PATVIRTINTA
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro
direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-88

Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių
priemonių rinkinių rengėjų atrankos tvarka ir kriterijai
1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų
darželyje“ (toliau – Projektas) (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), organizuoja
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių pedagogams rengėjų
atranką.
2. Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius
švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo
kompetencijoms ugdyti, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.
3. Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniams parengti bus atrinkta 10
asmenų pagal 1 lentelėje nurodytus reikalavimus, o priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos
priemonių rinkiniams parengti – 6 asmenys pagal 2 lentelėje nurodytus atrankos kriterijus
4. Asmuo, atrinktas parengti pedagogams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės
medžiagos priemonių rinkinius, finansuojant Projekto lėšomis, įsipareigoja:
- dalyvauti Projekto veiklos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos
priemonių rinkinių parengimas ir diegimas“ mokymuose, kurių trukmė 6 mėnesiai (80 ak. val. pagal
mokymų programą ir per dvi 5 d. stažuotes), ir atlikti praktines užduotis;
- mokymų metu kartu su kitais metodinių priemonių rengėjais parengti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių koncepciją ir numatyti jų
struktūrą;
- pabaigęs mokymų programą per 12 mėnesių su kitais metodinių priemonių rinkinių rengėjais
parengti pedagogams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių
rinkinius ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
- kartu su kitais metodinių priemonių rinkinių rengėjais išmokyti 100 ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų dirbti su parengtais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
metodinės medžiagos priemonių rinkiniais;
- konsultuoti 12 mėnesių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, kaip dirbti su
parengtais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais.
5. Pretendentai pateikia dokumentus pagal 6 ir 7 punktuose nurodytus atrankos kriterijus iki šių
metų liepos 18 d. Editai Maščinskaitei el. pašto adresu edita.mascinskaite@sac.smm.lt.
6. Ikimokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų grupę sudaro: 1 ikimokyklinio
ugdymo auklėtojas, 1 psichologas, po 1 specialistą mokslininką: informacinių technologijų ugdymo,
gamtamokslinio ugdymo, matematikos ugdymo, kalbinio ugdymo, kūno kultūros, meninio ugdymo,
technologijų ugdymo, kūrybingumo ugdymo.
1 lentelė
Eil.
Nr.
6.1.

Ikimokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankos kriterijai
Atrankos kriterijus
Atrankos kriterijų atitikimą įrodantys
dokumentai
1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas:
1.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus
Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis

finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
1.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų edukologijos krypties išsilavinimą.
1.3. Turi ne žemesnę kaip ikimokyklinio Kvalifikacinę kategoriją
ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę dokumento kopija
kategoriją.

įrodančio

1.4. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais turimą patirtį
stažą.
1.5. Yra rengęs ar atnaujinęs įstaigos Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
ikimokyklinio ugdymo programą.
ar kitas dokumentas, įrodantis turimą
patirtį
1.6. Yra rengęs metodines priemones CV, parengtų metodinių priemonių ar
(metodines rekomendacijas, leidinius ir pan.) leidinių (nurodyti pavadinimą, leidimo
ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir (ar) metus, jei yra galimybė ― nuorodas
leidinius 0―6 m. vaikams.
internete ir kt.) sąrašas

6.2.

1.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų ikimokyklinio ir (ar) datos,
laikas
akademinėmis
priešmokyklinio ugdymo tematika patirties. valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
2. Psichologas:
2.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
2.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų psichologijos krypties išsilavinimą.
2.3. Turi ikimokyklinio amžiaus vaikų CV ar kitas dokumentas, įrodantis
psichologinio vertinimo patirties.
turimą patirtį
2.4. Turi ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų CV ar kitas dokumentas, įrodantis
psichologinio konsultavimo patirties.
turimą patirtį
2.5. Yra rengęs metodines priemones
(metodines rekomendacijas, leidinius ir pan.)
specialistams vaiko raidos psichologijos
tematika.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

2.6.
Turi
dalyvavimo
projektuose, CV, vykdytų projektų (nurodyti
susijusiuose su vaiko raidos psichologija, pavadinimą, metus, jei yra galimybė
patirties.
― nuorodas internete ir kt.) sąrašas

6.3.

2.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų
mokymų
vaiko
raidos datos,
laikas
akademinėmis
psichologijos tematikos patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
3. Informacinių technologijų ugdymo
specialistas:
3.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
3.2. Turi aukštąjį universitetinį fizinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų informatikos krypties išsilavinimą.
3.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (informacinių technologijų mokymo) turimą patirtį
stažą.

6.4.

3.4. Turi ugdymo turinio, paremto
informacinėmis technologijomis, ir (ar)
skaitmeninių mokymo priemonių vaikų
ugdymui kūrimo patirties.

CV, sukurtų priemonių (nurodyti
pavadinimą, parengimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas

3.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) pedagogams
informacinių technologijų ugdymo tematika
kūrimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

3.6.
Turi
publikacijų
informacinių CV, parengtų publikacijų (nurodyti
technologijų ugdymo tematika rengimo pavadinimą, leidimo metus, jei yra
patirties.
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
3.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų virtualiosios aplinkos datos,
laikas
akademinėmis
pritaikymo mokymuisi tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
4. Gamtamokslinio ugdymo specialistas:
4.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
4.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų edukologijos krypties išsilavinimą.

4.3. Turi ne žemesnę kaip biologijos Kvalifikacinę kategoriją
mokytojo
metodininko
kvalifikacinę dokumento kopija
kategoriją.

įrodančio

4.4. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (gamtos mokslų mokymo) stažą.
turimą patirtį
4.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
gamtos ir technologijos mokslų tematika
rengimo patirties.

6.5.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas.

4.6. Turi publikacijų gamtamokslinio CV, parengtų publikacijų (nurodyti
ugdymo tematika rengimo patirties.
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
4.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų
mokymų
gamtamokslinio datos,
laikas
akademinėmis
ugdymo tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
5. Matematikos ugdymo specialistas:
5.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
5.2. Turi aukštąjį universitetinį fizinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų matematikos krypties išsilavinimą.
5.3. Turi ne žemesnę kaip matematikos Kvalifikacinę kategoriją
mokytojo
metodininko
kvalifikacinę dokumento kopija
kategoriją.

įrodančio

5.4. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (matematikos mokymo) stažą.
turimą patirtį
5.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
matematikos ugdymo tematika rengimo
patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

5.6. Turi publikacijų matematikos ugdymo CV, parengtų publikacijų (nurodyti
tematika rengimo patirties.
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
5.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų matematikos ugdymo datos,
laikas
akademinėmis
tema patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys

6.6.

6. Kalbinio ugdymo specialistas:
6.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
6.2. Turi aukštąjį universitetinį humanitarinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų
lietuvių
filologijos
krypties
išsilavinimą.
6.3. Turi ne mažiau kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (lietuvių kalbos mokymo) stažą.
turimą patirtį
6.4. Turi metodinių priemonių (metodinių CV, parengtų metodinių priemonių ir
rekomendacijų, leidinių ir pan.) vaikų kalbai (ar) leidinių (nurodyti pavadinimą,
ugdyti rengimo patirties.
leidimo metus, jei yra galimybė ―
nuorodas internete ir kt.) sąrašas

6.7.

6.5. Turi dalyvavimo projektuose vaikų CV, vykdytų projektų (nurodyti
kalbos ugdymo tematika patirties.
pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
nuorodas internete ir kt.) sąrašas.
6.6. Turi publikacijų vaikų kalbos ugdymo CV, parengtų publikacijų (nurodyti
tematika rengimo patirties.
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
6.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų vaikų kalbos ugdymo datos,
laikas
akademinėmis
tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
7. Kūno kultūros specialistas:
7.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
7.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų edukologijos krypties išsilavinimą
7.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (kūno kultūros ugdymo) stažą.
turimą patirtį
7.4. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
fizinio aktyvumo ugdymo ir (ar) sveikatos
mokslų tematika rengimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

7.5. Turi dalyvavimo projektuose fizinio CV, vykdytų projektų (nurodyti
aktyvumo ir (ar) sveikatos ugdymo tematika pavadinimą, metus, jei yra galimybė
patirties.
― nuorodas internete ir kt.) sąrašas
7.6. Turi publikacijų mokinių fizinio CV, parengtų publikacijų (nurodyti
aktyvumo ir (ar) sveikatos ugdymo tematika pavadinimą, leidimo metus, jei yra
rengimo patirties.
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas

6.8.

7.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val.
suaugusiųjų mokymų fizinio aktyvumo
ugdymo ir (ar) sveikatos mokslų tematika
patirties.
8. Meninio ugdymo specialistas:

CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
datos,
laikas
akademinėmis
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys

8.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
8.2. Turi aukštąjį universitetinį menų studijų Išsilavinimo diplomo kopija
krypties išsilavinimą.
8.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (meninio ugdymo dalykų (dailės arba turimą patirtį
muzikos, arba šokio, arba teatro) mokymo)
stažą.
8.4. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
meninio ugdymo tematika arba meninio
ugdymo programų ikimokyklinio amžiaus
vaikams rengimo patirties.

6.9.

CV, parengtų metodinių priemonių ar
programų
(nurodyti
pavadinimą,
leidimo metus, jei yra galimybė ―
nuorodas internete ir kt.) sąrašas

8.5. Turi leidinių apie ikimokyklinio amžiaus CV, parengtų leidinių (nurodyti
vaikų meninį ugdymą rengimą patirties.
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
8.6. Turi publikacijų meninio ugdymo sąrašas
tematika rengimo patirties.
CV, parengtų publikacijų (nurodyti
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
8.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. sąrašas
suaugusiųjų mokymų meninio ugdymo CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
tematika patirties.
datos,
laikas
akademinėmis
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
9. Technologijų ugdymo specialistas:
9.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis

finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
9.2. Turi aukštąjį universitetinį technologijų Išsilavinimo diplomo kopija
studijų inžinerijos krypties išsilavinimą.
9.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo skaitmeninio ugdymo ir technologijų turimą patirtį
srityje stažą.
9.4. Išklausęs ne mažiau kaip 40 ak. val. CV, kvalifikacinių renginių (nurodyti
mokymų skaitmeninio turinio objektų pavadinimą, metus ir kt.) sąrašas
panaudojimo ir interaktyviųjų technologijų
tematika.
9.5. Turi metodinių priemonių (metodinių CV, parengtų metodinių priemonių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams (nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
STEAM ugdymo tematika rengimo patirties. jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas
9.6. Turi dalyvavimo projektuose STEAM CV, vykdytų projektų (nurodyti
ugdymo tematika patirties.
pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
nuorodas internete ir kt.) sąrašas
9.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų skaitmeninio ugdymo datos,
laikas
akademinėmis
ir technologijų tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
6.10. 10. Kūrybingumo ugdymo specialistas:
10.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
10.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų edukologijos krypties išsilavinimą.
10.3. Turi ne žemesnę kaip mokytojo Kvalifikacinę kategoriją
metodininko kvalifikacinę kategoriją.
dokumento kopija

įrodančio

10.4. Turi ne mažesnį kaip 5 metų Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
pedagoginio darbo (meninio ugdymo dalykų ar kitas dokumentas, įrodantis turimą
(dailės arba muzikos, arba šokio, arba teatro) patirtį.
mokymo) stažą.
10.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) pedagogams
vaikų kūrybingumo ugdymo tematika
rengimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

10.6. Turi publikacijų vaikų kūrybingumo CV, parengtų publikacijų (nurodyti
ugdymo tematika rengimo patirties.
pavadinimą, leidimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
10.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų vaikų kūrybingumo datos,
laikas
akademinėmis
ugdymo tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
7. Priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų grupę sudaro: 1 pedagogas,
dirbantis su priešmokyklinio amžiaus vaikais, po 1 specialistą mokslininką: informacinių
technologijų ugdymo, kūno kultūros, technologijų ugdymo, kūrybingumo ugdymo, specialistas,
turintis ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo ,,išorės erdvėse“ (parke, miške, muziejuose ir kt.)
patirties.
2 lentelė
Priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankos kriterijai
Eil.
Atrankos kriterijus
Atrankos kriterijų atitikimą įrodantys
Nr.
dokumentai
7.1. 1. Pedagogas, dirbantis su priešmokyklinio
amžiaus vaikais:
1.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
1.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų pedagogikos krypties išsilavinimą.
1.3. Turi ne žemesnę kaip mokytojo Kvalifikacinę kategoriją
metodininko kvalifikacinę kategoriją.
dokumento kopija

įrodančio

1.4. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo su 5―7 metų amžiaus vaikais stažą.
turimą patirtį
1.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) ir (ar) CV, parengtų metodinių priemonių ir
metodinių
pranešimų
priešmokyklinio (ar) pranešimų (nurodyti pavadinimą,
ugdymo pedagogams rengimo patirties.
metus, jei yra galimybė ― nuorodas
internete ir kt.) sąrašas
1.6. Turi publikacijų priešmokyklinio ir (ar)
pradinio ugdymo tematika rengimo patirties. CV, parengtų publikacijų (nurodyti
publikacijos pavadinimą, metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
1.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. sąrašas
suaugusiųjų
mokymų
priešmokyklinio CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
ugdymo tematika patirties.
datos,
laikas
akademinėmis
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys

7.2.

2. Informacinių technologijų specialistas:
2.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
2.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų pedagogikos krypties (informatikos
mokytojo) išsilavinimą.
2.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (informacinių technologijų mokymo) turimą patirtį
stažą.

7.3.

2.4. Turi ugdymo turinio, paremto
informacinėmis technologijomis, ir (ar)
skaitmeninių mokymo priemonių vaikų
ugdymui kūrimo patirties.

CV, sukurtų priemonių (nurodyti
pavadinimą, parengimo metus, jei yra
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas

2.5. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) pedagogams
informacinių technologijų ugdymo tematika
rengimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

2.6. Turi publikacijų apie virtualiosios CV, parengtų publikacijų (nurodyti
aplinkos pritaikymą mokymuisi rengimo publikacijos pavadinimą, leidimo
patirties.
metus, jei yra galimybė ― nuorodas
internete ir kt.) sąrašas
2.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų virtualiosios aplinkos datos,
laikas
akademinėmis
pritaikymo mokymuisi tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
3. Kūno kultūros specialistas:
3.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
3.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų edukologijos krypties išsilavinimą.
3.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (kūno kultūros ir sveikatos ugdymo) turimą patirtį
stažą.
3.4. Turi metodinių priemonių (metodinių CV, parengtų metodinių priemonių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) pedagogams (nurodyti pavadinimą, leidimo metus,

kūno kultūros ir (ar) sveikatos ugdymo jei yra galimybė ― nuorodas internete
tematika rengimo patirties.
ir kt.) sąrašas
3.5.
Turi
dalyvavimo
projektuose, CV, vykdytų projektų (nurodyti
susijusiuose su kūno kultūros ir (ar) sveikatos pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
ugdymu, patirties.
nuorodas internete ir kt.) sąrašas

7.4.

3.6. Turi publikacijų mokinių kūno kultūros CV, parengtų publikacijų (nurodyti
ir (ar) sveikatos ugdymo tematika rengimo publikacijos pavadinimą, metus, jei yra
patirties.
galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
sąrašas
3.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų kūno kultūros ir (ar) datos,
laikas
akademinėmis
sveikatos ugdymo tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
4. Technologijų ugdymo specialistas:
4.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
4.2. Turi aukštąjį universitetinį socialinių Išsilavinimo diplomo kopija
mokslų pedagogikos krypties (darbų ir
techninės kūrybos mokytojo) išsilavinimą.
4.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (technologijų mokymo) stažą.
turimą patirtį
4.4. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
technologijų ugdymo tematika rengimo
patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

4.5. Turi pranešimų ir (ar) publikacijų apie CV, parengtų pranešimų ir (ar)
ankstyvojo amžiaus vaikų technologinį publikacijų (nurodyti pranešimo ir (ar)
ugdymą rengimo patirties.
publikacijos pavadinimus, metus, jei
yra galimybė ― nuorodas internete ir
kt.) sąrašas
4.6.
Turi
dalyvavimo
projektuose, CV, vykdytų projektų (nurodyti
susijusiuose su technologijų ugdymu, pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
patirties.
nuorodas internete ir kt.) sąrašas

7.5.

4.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų technologinio ugdymo datos,
laikas
akademinėmis
tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
5. Kūrybingumo ugdymo specialistas:

5.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
5.2. Turi aukštąjį universitetinį menų studijų Išsilavinimo diplomo kopija
krypties išsilavinimą.
5.3. Turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio CV ar kitas dokumentas, įrodantis
darbo (vaikų kūrybingumo mokymo) stažą.
turimą patirtį
5.4. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams
vaikų kūrybingumo ugdymo tematika
rengimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

5.5.
Turi
dalyvavimo
projektuose, CV, vykdytų projektų (nurodyti
susijusiuose su vaikų kūrybingumo ugdymu, pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
patirties.
nuorodas internete ir kt.) sąrašas

7.6.

5.6. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų vaikų kūrybingumo datos,
laikas
akademinėmis
ugdymo tematika patirties.
valandomis ir užsakovų kontaktiniai
duomenys
6. Specialistas, turintis ikimokyklinio ar
priešmokyklinio ugdymo ,,išorės erdvėse“
(parke, miške, muziejuose ir kt.) patirties
6.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma
privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis
finansavimo šaltinis yra privačios arba
komercinės lėšos).
6.2. Turi aukštąjį universitetinį menų studijų Išsilavinimo diplomo kopija
krypties išsilavinimą.
6.3. Turi ne mažesnę kaip 4 metų CV ar kitas dokumentas, įrodantis
pedagoginio darbo (ikimokyklinio ar turimą patirtį
priešmokyklinio ugdymo ,,išorės erdvėse“
(parke, miške, muziejuose ir kt.)) patirtį.
6.4. Turi metodinių priemonių (metodinių
rekomendacijų, leidinių ir pan.) ir (ar) vaizdo
medžiagos pedagogams ikimokyklinio ar
priešmokyklinio ugdymo ,,išorės erdvėse“
(parke, miške, muziejuose ir kt.) tematika
rengimo patirties.

CV, parengtų metodinių priemonių
(nurodyti pavadinimą, leidimo metus,
jei yra galimybė ― nuorodas internete
ir kt.) sąrašas

6.5. Turi publikacijų apie ikimokyklinį ar CV, parengtų publikacijų (nurodyti
priešmokyklinį ugdymą ,,išorės erdvėse“ publikacijos pavadinimą, metus, jei yra

(parke, miške, muziejuose ir kt.) rengimo galimybė ― nuorodas internete ir kt.)
patirties.
sąrašas
6.6.
Turi
dalyvavimo
projektuose, CV, vykdytų projektų (nurodyti
susijusiuose
su
ikimokykliniu
ar pavadinimą, metus, jei yra galimybė ―
priešmokykliniu ugdymu ,,išorės erdvėse“ nuorodas internete ir kt.) sąrašas
(parke, miške, muziejuose ir kt.), patirties.
6.7. Turi ne mažiau kaip 20 ak. val. CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas,
suaugusiųjų mokymų ikimokyklinio ar datos,
laikas
akademinėmis
priešmokyklinio ugdymo ,,išorės erdvėse“ valandomis ir užsakovų kontaktiniai
(parke, miške, muziejuose ir kt.) tematika duomenys
patirties.
Pastaba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
8. Be lentelėse nurodytų skaitmeninių dokumentų kopijų, pretendentai papildomai privalo pateikti
šiuos dokumentus:
Nr.
Dokumentas
Pastabos
1.
Prašymas dalyvauti atrankoje, kuriame nurodyta, Parašytas laisva forma
į kurią poziciją pretenduojama
2.
Gyvenimo aprašymas
Pagal
Europass
formą,
pasirašytas pretendento
3.
Motyvacinis laiškas
Laisva forma
4.
Įsipareigojimas dalyvauti projekte
Laisva forma
9. Pretendentų pateiktas prašymas dalyvauti atrankoje kartu yra leidimas tvarkyti asmens
duomenis atrankos tikslais.
10. Pretendentų dokumentai, neatitinkantys atrankos kriterijuose nurodytų reikalavimų, yra
atmetami.
11. Keliems pretendentams, pateikusiems į tą pačią poziciją dokumentus, kurie atitinka visus
atrankos kriterijus, papildomai vertinama:
Nr.
1

Vertinimo objektas
Vertinimas
Metodinių
priemonių
(metodinių 1 priemonė – 1 balas
rekomendacijų, leidinių ir pan.) mokytojams 2 priemonės – 2 balas
rengimo patirtis
3 ir daugiau priemonių – 3 balai

12. Pretendentai apie atrankos rezultatus bus informuojami jų nurodytais el. pašto adresais iki šių
metų liepos 29 d.
Kontaktinis asmuo: Edita Maščinskaitė, el. p. edita.mascinskaite@sac.smm.lt, mob. tel. 8 674
50 068

