi duomenų kaupino,
sklaidos ir analizės priemonių rengimas buvo populiari veikla 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu
analizuojamose priemonėse.

42 pav. Projektų, kurių viena iš veiklų buvo duomenų kaupino, sklaidos ir analizės priemonių
rengimas,dalis nuo visų BPD 2.4 ir 2.5 priemonių projektų, finansuotų ESF, N=294
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Daugiau nei ketvirtadalis projektų kūrė valdymo ir kokybės priemones. Taigi valdymo ir kokybės
priemonių kiekis yra vidutinis, palyginti su kitais ŠMM-ESF produktais.

5.2. STEBĖSENA
Duomenų kaupimo, sklaidos ir analizės priemonių rengimas nėra stebimas (nėra suformuluota
atitinkamų pasiekimo rodiklių). Žemiau pateikto paveikslo duomenys rodo, jog daugiau buvo parengta
tyrimų, studijų, analizių.
43 pav. Duomenų kaupino, sklaidos ir analizės priemonių kiekis (vnt.)

5.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Veiklos sritis pagal 2.5 priemonę pagrindžia: Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės sritys (2002); Pasaulio banko ataskaitoje „Lietuva kelyje
žinių ekonomikos link” pateiktos rekomendacijos (2003); Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros strategijos pirmojo etapo veikla, numatyta Lietuvos Baltojoje knygoje – Mokslo ir technologijų
įgyvendinimo programoje (2003), Aukštųjų technologijų plėtros programoje (2003), Inovacijų versle
programoje (2003).
Kadangi duomenų kaupimo, sklaidos ir analizės priemonių kokybei užtikrinti yra taikoma viena
priemonė, duomenų kaupimo, sklaidos ir analizės priemonių kokybės kontrolė vertinama kaip maža.
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3 PRIEDAS. Atvejo studijos
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Inovatyvių mokymosi metodų ir IKT taikymo atvejo studija
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo
metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“
Poreikis
Inovatyvūs mokymo metodai ir informacinės komunikacinės technologijos mokyklose diegiamos
siekiant pagerinti pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimus, mokymosi motyvaciją ir
savijautą mokykloje, taip pat pagerinti mokytojų kvalifikaciją, nuostatas ir požiūrį į savo darbą.
Projekto veiklose sudaromos sąlygos mokytojams pasirengti ugdymo procese tikslingai ir
veiksmingai taikyti inovacijas, įvairias informacines komunikacines technologijas.
Be paramos iš Struktūrinių fondų šie produktai nebūtų sukurti. Skaitmeninės mokymo(-si)
priemonės yra brangios ir rinkoje be paramos jos nebūtų atsiradusios. Mokiniams būtų sunku jas
įpirkti. Todėl tik nemokamų skaitmeninių mokymo(-si) priemonių platinimas galėjo padėti
pasiekti norimą rezultatą. Ateityje skaitmeninėms mokymo(-si) priemonėms įsitvirtinus
mokymo(-si) procese gali atsirasti ir šių skaitmeninių mokymo(-si) priemonių rinka.
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu yra poreikis kurti produktus, panašius į sukurtuosius
projekte. Kitame projekte, kuris jau yra prasidėjęs, numatyta pradinio ugdymo lygmeniu sukurti
tiek metodinių priemonių, tiek skaitmeninių mokymosi priemonių, nes jų vis dar labai trūksta.
Taip pat būtina mokiniams ir mokytojams užtikrinti ir mokymosi priemonių pasirinkimo
galimybę.

Produktai
•

Inovatyvių mokymosi metodų ir IKT taikymas (2 leidiniai) – metodinė priemonė pradinių
klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Joje aprašomi metodai, kaip
inovatyviai dirbti, nagrinėjami įvairūs pavyzdžiai, kaip dirbti su pradinių klasių mokiniais
ir turinčiais specialiųjų poreikių mokiniais. Kadangi nuolat kinta supratimas, kaip reikia
ugdyti pradinių klasių mokinius, kaip taikyti naujas technologijas, metodines priemones
tenka nuolat koreguoti ir pildyti. Leidiniai yra paskelbti internete ir laisvai prieinami
visiems besidomintiesiems.

•

Du leidiniai su filmuota medžiaga DVD plokštelėje apie inovatyvių mokymosi metodų ir
IKT taikymą bandomosiose mokyklose (apima 6 bandomąsias mokyklas, kuriose dirba
120 projekto dalyvių). Pirmoje knygoje autoriai pateikia teorijos, konkrečių pavyzdžių ir
užsienio praktikos pavyzdžių, kaip taikyti inovatyvius metodus. Antroje knygoje
aprašoma konkreti bandomųjų mokyklų patirtis diegiant inovatyvius mokymo(-si)
metodus. Šiuose leidiniuose įdomu stebėti, kokių konkrečių pokyčių bandomųjų mokyklų
kolektyvui atnešė inovatyvių metodų taikymas. Leidiniai yra paskelbti internete ir laisvai
pasiekiami visiems besidomintiems.

•

Lokalizuotos keturios kompiuterinės / skaitmeninės mokymo(-si) priemonės 1–4
klasėms. Sukurta originali skaitmeninė mokymo(-si) priemonė 1–4 klasėms. Visos naujos
kompiuterinės / skaitmeninės mokymo(-si) priemonės buvo išbandytos projekto
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mokyklose. Daugiau kaip 280 pedagogų, savo klasėse išbandžiusių šias inovatyvias
mokymo(-si) priemones, buvo keletą kartų apklausti, išsakė savo nuomonę ir pateikė
informacijos apie naudojimosi priemonėmis dažnumą, tikslus, problemas, kilusias idėjas
ir t. t. Keturios skaitmeninės mokymo(-si) priemonės buvo lokalizuotos, t. y. išverstos iš
užsienio kalbos ir pritaikytos lietuviškai kalbinei ir kultūrinei erdvei bei edukacinei
aplinkai. Kuriant šias priemones tuo pačiu metu buvo rengiami mokytojai, kurie,
naudodamiesi tomis priemonėmis, mokys pradinukus. Kiekvienai iš šių priemonių buvo
parengti ir per seminarus platinami naudotojo žinynai. Visi keturi žinynai yra paskelbti
internete, kaip ir visos naujos skaitmeninės mokymo(-si) priemonės, jie yra laisvai ir
nemokamai prieinami mokiniams ir mokytojams. Šiomis priemonėmis gali naudotis ir
užsienyje gyvenantys lietuviai.
•

Virtuali mokymosi aplinka (VMA). Sukurta moderni virtuali mokymosi aplinka, skirta
pedagogams mokytis nuotoliniu būdu, projekto mokyklų komandoms bendradarbiauti.
Šioje VMA galima rasti pradiniam ugdymui skirtas naujas kompiuterines / skaitmenines
mokymo(-si) priemones. Ši mokymosi aplinka teikia plačias mokymosi nuotoliniu būdu
galimybes visiems šalies pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Joje
paskelbti 9 nuotolinio mokymosi kursai, jie yra laisvai ir nemokamai prieinami visiems
šalies pedagogams. Ši virtuali aplinka toliau naudojama pedagogų bendradarbiavimui ir
dalijimuisi savo pačių sukurtomis metodinėmis priemonėmis.

•

Mokslinių švietimo būklės tyrimų ataskaitos. Rengiant šias ataskaitas buvo naudojami ir
kokybiniai, ir kiekybiniai tyrimo metodai, atliktos teorinės, sociologinės atvejo studijos,
viešosios nuomonės tyrimai, parengtos 7 išsamios ataskaitos. Tyrėjai nagrinėjo
konkrečius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir pedagoginės praktikos atvejus. Tyrimai
parodė, jog įvairių inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas pradinėse klasėse labai
išsiplėtė, pagerėjo visos švietimo bendruomenės požiūris į įvairių inovacijų ir
technologijų taikymą ugdant pradinių klasių mokinius. Šie tyrimai padėjo įvertinti
projekto sukurtas prielaidas IKT ir inovatyvių mokymo(-si) metodų diegimo proveržiui
pradinio ugdymo srityje ir netgi pateikė faktų, leidžiančių manyti, jog proveržis jau įvyko
ir pokyčiai nesustabdomi. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti švietimo specialistams ir
ekspertams organizuotuose 4 informaciniuose seminaruose, svarbūs duomenys pateikti
informaciniuose leidiniuose. Visos tyrimų ataskaitos ir informaciniai leidiniai yra
paskelbti internete ir laisvai prieinami visiems besidomintiesiems.

Panaudojimas
Skaitmeninės mokymo(-si) priemonės yra šiuolaikiškos ir interaktyvios, skirtos 1–4 klasėse
mokytis įvairių dalykų (ugdymo sritys: gimtoji kalba, matematika, pasaulio pažinimas, socialiniai
mokslai, meninis ugdymas, informacinės ir komunikacinės technologijos, muzika, meninis
ugdymas, dailė ir technologijos, kūno kultūra ir sveika gyvensena) pritaikant kompiuterines
technologijas. Mokytojai šias priemones tikslingai pritaiko, sugalvodami, kaip jas tinkamiausiai
panaudoti mokymui ir mokymuisi. Šios mokymosi priemonės ugdo įvairias mokinių
kompetencijas: asmeninę, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, pažinimo ir kitas; taip pat lavina
vaizduotę, ugdo gebėjimą suvokti įvairią informaciją, ją tvarkyti, analizuoti, interpretuoti, taikyti
įgytas žinias ir patirtį, gebėjimą veikti ir spręsti problemas. Jos tinka specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams. Atrenkant mokymosi priemones lokalizavimui buvo siekta rasti
tokias priemones, kurios atitiktų lietuviškas mokymosi programas ar mokytų universalių dalykų.
Skaitmeninės mokymosi priemonės taip pat suteikia daug informacijos ir apie tai, kaip mokiniui
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sekasi, registruoja mokinio padarytą pažangą. Tai sudaro galimybes geriau planuoti kiekvienam
mokiniui reikalingą ugdymą.
Projekto tikslas buvo pasiekti kiekvieną Lietuvos regioną. Projekto mokyklos tapo projekto idėjų
sklaidos centrais, jos pačios ėmė organizuoti įvairius viešinimo renginius, seminarus. Daugelio šių
mokyklų mokytojai ir specialieji pedagogai susikūrė savo interneto svetaines, tapo savo srities
konsultantais. Taip pat buvo siekiama, kad įgyvendinant projektą sukauptos idėjos pasiektų ir
kitus mokinių ugdymo lygmenis. Todėl panašūs pokyčiai vyksta ir aukštesniuose mokinių ugdymo
lygmenyse. Taip pat aukštesniuose mokymosi lygmenyse vyksta ir panašūs projektai, siekiant
visos sistemos pokyčių.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, projekto
metu buvo atidžiai ir nuosekliai vykdoma stebėsena, kaip mokykloms sekasi pritaikyti modernias
mokymosi priemones. Buvo atliekami tyrimai pasitelkus ir vidaus, ir išorės ekspertus. Pavyzdžiui,
buvo atlikti kiekvienos veiklos įgyvendinimo veiksmingumo tyrimai – juos atliko ir vidaus, ir
išorės ekspertai. Šių tyrimų rezultatai suteikė grįžtamąją informaciją apie tam tikros veiklos
uždavinių įgyvendinimo rezultatus. Mokymų dalyvių buvo prašoma atsakyti į specialiai parengtus
klausimynus ir įsivertinti atitinkamus gebėjimus. Lyginant respondentų atsakymus mokymų
pradžioje ir pabaigoje buvo galima daryti išvadas apie mokymų naudingumą, išsiugdytas
kompetencijas ir patobulintą kvalifikaciją. Atlikti tyrimai parodė, kad įgyvendintos priemonės
naudingos ne tik pradinių klasių mokytojams (akivaizdžiai pagerėjo jų kvalifikacija, nuostatos,
požiūris į savo darbą), bet ir mokiniams, nes išaugo jų mokymosi motyvacija, pagerėjo savijauta
mokykloje, jie pasiekė geresnių mokymosi rezultatų.
Antra, siekiant užtikrinti projekto kokybę, išorės tiekėjai atliko ir įvairių tikslinių ir susijusių grupių
apklausas. Šių apklausų rezultatai išryškino visuomenės požiūrio į modernias mokymo(-si)
priemones kaitą. Apklausų rezultatai parodė, jog visuomenės požiūris iš esmės pasikeitė į
teigiamą pusę. Pasikeitė ir tėvų požiūris, nes šiuo metu apie 90 proc. vaikų namuose turi
kompiuterį ir gali mokytis naudodamiesi moderniomis mokymosi priemonėmis. Buvo atlikta ir
mokytojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, ko naujame projekte reikėtų diegiant modernias
mokymo(-si) priemones. Taip pat buvo vykdoma apklausa internetu apie skaitmenines
mokymosi priemones ir jų pritaikymo galimybes.
Trečia, projekto kokybė buvo užtikrinama ir konsultuojantis su suinteresuotų institucijų
atstovais. Rengiant projektą buvo renkamos idėjos, kalbamasi su pradinio ugdymo turinio,
specialiojo ugdymo, informacinių komunikacinių technologijų, mokinių pasiekimų vertinimo,
mokyklų veiklos kokybės vertinimo, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sričių
ekspertais. Tam tikslui buvo sudarytas ilgas ekspertų sąrašas (specialistai iš Švietimo ir mokslo
ministerijos ir pavaldžių institucijų, pedagogus rengiančių universitetų ir kolegijų, švietimo
centrų ir kt.), apie 60 žmonių. Jie buvo kviečiami į svarbius renginius pareikšti savo nuomonės.
Buvo surengtas seminaras, pakviesti minėti ekspertai ir sumodeliuotos analizuojamo projekto
kryptys. Taip pat buvo naudojamasi mokyklų sukaupta patirtimi.
Ketvirta, siekiant užtikrinti projekto kokybę, buvo dirbama su dviem ekspertų grupėmis iš
užsienio (anglais ir suomiais). Šie ekspertai vedė du seminarų ciklus, skirtus Lietuvos švietimo
specialistų ir ekspertų kvalifikacijai tobulinti. Užsienio ekspertai kartu su lietuvių ekspertais
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diskutavo įvairiais klausimais, juos konsultavo. Taip pat jie atliko ir formalųjį projekto
įgyvendinamų veiklų vertinimą, pateikė vertinimo išvadas dėl kompiuterinių / skaitmeninių
mokymo(-si) priemonių, projekte rengiamų metodinių leidinių ir bandomųjų mokyklų
bendruomenių atstovų potyrių iliustravimo vaizdo medžiaga.
Penkta, įgyvendinant projektą buvo renkami stebėsenos rodikliai – apmokytų mokytojų skaičius,
– reikalingi atsiskaityti su Europos Komisija. Šie rodikliai projekto metu buvo gerokai viršyti.
Norint padaryti proveržį, reikia tam tikrą kritinę masę patraukti į savo pusę. Šie rodikliai
atskleidė, kad projekto veiklos pasiekė apie pusę Lietuvos pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų
pedagogų (daugiau kaip 5000 pedagogų). Tai rodo, jog proceso sustabdyti jau neįmanoma ir jis
vyksta savaime.
Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikoma daug įvairių viešinimo priemonių. Dalyvauta
projektų produktų mugėje, kurioje LR švietimo ir mokslo pavaldžių institucijų švietimo projektai
pristatė savo produktus. Mugės lankytojai taip pat turėjo galimybę išbandyti projektų sukurtus
produktus. Taip pat dalyvauta parodoje „Mokykla 2011“, vykusioje parodų ir konferencijų centre
„Litexpo“. Joje švietimo bendruomenei ir plačiajai visuomenei buvo pristatyti projekto produktai.
Projektas šiai parodai parengė kelis seminarus ir pristatymus. Į šią parodą buvo atvykę šio
projekto ekspertai iš Suomijos, jie vedė seminarą, skaitė paskaitą apie modernias mokymo(-si)
priemones. Mokytojai buvo skatinami dalytis su kolegomis patirtimi, įgyta dalyvaujant projekte.
Sukurti produktai taip pat buvo viešinami per įvairias konferencijas užsienyje. Į organizuojamus
renginius Lietuvoje buvo kviečiami spaudos atstovai, jie parengė straipsnių. Taip pat buvo
organizuojamos viešinimo konferencijos regionuose (visose 10 apskričių). Visi projekto rezultatai
pasiekiami švietimo interneto portale „Emokykla“, UPC svetainėje ir projekto svetainėje.
Išvados
1. Projekto kokybei užtikrinti skirtos net penkios kokybės užtikrinimo priemonės. Tai leido
pasiekti gerų rezultatų.
2. Projekto veiklos pasiekė apie pusę Lietuvos pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų
pedagogų. Tai rodo, kad inovatyvių mokymo(-si) metodų ir informacinių komunikacinių
technologijų diegimo pradinėse klasėse proceso sustabdyti neįmanoma ir toliau jis
vyksta savaime pačių mokyklų, mokytojų, mokinių tėvų iniciatyva
3. Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikoma daug įvairių viešinimo priemonių,
todėl projekto rezultatai buvo plačiai paskleisti.
4. Visi projekto lėšomis sukurti produktai yra laisvai prieinami internete ir plačiai
naudojami šalies mokyklose.
5. Projekto tikslas buvo pasiekti kiekvieną Lietuvos regioną. Tai pavyko įgyvendinti, nes
įvairiuose projekto mokymuose dalyvavo visų šalies savivaldybių pedagogai, o projekte
dalyvavusios mokyklos tapo projekto idėjų sklaidos centrais.
6. Atlikti tyrimai parodė, kad įgyvendintos priemonės naudingos ne tik pradinių klasių
mokytojams bei specialiesiems pedagogams (akivaizdžiai pagerėjo jų kvalifikacija,
nuostatos, požiūris į savo darbą), bet ir mokiniams, nes apklausose dalyvavusių
mokytojų teigimu, išaugo jų mokymosi motyvacija, pagerėjo savijauta mokykloje, jie
pasiekė geresnių mokymosi rezultatų.
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Kvalifikacijų sistemos atvejo studija
Projektas VP1-2.1-ŠMM-02-V-01-001 „Lyderių laikas“
Poreikis
Projekto „Lyderių laikas“ paskirtis – formuoti ir tobulinti lyderystės kompetencijas. Užsibrėžtas
tikslas – sukurti paramos švietimo lyderiams sistemos pagrindus. Tai sudarys prielaidas visiems
aktyviems švietimo specialistams siekti karjeros švietimo srityje, o esamiems mokymo įstaigų
vadybinės grandies specialistams veikti rezultatyviau, suteiks jiems daugiau karjeros ir profesinio
tobulėjimo galimybių.
Rengiant projektą „Lyderių laikas“ aktyviai dalyvavo suinteresuotos grupės. 2002–2006 m. ŠMM
įgyvendino Mokyklų tobulinimo programą (MTP). Ją įgyvendinant Pasaulio banko vadovybė į
Lietuvą siuntė konsultantus, kurie supažindino su pasaulio švietimo srities tendencijomis. Darbo
grupės uždavinys buvo parengti programą. Vykdant MTP paaiškėjo, kad pagalbos reikia esamai
švietimo vadybinei grandžiai ir svarbu kurti jos rezervą. Buvo nutarta kurti projektą šiai
problemai spręsti. Konsultuojantis su šalies mokytojais, įvairių švietimo įstaigų vadovais buvo
sukurtas projektas „Lyderių laikas“. Jis įgyvendinamas dviem etapais: 2009–2011 m. (visų
reikiamų dokumentų parengimas) ir 2011–2014 m. (projekto veiklų bandymas).
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu yra poreikis toliau tęsti projektą – nuo projekto bandymo
pereiti prie projekto rezultatų įgyvendinimo visose Lietuvos savivaldybėse. Projekto bandymo
metu iš 36 paraiškas pateikusių savivaldybių buvo pasirinkta 15 savivaldybių. Jose įgyvendinami
pirmojo etapo, kuris yra šios atvejo studijos objektas, rezultatai. Problema buvo labai opi, todėl
darbus šioje srityje tikrai būtų reikėję daryti ir be finansavimo iš ES struktūrinių fondų, tačiau
gerokai mažesne apimtimi ir sukuriant mažiau produktų.
Produktai
Konsultacinis komponentas
• Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas. Konsultacinių
švietimo paslaugų ir pasiūlos modelio aprašas. Šešios konsultantų mokymo programos ir
mokymo paketai.
• Virtualios aplinkos koncepcija ir jos įgyvendinimo modelis.
Mokyklų decentralizacijos komponentas
• Lietuvos mokyklų valdymo efektyvumo tyrimas. Mokyklos valdymo modelių aprašas.
Kompetencijų komponentas
• Vadybinių ir lyderystės kompetencijų formalaus pradmenų įgijimo ir neformalaus jų
papildymo galimybių studija. Formalių lyderystės studijų (magistro laipsnio) programa ir
metodinė medžiaga.
• Neformalių studijų įgyvendinimo modelis, programa ir metodinė medžiaga.
• Longitudinis Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimas.
• Išverstos iš užsienio kalbos šešios knygos lyderystės tema, nupirktos 15 pavadinimų
edukacinės knygos ir pristatytos regioniniuose švietimo centruose, išversta 1210 lapų
specializuotų straipsnių.
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•

Sukurta lyderystės interneto svetainė „www.lyderiulaikas.smm.lt“.

Panaudojimas
Sukūrus „Lyderių laiko“ projektą ir jį patvirtinus buvo skelbiamas konkursas pagrindiniams
projekto darbams atlikti. Laimėjo VšĮ Mokyklų tobulinimo centras (MTC). Daugelis projekto
rengimo metu suburtos darbo grupės narių buvo pakviesti dirbti su MTC įgyvendinant projekto
veiklas.
Įgyvendinant analizuojamą projektą sukurti produktai toliau išbandomi savivaldybėse. Bandymo
etapui buvo atrinktos 15 savivaldybių ir jų 75 mokyklos (po penkias iš kiekvienos savivaldybės).
Savivaldybių kūrybinių komandų užduotis – kartu su projekto konsultantais per dvejus metus
sukurti unikalius kiekvienai savivaldybei bendradarbiavimo ir lyderystės modelius. Šie modeliai
bus pavyzdys likusioms savivaldybėms, kurios trečiojo projekto etapo metu kurs savo modelius.
Analizuojamo projekto metu sukurtos formalių lyderystės studijų programos antrajame etape
dėstomos Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM). Sudaryta tarpuniversitetinė ir tarptautinė
dėstytojų komanda. Studentai – nacionalinio, savivaldybių ir mokyklos lygmens švietimo
darbuotojai (mokytojai, savivaldybių darbuotojai, ŠMM atstovai; iš viso magistrantūros studijose
studijuoja 81 asmuo). Trukmė – dveji metai, rezultatas – apgintas lyderystės magistro laipsnis.
Mokymosi išlaidos apmokamos projekto lėšomis. Bandomoji programa, kaip ir visi kiti projekto
dokumentai ir informacija, yra skelbiama projekto svetainėje, šia medžiaga gali naudotis visi
Lietuvos universitetų dėstytojai.
Taigi analizuojamo projekto „Lyderių laikas“ metu sukurti produktai yra taikomi / išbandomi
projekto tęsinyje – antrajame etape. Galutinis projekto tikslas – 2014–2020 m. programiniu
laikotarpiu projekto veiklas įtvirtinti visoje Lietuvoje. Jo rezultatas – asmens karjeros sistemos
sukūrimas, teikiant pagalbą asmeniui, siekiančiam karjeros švietimo sistemoje.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, rengiant
projektą buvo konsultuojamasi su tikslinės grupės atstovais. ŠAC sukvietė iš visos Lietuvos
vadybinės grandies mokyklų atstovus ir sudarė darbo grupę. Atsiliepė daug švietimo
vadybininkų, kuriems lyderystės tema buvo labai aktuali. Taip konsultuojantis su šiais atstovais
darbo grupėje buvo sukurtas projektas „Lyderių laikas“. Projektas buvo rengiamas dvejus metus
– keturis kartus per metus rinkdavosi darbo grupė. Jai talkino užsienio konsultantai.
Antra, svarbiausiems projekto sprendimams priimti buvo sudarytas projekto valdymo komitetas,
kurio veikloje dalyvavo ŠMM, savivaldybių ir mokyklų atstovai. Su projekto valdymo komitetu
buvo derinami svarbiausi klausimai. Tai padėjo užtikrinti nuomonių įvairovę, įvairių alternatyvų
svarstymą ir tinkamo sprendimo pasirinkimą.
Trečia, siekiant užtikrinti projekto tyrimų kokybę buvo skelbiami du konkursai – projekto
veikloms atlikti ir joms vertinti. Buvo tikimasi, kad dviejų organizacijų darbo grupės
konstruktyviai bendradarbiaus ir papildys viena kitą. Šis kokybės užtikrinimo būdas nelabai
pasiteisino, nes dviem konkuruojančioms įmonėms ne visada pavykdavo konstruktyviai
bendradarbiauti ir kryptingai dirbti siekiant geriausių projekto rezultatų.
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Ketvirta, projekto produktų kokybei palaikyti buvo siekiama užtikrinti projekto komandos
stabilumą ir projekto veiklų tęstinumą – dalis specialistų, atlikusių tyrimus, toliau dalyvavo
rengiant studijų krypčių aprašus, o dalis specialistų, kūrusių studijų krypčių aprašus, taip pat
toliau dalyvavo ir programų kūrimo darbo grupės veikloje. Šis kokybės užtikrinimo būdas labai
pasiteisino, nes buvo užtikrintas sukauptų žinių ir patirties perimamumas iš vienos darbo grupės
į kitą.
Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikomos kelios viešinimo priemonės. Visa projekto
medžiaga prieinama ŠAC ir projekto interneto svetainėse, projekto rezultatai buvo viešinami per
įvairias konferencijas ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, kiekvienam produktui pristatyti
ŠMM buvo rengiama po kelias viešąsias konsultacijas. Projekto interneto svetainę rengė darbo
grupė iš penkių asmenų.
Išvados
1. ŠAC konsultavimasis su tikslinės grupės atstovais padėjo tinkamai parengti projektą.
2. Projekto kokybei skirtos net keturios kokybės užtikrinimo priemonės. Jos padėjo
užtikrinti projekto kokybę.
3. Analizuojamo projekto rezultatai pritaikomi antrajame etape.
4. Trečiasis etapas leistų projektą įgyvendinti visoje Lietuvoje, įtvirtinti asmens karjeros
sistemą, teikiant pagalbą asmeniui, siekiančiam karjeros švietimo sistemoje.

Informacinės sistemos atvejo studija
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003 projektas „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“
Poreikis
Projekte „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ buvo sukurti du pagrindiniai produktai –
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos programinė įranga
(toliau – NEMIS) ir Prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Projekto produktai
nebūtų sukurti, jei nebūtų gauta paramos iš ES struktūrinių fondų. Iš pradžių buvo ketinama
informacinę sistemą kurti iš biudžeto lėšų, bet biudžetinis finansavimas buvo nutrauktas, todėl
nuspręsta pasinaudoti ES parama. Projekto vykdytojų atstovės nuomone, nėra poreikio ateityje
(2014–2020 m.) kurti produktų, panašių į projekto produktus, nes sukurti produktai visiškai
patenkina visą tokių produktų poreikį. Yra poreikis tobulinti jau sukurtus produktus, ypač
informacinę sistemą (žr. toliau). Taip pat būtų tikslinga po 4–5 metų atlikti pakartotinę
prevencinių programų įgyvendinimo analizę, siekiant įvertinti pokyčius ir atsiradusius poreikius.
Produktai
•

Analizė. Prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvoje analizės metu buvo įvertintos
Lietuvoje įgyvendinamos prevencinės programos, išanalizuota ir pateikta užsienio šalių
prevencinių programų įgyvendinimo patirtis. Tokia analizė Lietuvoje buvo rengiama
pirmą kartą. Šis projektas nekūrė naujų prevencinių programų, o įgyvendino tris esamas
prevencines programas, kurios daug metų veikė Lietuvoje ir yra remiamos valstybės.
Vykdant projektą buvo nustatyta, kad mokyklų bendruomenės supratimas, kas yra
prevencinė programa, yra labai įvairus. Prevencine programa dažnai vadinamas
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mokyklos veiklos planas ar keli prevencinės veiklos renginiai. Todėl reikėjo apibrėžti, kas
yra prevencinė programa, kokios yra jos sudedamosios dalys.
•

Informacinė sistema. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje veikia NEMIS, kurioje
kaupiami duomenys apie mokykloje nesimokančius vaikus ir nelankančius mokyklos
mokinius. Sistemą sudaro du moduliai – nesimokančių vaikų modulį administruoja
savivaldybės, o nelankančių mokinių modulį – mokyklos. Sistema naudojasi visos
savivaldybės ir visos mokyklos. Kiti vartotojai, kurie naudojasi sistemos duomenimis, gali
matyti tik apibendrintas ataskaitas.

Informacinę sistemą kūrė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC) kartu su
Švietimo informacinių technologijų centru (projekto partneris), kurio specialistai padėjo parengti
pirkimo techninę specifikaciją, atliko sukurtos sistemos pirminį vertinimą, konsultavo sistemos
vartotojus, pateikė mokinių registro duomenis, reikalingus sistemai ir pan. Užtikrinant
informacinės sistemos tinkamą panaudojimą buvo patvirtinti šie dokumentai: informacinės
sistemos nuostatai, duomenų saugos nuostatai ir informacinės sistemos specifikacija, vesti
mokymai atsakingiems savivaldybių darbuotojams.
Esant poreikiui sukurti kuo funkcionalesnę sistemą, vykdant projektą taip pat buvo susisiekta su
elektroninių dienynų savininkais, nes NEMIS egzistuoja galimybė įkelti į sistemą duomenis
tiesiogiai iš elektroninių dienynų. Iškilo poreikis, kad elektorinių dienynų savininkai atitinkamai
patobulintų savo sistemas. Tačiau techniškai to padaryti nepavyko, nes elektroniniai dienynai
nesudarė tokios galimybės.
Panaudojimas
Prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvoje analizė bus panaudota naujame projekte, kuriuo
siekiama parengti prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašą, tvirtinamą švietimo ir
mokslo ministro įsakymu. Šiuo aprašu projekto vykdytojai pasiūlys mokyklų specialistams sąrašą
programų, iš kurio jie turės galimybę pasirinkti sau tinkamas. Iki šiol analizė daugiausia buvo
naudinga SPPC instituciniams gebėjimams stiprinti. Šia analize taip pat naudojasi aukštųjų
mokyklų dėstytojai ir studentai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai.
Savivaldybių darbuotojai du kartus per metus gauna duomenis iš NEMIS apie mokyklose
nesimokančius vaikus. Mokyklos darbuotojai duomenis apie mokyklos nelankančius mokinius į
sistemą įkelia kas mėnesį. Savivaldybės darbuotojų uždavinys yra naudojantis pateiktais
duomenimis išsiaiškinti tų mokinių nesimokymo priežastis ir imtis atitinkamų veiksmų. Pradėjus
šį darbą paaiškėjo, kad į mokyklos nelankančiųjų sąrašą pateko daug vaikų, kurie emigravo kartu
su savo tėvais ir nedeklaravo savo išvykimo. Šiai problemai spręsti prie LR Vyriausybės buvo
sudaryta visų suinteresuotų institucijų darbo grupė. Šios darbo grupės dalyviai pasiūlė NEMIS
sujungti su Valstybinės ligonių kasos, SADM pašalpų ir kitomis informacinėmis sistemomis.
Užtikrinant projekto tęstinumą buvo nuspręsta NEMIS tobulinti kitame projekte, kuris
įgyvendinamas šiuo metu. Sistemos tobulinimui numatoma skirti papildomą finansavimą.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, projekto
kokybė buvo užtikrinama konsultuojantis su suinteresuotų institucijų atstovais (Švietimo ir
mokslo ministerijos, savivaldybių ir mokyklų atstovais, elektorinių dienynų savininkais,
kompiuterinių technologijų specialistais). Pavyzdžiui, būdamas šiame projekte atsakingas už
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turinio dalykus, SPPC sudarė darbo grupę, kurios tikslas buvo konsultuojantis su įvairių sričių
specialistais suklasifikuoti mokyklų nelankymo priežastis. Antra, SPPC siekdamas užtikrinti
tinkamą NEMIS panaudojimą, vykdė mokymus savivaldybių darbuotojams. Vykdant šiuos
mokymus atsirado galimybė įvertinti, kaip sistema veikia, ar yra klaidų, ką būtų galima
patobulinti ar pataisyti.
Trečia, įgyvendinant projektą buvo siekiama užtikrinti, kad sistema būtų įdiegta visose
savivaldybėse. Neformaliai buvo taikomas stebėsenos rodiklis – sukurta ir įdiegta informacinės
sistemos programinė įranga (1 vnt.).
Ketvirta, LR Vyriausybės nutarimas ir atitinkami Švietimo ir mokslo ministro įsakymai
reglamentavo NEMIS sukūrimo principus. Todėl SPPC ir kiti projekto dalyviai, įgyvendindami
projektą, žinojo, kaip ir kas turi būti daroma, vadovaujantis galiojančiais dokumentais. Taip pat
galima konstatuoti, kad įgyvendinant projektą sukurti produktai yra naudojami, ir taip
užtikrinamas projekto rezultatų tęstinumas.
Projekto rezultatai yra skelbiami internete, taip pat buvo viešinami per renginius. Prevencinių
programų įgyvendinimo Lietuvoje analizė yra viešai prieinama SPPC interneto svetainėje, o
Prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvoje analizės išvados buvo pristatytos Švietimo ir
mokslo ministerijai ir viešinamos per įvairius informacinius renginius.
Išvados
1. Projekto produktų reglamentavimas užtikrino sukurtų produktų tinkamą panaudojimą.
2. Dėl nepakankamo bendradarbiavimo su susijusių duomenų bazių kūrėjais NEMIS kokybė
yra tobulintina (elektroninių dienynų atvejis, NEMIS sujungimo su kitomis
informacinėmis sistemomis atvejis).
3. NEMIS duomenų pateikimas reguliariai ir laiku leidžia savivaldybėms nedelsiant spręsti
mokyklos nelankančių mokinių problemą. Taigi tinkamas tokių mokinių problemos
stebėsenos užtikrinimas labai prisideda prie šios problemos sprendimo.

Mokyklų įsivertinimo instrumentų atvejo studija
VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001 projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų
kūrimas ir diegimas“
Poreikis
Nuo 2000 m. mokyklose vyksta įsivertinimas. Jis mokykloms reikalingas tam, kad būtų galima
lengviau apsispręsti dėl mokyklos plėtros ar strateginių tikslų. Taip pat įsivertinimo instrumentų
diegimą skatina Švietimo įstatymas ir mokyklų išorinis vertinimas. Poreikis diegti įsivertinimo
instrumentus atsirado ir todėl, kad mokyklos personalui trūko metodologinių pagrindų
duomenims rinkti, analizei atlikti. Mokyklų bendruomenės įsivertinimą suvokė kaip didžiulį iššūkį
– gerai parengti anketas, surinkti duomenis ir juos apibendrinti. Per įvairius seminarus mokyklų
atstovai teigdavo, jog jiems tai yra sunki užduotis. Tačiau po projekto įgyvendinimo atlikta
apklausa parodė, kad ši problema išspręsta ir mokykloms tai nebėra sunki užduotis.
Be ES struktūrinių fondų paramos būtų dirbama ta pačia linkme, tačiau gerokai mažesne
apimtimi. Be įsivertinimo instrumentų mokykloms būtų sunku vykdyti savo funkcijas. Galbūt
būtų naudojami Google dokumentai ir kitos paprastesnės priemonės ar kitos sistemos. Tačiau
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esminis trūkumas tas, kad tokiu atveju mokyklos nebūtų turėjusios veiklos tobulinimui skirtos
platformos. Poreikis mokyklose diegti panašius instrumentus yra didelis. Mokykloms labai
trūksta paprastos metodinės pagalbos, pavyzdžiui, mokinių vertinimo instrumentų. Svarbu ne tik
tokių instrumentų prieinamumas, bet ir tai, kad jie ateitų į mokyklas.
Produktai
Pagrindinis produktas, kuris ir buvo projekto tikslas, – sukurti šešioms sritims mokyklų
įsivertinimo instrumentus. Taip pat buvo sukurti įvairių įsivertinimo instrumentų (anketų,
fokusuotų diskusijų grupių organizavimo, pokalbių organizavimo ir pan.) portfeliai. Jie sudėti į
vieną paketą, kad mokyklos galėtų imti ir naudoti savo organizacijai vertinti. Prieš rengiant
įsivertinimo instrumentus buvo parengta „Mokyklos įsivertinime naudojamų tyrimo instrumentų
koncepcija“, kurioje nustatyti esminiai įsivertinimo instrumentų diegimo principai. Taip pat buvo
parengta apie 60 konsultantų, kurie vyko į regionus aiškinti mokyklų vadovams ir mokyklų
bendruomenei, kaip naudotis tais instrumentais. Buvo parengtos dvi mokymo programos – viena
skirta konsultantams apmokyti, o kita – mokyklų atstovams konsultuoti.
Panaudojimas
Analizuojamo projekto rezultatai panaudojami kitame projekte, kuriame numatyta toliau
mokyklose diegti mokyklų įsivertinimo platformą elektroninėje erdvėje. Ši platforma jau nupirkta
ir pradėta diegti. Į šią platformą patalpinti ir analizuojamo projekto metu parengti instrumentai.
Ši platforma ypatinga tuo, kad interpretavusi gautus duomenis toliau siūlo, ką mokyklai reikia
patobulinti ir kur rasti metodinės medžiagos siekiant tobulintis. Visi darbai atliekami
kompiuterinėmis priemonėmis. Mokykloms nebereikia suvesti duomenų, juos koduoti – viskas
padaroma automatiškai.
Dauguma mokyklų naudoja parengtus įsivertinimo instrumentus. Pernai ir šiemet buvo
apklaustos mokyklos, kokiomis metodikomis naudojasi atlikdamos įsivertinimą. Dauguma
mokyklų nurodė, kad naudojasi šiuo įsivertinimo instrumentu. Vis mažiau mokyklų nurodo, kad
duomenų apdorojimas ir rinkimas yra sunkiausias įsivertinimo etapas.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, sukurti
įsivertinimo instrumentai prieš diegiant visoje Lietuvoje buvo išbandyti 10 mokyklų. Per dviejų
dienų seminarą šių mokyklų atstovai peržiūrėjo sukurtus instrumentus kartu su dvylikos
mokslininkų grupe, kuri kūrė tuos instrumentus, ir įvertino instrumentų tinkamumą. Tuomet
instrumentai buvo patobulinti ir dar kartą apsvarstyti. Tada mokyklų atstovai buvo
konsultuojami, kaip instrumentus diegti mokyklose. Toliau 10 mokyklų atliko įsivertinimą,
naudodamos sukurtą įsivertinimo instrumentą, mokslininkai peržiūrėjo rezultatus ir atliko
pataisymus. Tada įsivertinimo instrumentas buvo įdiegtas visose mokyklose.
Antra, penkių ekspertų grupė recenzavo dvylikos mokslininkų grupės sukurtą mokyklų
įsivertinimo koncepciją ir instrumentus. Recenzavimas buvo atliktas prieš instrumentus diegiant
mokyklose. Ši kokybės užtikrinimo priemonė pasiteisino.
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Trečia, buvo sudarytas projekto valdymo komitetas iš penkių narių. Projekto vykdytojai
atsiskaitydavo komitetui kas pusmetį. Komiteto nariai užduodavo klausimų, susipažindavo su
projekto eiga, nurodydavo, ką reikėtų patobulinti. Šis kokybės užtikrinimo būdas pasiteisino.
Ketvirta, projekto produktų kokybei palaikyti buvo siekiama užtikrinti projekto komandos
stabilumą ir projekto veiklų tęstinumą – projekto konsultantai toliau tęsia savo veiklą naujame
projekte. Jie vedė daug informacinių seminarų visoje Lietuvoje. Mokyklos kviečiasi juos
konsultacijoms, kaip diegti įsivertinimo instrumentus. Šios konsultacijos finansuojamos iš
mokinio krepšelio, bendradarbiaujant su švietimo centrais.
Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikomos kelios viešinimo priemonės. Buvo sukurtas
viešinimo stendas, išleisti lankstinukai, paskelbti du straipsniai populiariame savaitraštyje
„Dialogas“. Konsultantai viešino projekto rezultatus per seminarus regionuose.
Išvados
1. Analizuojamo projekto rezultatai panaudojami kitame projekte, kuriame numatyta
toliau mokyklose diegti mokyklų įsivertinimo platformą elektroninėje erdvėje.
2. Dauguma mokyklų naudoja parengtus įsivertinimo instrumentus.
3. Projekto metu sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keturiais skirtingais būdais.
Visi naudojami būdai pasiteisino.
4. Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikomos kelios viešinimo priemonės. Jos
užtikrino tinkamą projekto rezultatų sklaidą.

„Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko atvejo studija
VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-021 projektas „Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų
paramos sistemoje (UnInova)“
Poreikis
Projekto poreikis atsirado spendžiant inovacijų diegimo Lietuvoje problemas. Viena didžiausių
problemų yra ta, kad Lietuvos universitetai pakankamai (arba visai) nedalyvauja inovavimo
(inovacijų kūrimo ir diegimo) procesuose. Visa universitetų darbuotojų motyvavimo sistema
skatina mokslininkus ne kurti ar diegti inovacijas, o atlikti fundamentinius (rečiau taikomuosius)
mokslinius tyrimus ir publikuoti mokslinius straipsnius. Pagal „Global Innovation Index76“ Lietuva
pirmauja pagal publikuotų mokslinių straipsnių, kurie patenka į tarptautinius mokslinius
žurnalus, skaičių vienam gyventojui, ir kartu yra tarp paskutiniųjų pagal EPO / WIPO patentų
skaičių, tenkantį vienam gyventojui. Universitetuose taip pat trūksta technologijų valdymo
sistemos ir strategijos, todėl prieš publikuojant mokslinį straipsnį pirmiausia turi būti atsižvelgta,
ar tai netrukdys vėliau patentuoti išradimo būdą arba metodą. Akivaizdu, kad publikuoto
straipsnio informacija tampa vieša ir nebe „nauja“, todėl vėliau to paties būdo ar metodo
nebebus galima užpatentuoti. Tokios patentavimo strategijos laikosi retas Lietuvos mokslininkas.
Už straipsnį ar patentą Lietuvos mokslininkai gauna panašų užmokesčio priedą. Todėl akivaizdu,
kad mokslininkui renkantis, ar publikuoti gerą mokslinį straipsnį, ar patentuoti, paprastai
76

<http://www.globalinnovationindex.org/gii/>.

182

renkamasi paprastesnį mokslinio straipsnio publikavimo variantą, nes patentu universitetui
reikia rūpintis, užtrunka jo patentavimo procesas, vėliau reikia jį komercializuoti. Lietuvoje dar
nebuvo atvejo, kai Lietuvos universitetas būtų pardavęs arba licencijavęs savo patentą.
Todėl VšĮ „Saulėtekio slėnis“, matydamas Lietuvoje esančią struktūrinę problemą, iniciavo
projektą „Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)“.
Be ES struktūrinių fondų lėšų „Saulėtekio slėnis“ nebūtų atlikęs jokių projekto darbų. Projektas
turėjo tris partnerius. Jie prisidėjo deleguodami mokymų dalyvius projekto mokymams, nes
atvirų inovacijų mokymai galėjo būti skirti tik partnerių darbuotojams ir jų tinklo nariams. Jokios
kitos suinteresuotosios grupės prie projekto kūrimo ir įgyvendinimo neprisidėjo.
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu yra tikimybė atgaivinti Technologijų demonstravimo ir
testavimo centro steigimo „Saulėtekio slėnyje“ idėją, kurio sukūrimui iš projekto lėšų buvo
parengta galimybių studija. Kad tai įvyktų, reikia sutarimo tarp ŠMM ir LR ūkio ministerijos, kokiu
būdu bus stiprinamas universitetų dalyvavimas inovacijų plėtros sistemoje. Technologijų
demonstravimo ir testavimo centras galėtų tapti vienu iš skatinimo veiksnių. Radus papildomų
lėšų, šiam centrui naujos galimybių studijos nereikėtų rengti, tik reikėtų iš naujo įvertinti rinkos
sąlygas: centro išlaikymo sąnaudas ir tai, kokias aktualias paslaugas centras galėtų teikti.
Produktai
Pagrindinis projekto produktas – „Saulėtekio slėnio“ universitetų ir partnerių darbuotojų
mokymai pagal atvirų inovacijų metodiką. Šių mokymų metodika buvo įsigyta iš Danijos
technologijų instituto (DTI) ir vadinosi open inovation process77. Pati mokymų metodika buvo
pagrįsta CIS (Creative Innovation System) modeliu. Lietuvoje inovacijos atliekamos vadinamuoju
uždaruoju būdu (angl. closed innovations), t. y. inovuojant organizacijų viduje ir paprastai jas
slepiant. Pagal danų metodiką pabrėžiama, kad taip stabdomas pats inovacijų naujumo
procesas. Danų metodika moko, kaip visiems kartu dirbant ir kuriant bendromis jėgomis (nieko
neslepiant) sukurti visiškai naujas inovacijas: naujus sprendimus, pritaikymus ar patobulinimus.
Per šiuos mokymus dalyviai buvo suskirstyti į mišrias darbo komandas iš įvairių institucijų –
verslo įmonių, mokslo įstaigų, universitetų ir konsultantų.
„Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje (UnInova)“ projekte
materialūs projekto produktai buvo mažiau svarbūs, jie sudarė tik apie 10 proc. bendro projekto
biudžeto. Buvo sukurti šie materialūs projekto produktai:
•
•
•

darbuotojų apmokomoji medžiaga;
narystė organizacijoje „International Asociation of Science parks (IASP)“;
galimybių studija Technologijų demonstravimo ir testavimo centrui įkurti.

Panaudojimas
Darbuotojų apmokomoji medžiaga sudarė mažesniąją dalį darbuotojų apmokymų pridėtinės
vertės, nes didžiąją dalį pridėtinės vertės sukūrė kompetentingi DTI lektoriai, kurie dalijosi savo
praktine patirtimi.
Narystė organizacijoje „International Asociation of Science parks“ suteikia mokslo ir technologijų
parko žinomumą, nes kas metai parengia mokslo ir technologijų parkų pristatymo leidinį
77

<http://en.wikipedia.org/wiki/Open_innovation>.
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„Pasaulio mokslo ir technologijų parkai“, kuriame pristatomi visi organizacijos nariai. Taip pat
narystė šioje organizacijoje suteikia galimybę nemokamai dalyvauti organizuojamuose
renginiuose, konferencijose ar seminaruose. Siekiant padidinti „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir
technologijų parko žinomumą bei užmegzti daugiau ryšių buvo nuspręsta tapti tos organizacijos
nariu. Ši organizacija yra vienintelė tokio pobūdžio, tad nebuvo pasirinkimo. „Saulėtekio slėnio“
mokslo ir technologijų parkas išstojo iš šios organizacijos, nes reikėjo mokėti gana didelį nario
mokestį. Apsisprendžiant dėl narystės taip pat buvo svarbu ir tai, kad be bendrų renginių ši
organizacija neturi daugiau svertų skatinti pasaulio mokslo ir technologijų parkų
bendradarbiavimą. Iš esmės praktinė narystės vertė teikia naudos dideliems technologijų
parkams, o mažiems dalyviams narystės nauda yra ribota.
Galimybių studija „Technologijų demonstravimo ir testavimo centrui“ įkurti buvo parengta
remiantis ŠMM ir LR ūkio ministerijos parengta „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro
(slėnio) „Saulėtekis“ programa“. Šioje programoje „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų
plėtra buvo suplanuota trimis etapais: „Saulėtekio slėnio“ administracinis pastatas, Technologijų
demonstravimo ir testavimo centras ir Verslo inkubatorius. Buvo tam numatytas ir finansavimas,
tačiau vėliau, įgyvendinus tik pirmąjį programos etapą, buvo nuspręsta tas lėšas perskirstyti ir
panaudoti kitiems tikslams. Prieš pakeičiant „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų plėtros
etapų finansavimą buvo parengta „Technologijų demonstravimo centro galimybių studija
(TDTC)“. Galimybių studija buvo atliekama siekiant išsiaiškinti, kaip ir kokiomis sąlygomis kitose
šalyse veikia analogiški technologijų demonstravimo centrai ir kaip jie generuoja pajamas.
Studija buvo ir apie tai, koks turėtų būti technologijų demonstravimo centro veiklos modelis, kad
jis ateityje atsipirktų. Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse tokių veikiančių centrų nėra ir bent jau
Baltijos regione niekas neturi darbo su tokiais centrais patirties. Galimybių studija parodė, kad
toks centras gali save išlaikyti, bet pelno negeneruotų. Buvo daroma prielaida, kad TDTC
paslaugomis naudotųsi bent 10–15 įmonių naudodamos esamas laboratorijų (švaros zonų)
patalpas, testuodamos ir demonstruodamos savo technologijas.
Kokybės užtikrinimas
Galimybių studijos kokybei užtikrinti buvo pasamdytas recenzentas. Ši kokybės užtikrinimo priemonė
pasiteisino. Kitiems materialiems projekto produktams nebuvo taikoma jokių kitų kokybės užtikrinimo
priemonių. Materialiems projekto produktams nebuvo taikoma ir jokių stebėsenos rodiklių. Vienintelis
projekto stebėsenos rodiklis – apmokyti 35 mokslininkai ir tyrėjai. Šis rodiklis buvo viršytas – buvo
apmokyta 40 dalyvių. Galimybių studija nebuvo viešinama, nes ji buvo skirta vidiniam organizacijos
naudojimui. Kiti materialūs projekto produktai nebuvo aktyviai viešinami. Projekto veiklų viešinimas
vyko vietoje LRT radijo laidoje ir parengus tris pranešimus spaudai internete.
Išvados
1. Materialūs projekto produktai nebuvo tokie svarbūs ir sudarė tik apie 10 proc. projekto
biudžeto. Pagrindinis projekto produktas – „Saulėtekio slėnio“ universitetų ir partnerių
darbuotojų mokymai.
2. Projekto materialūs produktai buvo kuriami iki galo neįvertinus visų alternatyvų, galimų
kaštų ir naudos bei aplinkos veiksnių įtakos.
3. 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu yra tikimybė atgaivinti Technologijų
demonstravimo ir testavimo centro įkūrimo idėją, kurio sukūrimui iš projekto lėšų buvo
parengta galimybių studija. Kad tai įvyktų, reikia sutarimo tarp ŠMM ir LR ūkio
ministerijos.
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4. Projekto materialūs produktai buvo kuriami daugiausia tik vidiniam organizacijos ir jos
partnerių naudojimui, todėl nebuvo aktyviai viešinami.

Studijų programų ir metodinių priemonių atvejo studija
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-100 projektas „Studijų organizavimo ir mokymo(-si) inovacijų diegimas
Šiaulių universitete (SOMID)“
Poreikis
Siekiant nustatyti, kokių studijų programų reikia ir kurios pirmiausia turi būti atnaujintos,
projekto rengimo etape buvo išanalizuotos visos studijų programos. Rengiant projektą vyko
diskusija Lietuvoje ir užsienyje dėl programų, pagal kurias rengiami edukologijos specialistai. Iki
šiol vyksta diskusija, kas turėtų studijuoti šias studijų programas, koks turėtų būti jų turinys,
siekiant ugdymo proceso kokybės. Kadangi tai buvo aktuali tema, pasirinkta atnaujinti būtent
edukologijos studijų programas. Rengiant studijų programas dalyvavo dėstytojai, kurie dirba
edukologijos srityje. Išbandant programas dalyvavo studentai, jie pateikė savo atsiliepimus.
Be ES struktūrinių fondų paramos gal ir būtų kas nors daroma edukologijos srityje, tačiau gerokai
mažesne apimtimi, be to, ne taip greitai, veiksmingai ir kokybiškai. Yra poreikis ateityje kurti
produktus, panašius į projekto produktus – praktiškai taikant metodines priemones gali kilti
poreikis jas atnaujinti ir pakartotinai išleisti.
Produktai
•
•
•

•
•

Buvo atnaujintos trys studijų programos (trijų skirtingų specialybių), kurias baigę
studentai gauna edukologijos bakalauro laipsnį.
Dėstytojų mokymams buvo parengta metodinė medžiaga. Ją naudojo ir dėstytojai, ir
studentai.
Buvo sukurta modulinės studijų sąrangos tobulinimo ir diegimo metodika. Šios
metodikos tikslas – plėtoti modulinę sandarą, siekiant sumažinti krūvį studentams ir
užtikrinti, kad studijų dalykų turinys nesidubliuotų, būtų nuosekliai plėtojamas, o
studentai atitinkamai galėtų plėtoti savo gebėjimus. Metodikoje taip pat buvo
išanalizuota kitose valstybėse taikyta praktika, taip pat pateikta siūlymų, kaip Šiaulių
universitete modulinę sąrangą būtų galima įgyvendinti atsižvelgiant į kitų šalių
pavyzdžius. Tai metodika, kurią galima naudoti atnaujinant studijų programų turinį, taip
pat sujungiant tam tikrus modulius.
Įsigyta naujos metodinės ir mokslinės literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis.
Parengtos trys inovatyvios metodinės priemonės, kurias studentai ir dėstytojai taiko
studijų procese.

Panaudojimas
Įgyvendinant projektą įsigyta mokslinė ir metodinė literatūra gali būti plačiai naudojama ne tik
tiesioginių naudotojų, bet ir kituose organizacijos padaliniuose bei kitose organizacijose. Naujus
inovatyvius metodus pristatančios knygutės išplatintos Šiaulių universiteto fakultetuose ir buvo
siunčiamos į kitus universitetus ir kolegijas. Integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymosi
metodas, kurio tikslas yra stiprinti užsienio kalbos gebėjimus, buvo plėtojimas ir kitame ESF
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finansuotame nacionaliniame projekte, kuriame talkino tą metodą išmanantys Šiaulių
universiteto dėstytojai. Jie gerąją patirtį taip pat skleidė ir kolegijų bei mokyklų darbuotojams.
Įgyta metodinė ir mokslinė literatūra yra viešai prieinama Šiaulių universiteto bibliotekoje. Ja
naudojasi ne tik Šiaulių universiteto, bet ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai bei
plačioji visuomenė. Atnaujintų studijų programų matrica yra laisvai pasiekiama internete.
Dėstytojai paskaitų konspektus taip pat skelbia internete, juos gali pasiekti visi studijų procese
dalyvaujantys studentai, žinantys prisijungimo slaptažodį. Šio projekto patirtis gali būti naudinga
rengiant kitus projektus.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, buvo
atliekamas tarpinis ir galutinis išorinis atnaujintų edukologijos studijų programų vertinimas.
Tarpinį studijų programų vertinimą atliko vienas konkurso būdu atrinktas ekspertas, o galutinį
studijų programos vertinimą atliko dar vienas taip pat konkurso būdu atrinktas papildomas
ekspertas. Taigi kiekvieną studijų programą vertino du skirtingi ekspertai. Pasamdyti išoriniai
ekspertai taip pat teikė konsultacijas dėstytojams ir kitiems projekto dalyviams, su jais buvo
tariamasi įvairiais klausimais.
Antra, už projekto kokybę buvo atsakinga projekto administravimo grupė: projekto vadovas,
koordinatorius, administratorius – jie atliko projekto vidinės stebėsenos funkciją. Trečia,
kiekviena studijų programa turi studijų priežiūros komitetą ir koordinatorių, kurio tiesioginė
funkcija yra vertinti ir prižiūrėti studijų procesą. Ir komitetas, ir koordinatorius prižiūrėjo studijų
programų atnaujinimą. Ketvirta, perkant mokslinę ir metodinę literatūrą buvo rengiama išsami
dokumentacija apie tai, kokios literatūros reikia įsigyti ir kokius reikalavimus ji turi atitikti.
Knygos taip pat buvo aprobuojamos fakultetų tarybose, prieš tai ekspertams pateikus dvi
išsamias knygos recenzijas.
Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikomos kelios projekto ir jo rezultatų viešinimo
priemonės. Projekto veiklos buvo viešinamos Šiaulių universiteto interneto svetainėje. Buvo
parengti trys straipsniai vietos ir regioninėje spaudoje. Inovatyvios metodinės priemonės buvo
viešinamos visose aukštosiose mokyklose, taip pat keliose bibliotekose (spausdintiniu ir
skaitmeniniu formatu (CD). Taip pat per dėstytojų mokymus visuomet būdavo pabrėžiama, kad
mokymai finansuojami iš ESF ir LR Vyriausybės lėšų, dokumentai buvo žymimi reikalaujamais
logotipais.
Išvados
1. Įgyvendinant projektą buvo sukurti penki skirtingi produktai. Šie produktai yra glaudžiai
tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo.
2. Be ES struktūrinių fondų paramos gal ir būtų kas nors daroma edukologijos srityje, tačiau
gerokai mažesne apimtimi, be to, ne taip greitai, veiksmingai ir kokybiškai.
3. Projekto kokybei užtikrinti skirtos keturios kokybės užtikrinimo priemonės. Tai leido
pasiekti gerų rezultatų.
4. Siekiant paviešinti projekto rezultatus, buvo taikomos kelios viešinimo priemonės, todėl
projekto rezultatai buvo gana plačiai paskleisti.
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Studijų kokybės vadybos sistemos atvejo studija
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-012 projektas „Utenos kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas“
Poreikis
Šio projekto poreikis atsirado todėl, kad nors Utenos kolegija turėjo studijų kokybės užtikrinimo
sistemą, kuri buvo parengta vadovaujantis aukštojo mokslo ir rinkos reikalavimais, tačiau ji
nebuvo susieta su pasaulyje pripažintais kokybės standartais, tokiais kaip ISO ar kt. Kolegijos
specialistai laikėsi nuostatos, kad susieti labai svarbu, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę ir
išsilaikyti aukštojo mokslo rinkoje. Finansavimas iš ES fondų suteikė galimybę sukurti ir įsidiegti
tinkamą studijų kokybės vadybos sistemą. Be finansavimo iš ES struktūrinių fondų kolegijai būtų
sunku įdiegti studijų kokybės vadybos sistemą, nes tam trūko žinių, o studijų kokybės vadybos
ekspertų ir konsultantų paslaugos yra gana brangios. Yra poreikis kurti panašias sistemas ir
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu, jei tam bus skirtas finansavimas.
Produktai
Pagrindinis projekto produktas – studijų kokybės vadybos sistema, pagrįsta ISO standarto 9001
reikalavimais ir tobulumo modelio EFQM reikalavimais. Diegiant šią sistemą buvo sukurti tokie
produktai kaip studijų kokybės vadybos sistemos koncepcija, modelis ir kokybės vadovas,
parengta vidaus audito ataskaita ir kt.
Panaudojimas
Projektas baigiasi 2013 m. kovo 31 d. Šiuo metu jau sukurtas ir įdiegtas studijų kokybės vadybos
sistemos modelis. Pastaruoju metu jis tikrinamas. Tačiau minėtas studijų kokybės vadybos
sistemos modelis dar nėra iki galo naudojamas. Sistemos kūrimui viešųjų pirkimų būdu buvo
įsigytos studijų kokybės vadybos ekspertų paslaugos, jos padėjo ir vis dar padeda kuriant bei
diegiant sistemą. Kadangi sistema tiesiogiai susijusi su studijų kokybės valdymu, įgyvendinant
kitus kolegijos projektus, susijusius su studijomis, su šia sistema bus neišvengiamos ir glaudžios
sąsajos.
Kolegijos interneto svetainėje yra viešinama informacija apie studijų kokybės vadybos sistemos
diegimą Utenos kolegijoje, taip pat apie pagrindinius tos sistemos elementus. Pati kokybės
vadybos sistema veikia vidiniame kolegijos tinkle ir yra prieinama tik vidiniams vartotojams.
Atlikus procesinėse procedūrose numatytą klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
matavimą (studentų ar darbdavių apklausas), apibendrinti rezultatai bus viešinami kolegijos
interneto svetainėje.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, siekiant
įvertinti studijų kokybės vadybos sistemos kokybę projekto pabaigoje bus atliekamas išorinis
auditas. Jį atliks sertifikavimo paslaugas teikianti įmonė. Ši įmonė spręs, ar Utenos kolegijos
studijų kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Jei šios įmonės
sprendimas bus teigiamas, Utenos kolegijai bus išduotas studijų kokybės vadybos sertifikatas.
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Taip pat diegiant sistemą atliekamas ir sistemos vidinis auditas: tikrinami parengti dokumentai,
apklausiami procesų vadovai.
Antra, siekiant perimti analogiškų sistemų diegimo gerąją patirtį, Utenos kolegijos
administracijos darbuotojai lankėsi dviejose Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurios yra
įsidiegusios studijų kokybės vadybos sistemas, ir šias sistemas įsidiegusiose trijose aukštosiose
mokyklose užsienyje – Estijoje, Belgijoje ir Vengrijoje. Taip pat keturi Utenos kolegijos atstovai
buvo nuvykę į tarptautinį Europos kokybės forumą Antverpene. Šiame forume jie sėmėsi
patirties ir dalyvavo kasmetiniame mokymų cikle aukštojo mokslo politikos ir valdymo temomis.
Trečia, prieš kuriant sistemą parengta studijų kokybės vadybos koncepcija. Joje buvo aptarta,
kaip Utenos kolegija numato kurti studijų kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO ir EFQM
tobulumo modelio formalius reikalavimus, kaip numato diegti sistemą.
Ketvirta, studijų kokybės vadybos sistemos viduje studijų vadybos kokybei užtikrinti buvo
numatyti atitinkami kokybės rodikliai, nes tai yra privaloma pagal ISO standartą. Buvo nustatyta,
kad kolegijoje veikia 13 pagrindinių procesų, kurių kokybei matuoti numatyta po 1–3 rodiklius.
Vadovaujantis Projekto įgyvendinimo pažangos plane numatytais stebėsenos rodikliais,
planuota, kad bus apmokyti 32 kolegijos administracijos darbuotojai, susiję su diegiama studijų
kokybės vadybos sistema. Pasiekta reikšmė – 31. Taip pat planuota, kad pažymėjimus gaus 90,63
proc. mokymuose dalyvavusių asmenų. Pasiekta reikšmė – 96,87 proc. Šiuo metu pasiekti fizinių
veiklų įgyvendinimo rodikliai – parengta Studijų kokybės vadybos sistemos koncepcija, įdiegtas
šios sistemos modelis ir parengtas „Kokybės vadovas“, parengta vidaus audito ataskaita,
apmokyti darbuotojai. Kiti rodikliai bus pasiekti vykdant kitas suplanuotas projekto veiklas.
Penkta, projekto darbams prižiūrėti buvo sukurta projekto kokybės valdymo grupė. Ją sudarė
kolegijos direktorius, projekto vadovas, koordinatorius, kiti atsakingi asmenys. Šios grupės
darbas vyksta ir šiuo metu, tačiau intensyvesnis taps projektui pasibaigus, nes tuomet ji turės
koordinuoti studijų kokybės vadybos sistemos veikimą.
Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikomos kelios viešinimo priemonės. Informacija
apie sistemos diegimą viešinama kolegijos interneto puslapyje, buvo išleisti ir kolegijos patalpose
viešinami plakatai. Regioninėje spaudoje paskelbtas vienas straipsnis, kuriame pristatytas
projekto tikslas. Rengiamasi paskelbti dar vieną straipsnį, jame bus įvertinti pasiekti rezultatai ir
jų vertingumas Utenos kolegijai.
Išvados
1. Projekto kokybei užtikrinti skirtos net penkios kokybės užtikrinimo priemonės. Tai leido
pasiekti gerų rezultatų.
2. Be finansavimo iš ES struktūrinių fondų kolegija būtų nepajėgi įdiegti studijų kokybės
vadybos sistemą, nes trūko žinių, o kokybės ekspertų ir konsultantų paslaugos
pakankamai brangios.
3. Yra poreikis kurti panašias sistemas ir 2014–2020 m. programiniame laikotarpyje, jei tam
bus skirtas finansavimas.
4. Kadangi projektas baigiasi 2013 m. kovo 31 d., studijų kokybės vadybos sistema dar nėra
iki galo įdiegta ir atvejo studijos rengimo metu dar nėra iki galo naudojama.
5. Siekiant paviešinti projekto rezultatus buvo taikoma nemažai viešinimo priemonių. Tai
davė gerų rezultatų.
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Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės atvejo studija
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-056 projektas „Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir
veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir
konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“
Poreikis
Poreikis kurti imitacinę įmonę atsirado todėl, kad studentai po baigiamosios praktikos Vilniaus
kolegijoje arba atvykę dirbti į įmonę po studijų būna labai mažai susidūrę su įmonės praktine
veikla. Reikėjo imitacinių įmonių, kad studentai supaprastintai galėtų išnagrinėti verslo procesą.
Siekiant išsiaiškinti darbdavių poreikius buvo atliktas rinkos tyrimas. Darbdavių buvo klausiama,
kiek jie yra patenkinti Vilniaus kolegijos studentais ir kiek bei kokių studentams dar reikia
praktinių įgūdžių. Tyrimas parodė, kad reikia sustiprinti studentų praktinį mokymą.
Taip pat buvo apklausti ir bankai, siekiant išsiaiškinti, ar studentai iš karto po baigimo gali pradėti
dirbti banke neturėdami praktinių įgūdžių. Buvo gautas neigiamas atsakymas. Šiuo metu bankai,
kuriuose yra panaši sistema kaip Vilniaus kolegijoje, gali iš karto po baigimo įdarbinti studentus.
Kolegijos sistema iš dalies panaši į SEB banko, šiek tiek panašumų (vertinant atskirus modulius)
yra su DNB banko sistema ir kitų Lietuvoje veikiančių bankų sistemomis. Be ES lėšų imitacinės
įmonės nebūtų sukurtos, nes informacinės sistemos brangiai kainuoja.
Produktai
Buvo sukurtos dvi imitacinės įmonės – „VIKO bankas“ ir „VIKO drauda“, kurios veikia „SIMULITH“
aplinkoje. Pasaulyje šioje aplinkoje veikia apie 1700 įmonių. Vilniaus kolegijos imitacinės įmonės
skirtos praktikai atlikti. Įmonę įkurti nieko nekainuoja, tačiau tam, kad ji (būtent „VIKO bankas“ ir
„VIKO drauda“) veiktų toje aplinkoje, reikia sudėtingų ir brangiai kainuojančių informacinių
sistemų. Įmonės negalėtų veikti virtualioje aplinkoje be šių informacinių sistemų. Imitacinės
įmonės kūrimui (informacinių sistemų ir metodikų, o pačias įmones įkūrė studentai) buvo
samdomi išorės tiekėjai.
Panaudojimas
Apklausų duomenimis, studentai yra patenkinti imitacinėmis įmonėmis, nes jos padeda suprasti,
kaip tikrovėje veikia įmonė. Įgyvendinant projektą buvo sukurta metodika, kaip studentai dirba,
kokiuose padaliniuose, kaip jie pasiskirsto darbus tarpusavyje. Studentai įdarbinami kaip tikri
darbuotojai, jaučia tam tikrą atsakomybę. Studentai veikia analogiškų įmonių rinkoje, geriausi
studentai važiuoja į muges, kur dalijasi patirtimi su kitų įmonių studentais, iš jų perka prekes ir
paslaugas, o parduoda tik paslaugas. Kitos įmonės „SIMULITH“ tinkle taip pat parduoda ar perka
tam tikrus gaminius, teikia įvairias paslaugas, konsultacijas ir kt. Kolegijos studentai dalyvavo
dviejose tarptautinėse mugėse, taip pat mugėse Lietuvoje. Vilniaus kolegijos „bankas“ pasiūlė
tame pačiame tinkle veikiančioms įmonėms atsiskaitymą negrynaisiais pinigais, sudaro su tomis
įmonėmis sutartis dėl paslaugų teikimo. Banko veikla yra nenutrūkstama, jis veikia ištisus metus
ir įmonės, veikiančios toje pačioje sistemoje, gali pasinaudoti jo paslaugomis. Jei pasitaiko klaidų
ar problemų įgyvendinant įvairias operacijas, studentai jas taiso, sprendžia kilusias problemas.
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Šios imitacinės įmonės kituose projektuose nėra naudojamos. Tačiau imitacinės įmonės sulaukė
susidomėjo iš kitų kolegijų, jos norėtų atsiųsti į praktiką savo studentus. Ateityje planuojama
papildyti sukurtas įmones buhalterinės apskaitos moduliu, kad joje galėtų dalyvauti ir
buhalterinės apskaitos studentai bei būsimi finansininkai.
Kokybės užtikrinimas
Įgyvendinant projektą sukurtų produktų kokybė buvo užtikrinama keliais būdais. Pirma, buvo
atliekama imitacinės įmonės kūrimo metodikos ekspertizė ir informacinių sistemų ekspertizė.
Buvo pasamdyti išorės ekspertai, dirbantys aktualioje srityje. Jie atliko ekspertizę, rado nemažai
klaidų, vėliau jos buvo pataisytos. IT sistemų ekspertizė nebuvo projekte numatyta iš karto,
tačiau kuriant sistemą kilo daug klausimų, atsirado niuansų, klaidų tikimybė, todėl buvo
nuspręsta atlikti ekspertizę. Tam tikslui reikėjo koreguoti biudžetą.
Antra, projekto partneriai – „Lietuvos draudimo brokerių asociacija“, „Lietuvos bankų asociacija“
ir „Investor forums“ – prisidėjo prie projekto kokybės užtikrinimo konsultavimu rengiant
imitacinę įmonę (pvz., rengiant technines specifikacijas) ir pasiūlė ekspertus, kurie galėtų atlikti
ekspertizę.
Trečia, projekto stebėsenai buvo naudojami du rodikliai – dirbti su simuliacinėmis sistemomis
apmokytų dėstytojų skaičius ir apmokytų studentų skaičius. Projekto pradžioje buvo numatytas
daug mažesnis apmokytų studentų skaičius negu iš tiesų buvo apmokyta.
Ketvirta, kolegija reguliariai vykdo darbdavių apklausas apie tai, ar jie yra patenkinti kolegijos
studentų žiniomis, kokių žinių jiems trūksta, ką dar reikėtų tobulinti. Per šias apklausas
surenkama informacija apie darbdavių pasitenkinimą studentų praktinėmis žiniomis.
Penkta, buvo sukurta projekto koordinavimo grupė. Ją sudarė projekto vadovas, finansininkas ir
du praktikų vadovai. Koordinavimo grupės nariai stebėjo įmonės kūrimo procesą, sprendė
problemas ir teikė siūlymus dėl imitacinių įmonių veiklos tobulinimo.
Internete imitacinės įmonės yra pasiekiamos tiek, kad bet kas, pateikęs savo duomenis per
kolegijos interneto puslapį, gali apsidrausti draudimo įmonėje ar atsidaryti sąskaitą banke. Nors
tokiu atveju draudimo polisas ir sąskaita nebus tikri. Viešinant projekto rezultatus buvo išleista
straipsnių apie imitacinę įmonę, dalyvauta mugėse ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Išvados
1. Apklausų duomenimis, studentai yra patenkinti imitacinėmis įmonėmis, nes jos padeda
suprasti, kaip tikrovėje veikia įmonė.
2. Projekto metu sukurtas produktas naudojamas ar bus naudojamas ne tik Vilniaus
kolegijoje. Imitacinė įmonė sulaukė susidomėjo iš kitų kolegijų, jos norėtų atsiųsti į
praktiką savo studentus.
3. Ateityje numatoma išplėsti imitacinių įmonių veiklą. Planuojama papildyti sukurtą įmonę
buhalterinės apskaitos moduliu, kad joje galėtų dalyvauti ir buhalterinės apskaitos
studentai bei būsimi finansininkai.
4. Projekto kokybei užtikrinti skirtos net penkios kokybės užtikrinimo priemonės. Tai leido
pasiekti gerų rezultatų. Visos kokybės užtikrinimo priemonės pasiteisino.
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4 PRIEDAS. BPD projektų vykdytojų
apklausos anketa
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Prašome atsakyti apie laiške paminėtą projektą ir jo produktus.

KLAUSIMAI APIE RESPONDENTĄ
1. Kokios buvo Jūsų pareigos įgyvendinant projektą?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Projekto vadovas
Projekto koordinatorius.
Kita.
2. Ar Jūs šiuo metu dirbate projekto vykdytojo organizacijoje?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
3. Ar bent vienas iš projekto tikslų ar uždavinių buvo produktų kūrimas?*
Atsakykite „Taip", jei bent vienas projekto tikslas ar uždavinys buvo sukurti mokymo ar studijų
programą, metodinę arba mokomąją priemonę, valdymo (planavimo, organizavimo,
stebėsenos, vertinimo) priemonę, ugdymo ar kitą modelį, metodiką, informacinę sistemą,
vertinimą ar kitą išliekamąją vertę turintį produktą.
Atsakykite „Ne", jei projekto tikslas buvo teikti paslaugas, finansuoti mokslinius tyrimus,
mokymus, stažuotes ar renginius.
Taip.
Ne.

KLAUSIMAI APIE PAGRINDINĮ PROJEKTO
PRODUKTĄ
Apklausa yra ESF finansuotus produktus. Kadangi Jūsų projekto metu tokie produktai nebuvo sukurti
- į tolesnius klausimus Jums atsakyti nereikia.
Prašome spausti "Toliau".
3. Koks yra pagrindinis produktas, sukurtas įgyvendinant Jūsų projektą?*
„Pagrindinis“ reiškia, kad produktui buvo skiriama daugiausia projekto išteklių, palyginti su
kitais produktais, kurtais įgyvendinant tą patį projektą. „Produktas“reiškia, kad tai yra ne
paslauga (pvz., ne mokymai, ne stažuotės, ne renginiai). Užuominų, kokių gali būti produktų,
rasite 4 klausime. Jei buvo sukurta keletas vienarūšių produktų – produktu laikykite jų grupę.
Taigi prašome įrašyti tik vieną pagrindinį, arba brangiausią, produktą.
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4. Kuriai produktų grupei priklauso anksčiau nurodytas pagrindinis produktas?
Jei produktas gali būti priskirtas kelioms grupėms, pasirinkite tinkamesnę. Prašome pažymėti
vieną atsakymą.
Studijų programa (įskaitant dalykų modulius).
Mokymo programa (ne studijų).
Švietimo produktas (tai ugdymo procese naudojama metodinė arba mokomoji priemonė).
Valdymo priemonė (tai švietimo arba mokslo institucijų veiklos planavimui,
organizavimui, stebėsenai ar kontrolei naudojama priemonė).
Metodika (tai kvalifikacijų pripažinimo, kompetencijų vertinimo ar kita ne ugdymo
procese taikoma metodika).
Bendradarbiavimo priemonė (tai švietimo, mokslo ir kitų institucijų bendradarbiavimo
modelis, stažuočių sistema ar kitas su bendradarbiavimu susijęs produktas).
Informacinė sistema (tai duomenų bazė, registras ar kita informacinė sistema)
Tyrimas (tai vertinimas, analizė, galimybių studija).
Kita
Prašome atkreipti dėmesį, kad...
... tolesni klausimai yra apie Jūsų nurodytą pagrindinį produktą. Techninės galimybės neleidžia
klausimuose naudoti Jūsų nurodyto pagrindinio produkto pavadinimo, todėl jis
vadinamas PAGRINDINIU PROJEKTO PRODUKTU.
5. Kuriai asmenų grupei yra skirtas pagrindinis projekto produktas?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Mokiniams, studentams.
Mokslininkams, kitiems tyrėjams.
Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Mokytojams, dėstytojams.
Mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojams.
Ekspertams, vertintojams.
Kitoms grupėms.
6. Kuriai institucijų grupei skirtas pagrindinis projekto produktas?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
Bendrojo ugdymo.
Profesinio mokymo.
Aukštojo mokslo.
MTTP (MTEP) organizacijoms.
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Ekspertinėms ar koordinavimo organizacijoms.
Kitoms.

KLAUSIMAI APIE STEBĖSENĄ
7. Ar vykdėte projekto pagrindinio produkto naudojimo stebėseną, t.y. taikėte nors vieną kiekybiškai
išmatuojamą rodiklį, kuris atskleidžia produkto naudojimo mastą, dažnį arba naudojimo rezultatus.
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip, projekto metu.
Taip, projekto metu ir po projekto pabaigos.
Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 7 klausimą atsakėte „Taip“ – Kokius rodiklius taikėte vykdydami projekto pagrindinio produkto
naudojimo stebėseną?
Prašome įrašyti.

Jei į 7 klausimą atsakėte „Taip“ – Ar anksčiau išvardyti rodikliai turėjo siekiamas reikšmes (kiekybinį
tikslą ir jo pasiekimo terminą)?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Sunku pasakyti.
8. Ar projekto pagrindinis produktas buvo nors kartą panaudotas po projekto pabaigos praėjus
metams?
Projekto pabaiga - tai projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga. Prašome pažymėti vieną
atsakymą.
Taip.
Iš dalies (naudota dalis turinio arba funkcionalumo).
Ne.
Sunku pasakyti.
8.1. Kodėl projekto pagrindinis produktas buvo nenaudojamas arba tik iš dalies naudojamas po
projekto pabaigos praėjus metams?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
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Nėra finansavimo.
Nebeaktualus dėl pasikeitusios situacijos.
Nepakankamas tikslinės grupės susidomėjimas.
Nepakankamas projekto vykdytojo organizacijos palaikymas.
Kita (įrašyti):
Sunku pasakyti.
9. Ar projekto pagrindinis produktas buvo naudojamas projekto partnerių organizacijose?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Projektas neturėjo partnerių.
Sunku pasakyti.
10. Ar projekto pagrindinis produktas buvo naudojamas kitose (ne projekto partnerių)
organizacijose?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 10 klausimą atsakėte „Taip“ – Keliose kitose (ne projekto partnerių) organizacijose buvo
naudojamas projekto pagrindinis produktas?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
1 organizacijoje.
2–5 organizacijose.
5–10 organizacijų.
Daugiau negu 10 organizacijų.
Sunku pasakyti.

KLAUSIMAI APIE SKLAIDĄ
11. Ar projekto pagrindinis produktas yra viešai pasiekiamas, t. y. panaudojamas produkto turinys
skelbiamas internete?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies (paskelbta dalis turinio arba funkcionalumo).
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Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 11 klausimą atsakėte „Taip“ – Kokiu interneto adresu yra pasiekiamas projekto pagrindinis
produktas?
Prašome įrašyti.

Jei į 11 klausimą atsakėte „Ne“ – Kodėl projekto pagrindinis produktas nėra viešai pasiekiamas, t. y.
panaudojamas produkto turinys nėra paskelbtas internete?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Produktas saugomas nuo viešo panaudojimo.
Nėra kas organizuoja arba finansuoja produkto paskelbimą internete.
Kita (įrašyti):

KLAUSIMAI APIE KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ
12. Įvertinkite projekto pagrindinį produktą pagal toliau pateikiamus kriterijus.
Prašome pažymėti atsakymą kiekvienoje eilutėje.
PAGRINDINIS PROJEKTO PRODUKTAS YRA...
Iš dalies
Sunku
Sutinku
Nesutinku
sutinku
pasakyti
...inovatyvus, nes panašaus produkto Lietuvoje
nebuvo.
...žinomas, nes apie produktą žino dauguma
organizacijų, kuriose produktas galėtų būti
naudojamas.
...paplitęs, nes produktą naudojo dauguma
organizacijų, kurioms produktas galėjo būti
naudingas.
...ilgalaikis, nes iki šiol produkto naudojimas
sprendžia aktualią problemą arba tenkina aktualų
poreikį.
13. Kas atliko pagrindinio projekto produkto išorinį kokybės vertinimą, t. y. pateikė oficialias išvadas
dėl produkto kokybės ir tinkamumo naudoti?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Projekto valdymo grupė.
ESFA darbuotojai.
Švietimo ar mokslo ekspertinė institucija.
Samdomi išorės konsultantai ar ekspertai.
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Tikslinės grupės atstovai (šiuo atveju vertinimu laikytina apklausa).
Kita (įrašyti):
Niekas nepateikė oficialių išvadų.
14. Ar dėl pagrindinio projekto produkto turinio arba funkcionalumo buvo konsultuojamasi su
tikslinės grupės atstovais ar ekspertais?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Taip, organizuotas bent vienas specialus renginys.
Taip, atlikta bent viena speciali apklausa.
Taip, konsultuotasi neformaliai.
Ne, nesikonsultuota.
Sunku pasakyti.

KLAUSIMAI APIE PRODUKTŲ POREIKĮ ATEITYJE
15. Ar, Jūsų nuomone, projekto pagrindinis produktas būtų sukurtas projektą vykdžiusioje
organizacijoje, jeigu nebūtų gauta paramos iš Europos struktūrinių fondų?
Prašome pasirinkti vieną atsakymą.
Taip.
Labiau taip negu ne.
Labiau ne negu taip.
Ne.
Sunku pasakyti.
16. Ar, Jūsų nuomone, yra poreikis ateityje (2014–2020 m.) kurti produktus, panašius į projekto
pagrindinį produktą?
Prašome pasirinkti vieną atsakymą.
Taip, yra poreikis sukurti daugiau panašių produktų.
Taip, yra poreikis tobulinti panašius produktus.
Ne, nėra poreikio kurti panašių produktų.
Kita (įrašyti).
Sunku pasakyti.
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Prašome atsakyti apie laiške paminėtą projektą ir jo produktus.

KLAUSIMAI APIE RESPONDENTĄ IR PROJEKTĄ
1. Kokios yra Jūsų pareigos įgyvendinant projektą?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Projekto vadovas.
Projekto koordinatorius.
Kita.
2. Ar bent vienas iš projekto tikslų ar uždavinių yra produktų kūrimas?*
Atsakykite „Taip", jei bent vienas projekto tikslas ar uždavinys yra sukurti mokymo ar studijų
programą, metodinę arba mokomąją priemonę, valdymo (planavimo, organizavimo,
stebėsenos, vertinimo) priemonę, ugdymo ar kitą modelį, metodiką, informacinę sistemą,
mokslinį tyrimą, vertinimą ar kitą išliekamąją vertę turintį produktą.
Atsakykite „Ne", jei projekto tikslas yra teikti tik paslaugas, finansuoti mokymus, tyrimus,
stažuotes ar renginius.
Taip.
Ne.

KLAUSIMAI APIE PAGRINDINĮ PROJEKTO
PRODUKTĄ
Apklausa yra apie ESF finansuotus produktus. Kadangi Jūsų projekto metu tokie produktai nebuvo
sukurti - į tolesnius klausimus Jums atsakyti nereikia.
Ačiū! Apklausą užbaigsite paspausdami "Toliau".
3. Koks yra pagrindinis Jūsų projekto produktas?
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„Pagrindinis“ reiškia, kad produktui skiriama arba skirta daugiausia projekto išteklių, palyginti
su kitais produktais, kuriamais įgyvendinant tą patį projektą.„Produktas“ reiškia, kad tai yra ne
paslauga (pvz., ne mokymai, ne stažuotės, ne renginiai). Užuominų, kokių gali būti produktų,
rasite 4 klausime. Jei kuriama arba sukurta keletas vienarūšių produktų – produktu laikykite jų
grupę.
Taigi prašome įrašyti tik vieną pagrindinį produktą.

4. Kuriai produktų grupei priklauso anksčiau nurodytas pagrindinis projekto produktas?*
Jei produktas gali būti priskirtas kelioms grupėms, pasirinkite tinkamesnę. Prašome pažymėti
vieną atsakymą.
Studijų programa (įskaitant dalykų modulius).
Švietimo programa (ne studijų).
Švietimo produktas (tai ugdymo procese naudojama metodinė arba mokomoji priemonė).
Valdymo priemonė (tai švietimo arba mokslo institucijų veiklos planavimui,
organizavimui, stebėsenai ar kontrolei naudojama priemonė).
Metodika (tai kvalifikacijų pripažinimo, kompetencijų vertinimo ar kita ne ugdymo
procese taikoma metodika).
Bendradarbiavimo priemonė (tai švietimo, mokslo ir kitų institucijų bendradarbiavimo
modelis, praktikų, stažuočių sistema ar kitas su bendradarbiavimu susijęs produktas).
Informacinė sistema (tai duomenų bazė, registras ar kita informacinė sistema)
Tyrimas (tai mokslo tiriamasis ar taikomasis darbas, o taip pat analizė, vertinimas,
galimybių studija).
Kita
Prašome atkreipti dėmesį, kad...
... tolesni klausimai yra apie Jūsų nurodytą pagrindinį produktą. Techninės galimybės neleidžia
klausimuose naudoti Jūsų nurodyto pagrindinio produkto pavadinimo, todėl jis
vadinamas PAGRINDINIU PROJEKTO PRODUKTU.
5. Kokiame kūrimo etape šiuo metu yra pagrindinis projekto produktas?*
Prašome pažymėti vieną atsakymą.

200

Baigtas arba baigiamas.
Įpusėtas.
Pradėtas.
Nepradėtas.
Apklausa yra apie pradėtus kurti ir sukurtus ESF produktus. Kadangi Jūsų projekto pagrindinis
produktas nebuvo pradėtas kurti - į tolesnius klausimus Jums atsakyti nereikia.
Ačiū! Apklausą užbaigsite paspausdami "Toliau".

KLAUSIMAI APIE TIKSLINĘ GRUPĘ IR
NAUDOTOJUS
6. Kuriai asmenų grupei yra skirtas pagrindinis projekto produktas?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Mokiniams, studentams.
Mokslininkams, kitiems tyrėjams.
Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Mokytojams, dėstytojams.
Mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojams.
Ekspertams, vertintojams.
Kitoms grupėms.
7. Kuriai institucijų grupei skirtas pagrindinis projekto produktas?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
Bendrojo ugdymo.
Profesinio mokymo.
Aukštojo mokslo.
MTTP (MTEP) organizacijoms.
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Ekspertinėms ar koordinavimo organizacijoms.
Kitoms.
8. Ar pagrindinis projekto produktas yra skirtas naudoti projekto vykdytojo organizacijoje?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies (gali būti naudojamas adaptuotas arba naudojama tik dalis
turinio/funkcionalumo).
Ne.
9. Ar pagrindinis projekto produktas yra skirtas naudoti projekto partnerių organizacijose?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies (gali būti naudojamas adaptuotas arba naudojama tik dalis
turinio/funkcionalumo).
Ne.
10. Ar pagrindinis projekto produktas yra skirtas naudoti kitose (ne projekto vykdytojo ir ne projekto
partnerių) organizacijose?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies (gali būti naudojamas adaptuotas arba naudojama tik dalis
turinio/funkcionalumo).
Ne.
11. Kiek organizacijų jau tapo pagrindinio projekto produkto naudotojomis?
Prašome skaičiuoti tik tas organizacijas, kurios naudoja arba naudojo produktą, o ne planuoja
naudoti. Jei projekto vykdytojo organizacija atitinka šią sąlygą - ją taip pat įskaičiuokite.
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Organizacijų, naudojusių produktą, skaičius (prašome įrašyti):
Tokių organizacijų nėra.
Sunku pasakyti.
12. Kiek organizacijų planuoja tapti pagrindinio projekto produkto naudotojomis?
Prašome skaičiuoti tik tas organizacijas, su kuriomis projekto vykdytojas yra oficialiai suderinęs
produkto panaudojimo planą ir/arba organizacijas, kuriose yra pradėti produkto diegimo
(pasirengimo produkto naudojimui) darbai. Neįskaičiuokite organizacijų, paminėtų 11
klausime.
Organizacijų, planuojančių naudoti produktą, skaičius (prašome įrašyti):
Tokių organizacijų nėra.
Sunku pasakyti.

KLAUSIMAI APIE STEBĖSENĄ
13. Ar vykdote/vykdysite pagrindinio projekto produkto naudojimo stebėseną, t.y. taikote/taikysite
nors vieną kiekybiškai išmatuojamą rodiklį, kuris atskleidžia produkto naudojimo mastą, dažnį arba
naudojimo rezultatus.
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 13 klausimą atsakėte „Taip“ – Kokius rodiklius taikote/taikysite vykdydami pagrindinio projekto
produkto naudojimo stebėseną?
Prašome įrašyti.

Jei į 13 klausimą atsakėte „Taip“ – Ar anksčiau išvardyti rodikliai turi siekiamas reikšmes (kiekybinį
tikslą ir jo pasiekimo terminą)?
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Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Sunku pasakyti.

KLAUSIMAI APIE KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ
14. Ar projekto įgyvendinimo metu pasireiškė nenumatyti veiksniai, kurie mažino projekto
pagrindinio produkto kokybę?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 14 klausimą atsakėte „Taip" – Kurie nenumatyti veiksniai mažino projekto pagrindinio produkto
kokybę?
Prašome pažymėti visus tinkamus atsakymus.
Sunkumai su projekto personalu.
Nepakankami finansiniai ištekliai.
Projekto administravimo sunkumai.
Apribojimai dėl ESF paramos reikalavimų ir procedūrų.
Nepakankamas bendradarbiavimas su partneriais.
Nepakankama išorės paslaugų teikėjų darbo kokybė.
Sunkumai su tiksline grupe.
Technologiniai produkto kūrimo apribojimai.
Kita (įrašyti):
15. Kokias priemones taikėte pagrindinio projekto produkto kokybei užtikrinti ir kaip vertinate jų
efektyvumą?
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Priemonės efektyvumas – tai produkto kokybės (turinio, funkcionalumo) pagerėjimo ir
priemonės kaštų santykis. Prašome pažymėti atsakymą prie kiekvienos taikytos priemonės.
Priemonė
Labai Vidutiniškai Mažai
Neefektyvi netaikyta/sunku
efektyvi
efektyvi
efektyvi
pasakyti
Partnerystė įgyvendinant
projektą
Konsultacijos su tiksline
grupe ar tikslinės grupės
apklausa
Konsultacijos su
nepriklausomais ekspertais
ar produkto srities žinovais
Produkto ekspertinis
vertinimas ar recenzavimas
Diskusijos projekto valdymo
grupėje
Diskusijos nacionalinės
programos valdymo
komitete
Produkto išbandymas
(bandomasis diegimas)
Tyrimas (kurio objektas
buvo produktas)
Produkto kūrėjų
kvalifikacijos tobulinimas
Kita (įrašyti):
Jei turite pastabų apie produkto kokybės užtikrinimo priemones ir jų efektyvumą, jas galite įrašyti
toliau:

KLAUSIMAI APIE VIEŠINIMĄ
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16. Ar projekto pagrindinis produktas yra viešai pasiekiamas, t. y. panaudojamas produkto turinys
skelbiamas internete?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies (paskelbta dalis turinio arba funkcionalumo).
Ne.
Sunku pasakyti.
Jei į 16 klausimą atsakėte „Taip“ – Kokiu interneto adresu yra pasiekiamas projekto pagrindinis
produktas?
Prašome įrašyti.

Jei į 16 klausimą atsakėte „Ne“ – Ar planuojate projekto pagrindinį produktą paviešinti, t. y.
panaudojamą produkto turinį paskelbti internete?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip.
Iš dalies.
Ne.
Sunku pasakyti.

KLAUSIMAI APIE PRODUKTŲ POREIKĮ ATEITYJE
17. Ar, Jūsų nuomone, projekto pagrindinis produktas būtų kuriamas projektą vykdžiusioje
organizacijoje, jeigu nebūtų gauta paramos iš ES struktūrinių fondų?
Prašome pasirinkti vieną atsakymą.
Taip.
Labiau taip negu ne.
Labiau ne negu taip.
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Ne.
Sunku pasakyti.
19. Ar, Jūsų nuomone, yra poreikis ateityje (2014–2020 m.) kurti produktus, panašius į projekto
pagrindinį produktą?
Prašome pasirinkti vieną atsakymą.
Taip, yra poreikis sukurti daugiau panašių produktų.
Taip, yra poreikis tobulinti panašius produktus.
Ne, nėra poreikio kurti panašių produktų.
Kita (įrašyti).
Sunku pasakyti.
20. Jei Jūsų organizacija galėtų laisvai disponuoti lėšomis, gaunamomis iš Europos socialinio fondo,
ar ji ir 2014-2020 m. laikotarpiu investuotų į tokio paties tipo projektą, ar skirtų tas lėšas kitoms
reikmėms ar kito tipo projektams?
Prašome pasirinkti vieną atsakymą.
Investuotų į tokio paties tipo projektą.
Skirtų lėšas kitoms reikmėms ar kito tipo projektams. Prašome trumpai
apibūdinti:
Sunku pasakyti.
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6 PRIEDAS. Produktų duomenų bazės
struktūra

208

Tai duomenų bazės, pateiktos el. formatu, struktūra. Šios duomenų bazės šaltinis yra projektų
vykdytojų apklausa.
Duomenų bazės stulpelis

PROJEKTAS

Pildymo paaiškinimas

Projekto kodas

Oficialus projekto kodas, suteiktas ESF agentūros.

Laikotarpis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. Galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1) 2004-2006, 2)
2007-2013.

Projekto
pavadinimas

Oficialus projekto pavadinimas.

Produkto
pavadinimas

Įrašykite pilną produkto pavadinimą (iki 10 žodžių).

Nustatykite produkto tipą. Produktas gali būti vieno iš penkių tipų: A - tai studijų ir
mokymo programos ar jų dalys; B -tai metodinė ir mokomoji medžiaga ar priemonės;
C - tai valdymo ar kokybės užtikrinimo priemonės; D - tyrimai; E - produktai, nepriskirti
anksčiau nurodytiems tipams. Jei Jūsų projekto metu produktai nebuvo kurti pasirinkite F tipą, o tolesnius klausimus atsakyti nereikia.

Pasirinkę produkto tipą - priskirkite jam potipį. Jei manote, kad produktas labai
kompleksiškas - išskaidykite jį į kelias dalis (aprašykite, kaip kelis produktus). Jei
produktą galima priskirti keliems potipiams, nurodykite vieną tinkamesnį.
Jei produktas A tipo (studijų ir mokymo programos ar jų dalys), galimi šie produkto
potipiai:
A 1 Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų
priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos
aprašymas.
PRODUKTAS
Produkto tipas

A 2 Studijų programos modulis (kursas) - iš anksto apibrėžta savarankiška studijų
programos dalis.
A 3 Švietimo programa – iš anksto apibrėžtas formaliojo arba neformaliojo švietimo
darbas, kuriuo siekiama numatyto rezultato.
A 4 Švietimo programos modulis (kursas) – iš anksto apibrėžta savarankiška švietimo
programos dalis.
Pastaba: produktas gali būti programa arba jos atskiri moduliai, jeigu projekto metu
buvo atnaujinamos jau esamos programos. Jeigu buvo ruošta ne visa programa, o
atskiri jos moduliai, juos reikėtų identifikuoti kaip atskirus produktus. Jeigu produktas
yra programa, tada kiekvieno modulio atskirai įrašyti nereikia.

Jei produktas B tipo (metodinė ir mokomoji medžiaga ar priemonės), galimi šie
produkto potipiai:
B 5 Metodinė medžiaga – ugdymo ar studijų procese mokytojo ar dėstytojo
naudojama metodinė priemonė. Tai gali būti knyga, dalomoji medžiaga, straipsnis,
pranešimo medžiaga, filmas ir kt.
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B 6 Mokymosi medžiaga - ugdymo ar studijų procese mokinio ar studento naudojama
mokymo priemonė. Tai gali būti knyga, dalomoji medžiaga, straipsnis, pranešimo
medžiaga, filmas ir kt.
B 7 Metodinė ir mokomoji medžiaga – apima abu komponentus. Tai gali būti knyga,
dalomoji medžiaga, straipsnis, pranešimo medžiaga, filmas ir kt.
B 8 Švietimo pagalbos medžiaga ar priemonė – švietimo pagalbos priemonės,
naudojamos spec. pedagogų, socialinių darbuotojų, psichologų ir mokytojų.
Jei produktas C tipo (valdymo ar kokybės užtikrinimo priemonės), galimi šie
produkto potipiai:
C 9 Kvalifikacijų sistemos priemonės - tai kompetencijų formalizavimo metodikos,
kvalifikacijų pripažinimo metodikos, profesiniai standartai ir studijų aprašai.
C 10 Kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos - kokybės vadybos sistemos
aukštosiose mokyklose, kokybės vadybos sistemos profesinėse mokyklose, kokybės
vadybos sistemos bendrojo ugdymo mokyklose, kokybės vadovai, integruotos plėtros
strategijos aukštosiose mokyklose.
C 11 Ugdymo organizavimo modeliai ir priemonės - organizacijų lygmens priemonės,
pvz. praktikų organizavimo sistemos.
C 12 Valdymo modeliai ir metodikos - švietimo ir mokslo sisteminio lygmens
priemonės. Valdymo modelius ir metodikas reikia skirti nuo ugdymo modelių ir
metodikų, kurie pateikiami prie metodinės medžiagos.
C 13 Bendradarbiavimo priemonės – priemonės skirtos bendradarbiavimui su
įvairiais vidaus ir užsienio partneriais.
C 14 Informacinės sistemos - tai duomenų bazės, registrai, internetiniai portalai.
Jei produktas D tipo (tyrimai):

D 15 Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai
pažinimo darbai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir
(arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų.
D 16 Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai,
atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams
tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
D 17 Kiti tyrimai – galimybių studijos, apklausos, situacijų analizės, kitos analizės.
Jei produktas E tipo:

E 18 Tinklapis, portalas ar kita viešinimo priemonė.
E 19 Kiti produktai - unikalus produktas, nepriskirtinas nei prie vieno anksčiau
paminėto potipio.
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Jei projekto metu produktai nebuvo kuriami - pasirinkite F tipą. Tokiu atveju
daugiau informacijos pateikti nereikia.

Raktiniai žodžiai

Tai produktą geriausiai apibūdinantys žodžiai ar frazės (apie produkto paskirtį, turinį,
naudojimo tikslus, savybes).

Organizacijos,
kurioms aktualus
produktas

Po šia antrašte stulpeliuose išvardintos organizacijų grupės. Kiekviename stulpelyje
galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (taip, aktualus šiai organizacijų grupei) arba 0 (ne,
neaktualus).

Asmenys, kuriems
aktualus produktas

Po šia antrašte stulpeliuose išvardintos asmenų grupės. Kiekviename stulpelyje
galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (taip, aktualus šiai asmenų grupei) arba 0 (ne,
neaktualus).

PRODUKTO
NAUDOJIMAS
Projekto metu
produktą
naudojusios(ančios)
organizacijos

Po šia antrašte stulpeliuose išvardinti galimi naudotojai. Kiekviename stulpelyje
galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (projekto metu naudojo produktą) arba 0
(nenaudojo).
Galimi šie naudotojai
Vykdytojas – tai organizacija, kuri parengė projektą ir jį vykdo;
Partneris – tai organizacija, dalyvaujanti projekto vykdyme partnerio teisėmis.
Kitos organizacijos – tai organizacijos, kurios nėra priskiriamos nei projekto vykdytojo,
nei partnerio kategorijai.

Produkto statusas

Galimi šie atsakymo variantai: sukurtas galutinis produktas, sukurtas bandomasis
produktas, produktas kuriamas ar dar nepradėtas kurti.

Programos KTTPR
kodas

Pildoma A ir B tipo produktams. Jei tai kvalifikacijos tobulinimo programa ir jei ji
užregistruota, prašome nurodyti KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programos ir
renginių registras) kodą.
Jei produktas yra atnaujintos programos modulis, tada nurodyti tobulintos programos
kodą. Jei modulis skirtas daugiau nei vienai programai, tada pasirinkti vieną programą.

Jei produktas šiai programai skirta metodinė ar mokomoji medžiaga ar priemonė,
pasirinkite programos, kuriai ji skirta, kodą. Jei metodinė ar mokomoji medžiaga ar
priemonė skirta daugiau nei vienai programai, tada nurodyti tik vieną programą.

KITOS PRODUKTO
SAVYBĖS
Programos SMPKR
kodas

Pildoma A ir B tipo produktams. Jei tai formaliojo ugdymo programa ir ji užregistruota,
prašome nurodyti SMPKR (Studijų ir mokymo programų registras) kodą.
Jei produktas yra atnaujintos programos modulis, tada nurodyti tobulintos programos
kodą. Jei modulis skirtas daugiau nei vienai programai, tada nurodyti tik vieną
programą.
Jei produktas šiai programai skirta metodinė ar mokomoji medžiaga ar priemonė,
pasirinkite programos, kuriai ji skirta, kodą. Jei metodinė ar mokomoji medžiaga ar
priemonė skirta daugiau nei vienai programai, tada nurodyti tik vieną programą.
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Klasė

Pildoma A ir B tipo produktams. Jei produktas yra bendrojo ugdymo programa (jos
modulis) arba šiai programai skirta metodinė ar mokomoji medžiaga ar priemonė,
įrašykite klases, kurioms yra skirtas produktas (pvz., III, V, IX).

Mokymo dalykas

Pildoma A ir B tipo produktams. Jei produktas yra bendrojo ugdymo programa (jos
modulis) arba šiai programai skirta metodinė ar mokomoji medžiaga ar priemonė,
pasirinkite mokymo dalyką.

Susiję produktai ar
projektai

Tai produktai, kurie gali būti naudojami kartu, vienas kitą papildo arba vienas nuo kito
priklauso. Susiję projektai - tai kiti projektai, kurių metu produktas bus toliau
tobulinamas ar kuriami papildantys šį produktą produktai. Šiame skyrelyje reikia
nurodyti susijusio produkto pavadinimą arba susijusio projekto kodą.

Produkto
suskaitmeninimas

PRODUKTO
SKLAIDA

Produkto viešas
prieinamumas

Galimas vienas iš dviejų atsakymų variantų: „Suskaitmenintas“, jeigu produktas yra
visa apimtimi paskelbtas internete ir jį gali laisvai pasiekti visi naudotojai arba galima jį
pasiekti užsiregistravus ir „Nesuskaitmenintas“.
Atsakant į klausimą apie naudojimo sąlygas, prašome nurodyti, ar produktas laisvai
prieinamas (be atskiro savininko leidimo – pvz., interneto tinklalapyje arba
bibliotekoje), ribotai prieinamas (reikia prašyti savininko leidimo jį naudoti) ar
neprieinamas.

Informacija apie
produktą internete

Nurodyti internetinį adresą, kur prieinama platesnė informacija apie produktą arba
pats produktas.

ISBN kodas

Pildoma tik leidiniams.

Kita kontaktinė
informacija
Duomenų
pateikimo data

Tai gali būti asmens arba institucijos el. paštas arba telefonas, kuriuo galima kreiptis
dėl produkto naudojimo.

DUOMENYS

Pastabos
Užklausos siuntimo
adresas

Įrašykite duomenų įvedimo datą (pvz., 2013,01.21)

Nurodytos pastabos susijusios su apklausos patikimumu. Kai nurodytas kito projekto
kodas - tai reiškia, kad projekto vykdytojas padarė klaidą pildydamas projekto kodą.
Taigi galima klaida projekto kode. Esant klaidai, pastabose nurodytas alternatyvus
kodas. Kai nurodyta "Nepatikrintas kodas" - taip pat yra tikimybė, kad produkto kodas
yra nurodytas neteisingai.
Nurodytas adresas, kuriuo buvo siųsta produktų apklausos anketa.
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7 PRIEDAS. ESF produktų duomenų
bazė
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8 PRIEDAS. Produktų registravimo
apklausos forma
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