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Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ugdymo mokymų dalyvių atrankos 

kriterijai 

 

1. Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama 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 dalyvių atranką į 

mokymus ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokyklų, vykdančių ikimokyklinio 

ugdymo programą, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams (toliau – IU dalyviai).  

2. Mokymų tikslas – padėti pedagogams kūrybiškai ir reflektyviai išbandyti ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant 

tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus ir pasirengiant su kolegomis dalytis 

vertinga praktika. 

3. Į mokymus kviečiamos dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro 

ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius pagal 1, 2 ir 3 

lentelėse nurodytus atrankos kriterijus. Iš viso bus atrinkta 60 asmenų. 

4. Asmuo, atrinktas dalyvauti mokymuose, įsipareigoja: 

4.1. dalyvauti mokymuose ir atlikti mokymų programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. 

Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“ praktines 

užduotis.Mokymų trukmė – 96 ak. val.; 

4.2. dalyvavęs mokymuose ir atlikęs visas praktines užduotis,kartu su IU dalyvių grupe vykdyti 

mokymus ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams pagal 

mokymų programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“, kurios trukmė – 96 ak. val.  

5. Pretendentai pateikia dokumentus pagal nurodytus atrankos kriterijus iki 2020 m. gegužės 

12 d. el. pašto adresu: inovacijosvaikudarzelyje.iu@gmail.com. 

 

 

 

 



1 lentelė 

 

Mokymų ikimokyklinio ugdymo pedagogams atrankos kriterijai 

 

Atrankos kriterijus Atrankos kriterijų atitikimą įrodantys 

dokumentai 

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas: 

 

1.1. Pastaruosius 5 (arba 3) metus dirba švietimo 

įstaigoje (išskyrus privačias švietimo įstaigas, 

kurių pagrindinis finansavimo šaltinis yra 

privačios arba komercinės lėšos). 

 

1.2. Turi aukštąjį neuniversitetinį arba 

universitetinį socialinių mokslų pedagogikos 

krypties išsilavinimą. 

 

 

1.3. Turi ne žemesnę kaip vyresn. mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. 

 

1.4. Turi ne mažesnį kaip 4 metų pedagoginio 

darbo su 0–6 metų amžiaus vaikais stažą. 

 

1.5. Turi ne mažiau kaip 6 ak. val. suaugusiųjų 

mokymų (apie IU įgyvendinimo gerąją patirtį: 

metodus, įtraukųjį ugdymą, darnaus vystymosi, 

IT, STEAM ir kitų sričių inovacijų taikymą arba 

kūrimą ir kt.) patirtį. 

 

1.6. Turi dalyvavimo projektuose, susijusiuose 

su ikimokykliniu ugdymu, patirtį ir (ar) 

metodinių priemonių (metodinių rekomendacijų, 

leidinių ir pan.), ir (ar) metodinių pranešimų 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams rengimo 

patirtį. 

 

1.7. Turi švietimo įstaigos, kurioje dirba, vadovo 

rekomendaciją.  

 
 

Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma 

 

 

 

 

Išsilavinimo diplomo ir (ar) kito 

dokumento, suteikiančio teisę dirbti 

ikimokyklinio ugdymo specializacijos 

pedagogu, kopija 

 

Kvalifikacinę kategoriją įrodančio 

dokumento kopija 

 

CV ar kitas dokumentas, įrodantis turimą 

patirtį 

 

CV, vestų mokymų (seminarų), atvirų 

veiklų sąrašas, datos, laikas akademinėmis 

valandomis ir organizatorių kontaktiniai 

duomenys 

 

 

CV, projektų sąrašas (nurodyti projekto 

pavadinimą, metus, jei yra galimybė – 

nuorodas internete ir kt.); parengtų 

metodinių priemonių ir (ar) pranešimų 

(nurodyti pavadinimą, metus, jei yra 

galimybė – nuorodas internete ir kt.) sąrašas 

 

Direktoriaus pasirašyta rekomendacija  

 

 

 



2 lentelė 

Mokymų pavaduotojams ugdymui atrankos kriterijai 

Atrankos kriterijus Atrankos kriterijų atitikimą įrodantys 

dokumentai 

1. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio 

ugdymo programą, pavaduotojas ugdymui: 

 

1.1. Pastaruosius 3 metus dirba švietimo 

įstaigoje (išskyrus privačias švietimo įstaigas, 

kurių pagrindinis finansavimo šaltinis yra 

privačios arba komercinės lėšos). 

 

1.2. Turi aukštąjį neuniversitetinį arba 

universitetinį socialinių mokslų pedagogikos 

krypties išsilavinimą.  

 

 

1.3. Turi ne mažesnį kaip 4 metų pedagoginio 

darbo stažą. 

 

1.4. Turi ne mažiau kaip 18 ak. val. 

suaugusiųjų mokymo (apie IU įgyvendinimo 

gerąją patirtį: metodus, įtraukųjį ugdymą, 

darnaus vystymosi, IT, STEAM ir kitų sričių 

inovacijų taikymą arba kūrimą ir kt.) patirtį. 

 

1.5. Turi dalyvavimo projektuose, susijusiuose 

su ikimokykliniu ugdymu, patirtį ir (ar) 

metodinių priemonių (metodinių 

rekomendacijų, leidinių ir pan.), ir (ar) 

metodinių pranešimų ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams rengimo patirtį. 

 

 

1.6. Turi ne mažesnę kaip dvejų metų praktinio 

darbo ikimokyklinio ugdymo grupėje patirtį. 

 

1.7. Turi švietimo įstaigos, kurioje dirba, 

vadovo rekomendaciją.  

 

 
 

 

Švietimo įstaigos direktoriaus pažyma 

 

 

 

 

Išsilavinimo diplomo ir (ar) kito dokumento, 

suteikiančio teisę dirbti ikimokyklinio ugdymo 

specializacijos pedagogu, kopija 

 

 

CV ar kitas dokumentas, įrodantis turimą 

patirtį. 

 

CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas, datos, 

laikas akademinėmis valandomis ir užsakovų 

kontaktiniai duomenys 

 

 

 

CV, projektų sąrašas (nurodyti projekto 

pavadinimą, metus, jei yra galimybė – 

nuorodas internete ir kt.); parengtų metodinių 

priemonių ir (ar) pranešimų (nurodyti 

pavadinimą, metus, jei yra galimybė – 

nuorodas internete ir kt.) sąrašas 

 

 

CV pateikiama praktinio darbo patirtis 

 

 

Direktoriaus pasirašyta rekomendacija 

 

 



3 lentelė 

Mokymų direktoriams atrankos kriterijai 

Atrankos kriterijus Atrankos kriterijų atitikimą įrodantys 

dokumentai 

1. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio 

ugdymo programą, direktorius: 

 

1.1. Dirba švietimo įstaigoje (išskyrus 

privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis 

finansavimo šaltinis yra privačios arba 

komercinės lėšos). 

 

1.2. Turi aukštąjį neuniversitetinį arba 

universitetinį socialinių mokslų pedagogikos 

krypties išsilavinimą.  

 

 

1.3. Turi ne mažesnį kaip 4 metų pedagoginio 

darbo stažą.  

 

1.4. Turi ne mažiau kaip 18 ak. val. 

suaugusiųjų mokymo (apie IU įgyvendinimo 

gerąją patirtį: metodus, įtraukųjį ugdymą, 

darnaus vystymosi, IT, STEAM ir kitų sričių 

inovacijų taikymą arba kūrimą ir kt.) patirtį. 

 

1.5. Turi dalyvavimo projektuose, susijusiuose 

su ikimokykliniu ugdymu, patirtį.  

 

 

1.6. Turi metodinių priemonių (metodinių 

rekomendacijų, leidinių ir pan.) ir (ar) 

metodinių pranešimų ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams rengimo patirtį. 

 

1.7. Turi ne mažesnę kaip dvejų metų praktinio 

darbo ikimokyklinio ugdymo grupėje patirtį. 

 

1.8. Turi savivaldybės administracijos švietimo 

padalinio vadovo rekomendaciją.  

 

 

 
 

 

Steigėjo pažymos kopija 

 

 

 

 

Išsilavinimo diplomo ir (ar) kito dokumento, 

suteikiančio teisę dirbti ikimokyklinio ugdymo 

specializacijos pedagogu, kopija 

 

 

CV ar kitas dokumentas, įrodantis turimą patirtį 

 

 

CV, vestų mokymų (seminarų) sąrašas, datos, 

laikas akademinėmis valandomis ir užsakovų 

kontaktiniai duomenys 

 

 

 

Projektų sąrašas (nurodyti projekto pavadinimą, 

metus, jei yra galimybė – nuorodas internete ir 

kt.) 

 

CV, parengtų metodinių priemonių ir (ar) 

pranešimų (nurodyti pavadinimą, metus, jei yra 

galimybė – nuorodas internete ir kt.) sąrašas 

 

 

CV pateikiama praktinio darbo patirtis 

 

 

Savivaldybės administracijos švietimo padalinio 

vadovo rekomendacija 

Pastaba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 



6.Be l, 2 ir 3lentelėse nurodytų skaitmeninių dokumentų kopijų,pretendentai papildomai privalo 

pateikti šiuos dokumentus: 

Nr. Dokumentas Pastabos 

1. Prašymas dalyvauti atrankoje, jame 

nurodomas įsipareigojimas dalyvauti 

projekte 

Parašytas laisva forma  

2. Inovatyvios veiklos pristatymas Aprašoma grupėje arba įstaigoje vykdyta 

inovatyvi veikla pateikiant nuotraukas, 

piešinius ar pan. iki 2 psl. arba vaizdo įrašas3 

min. 

 

7. Pretendentų pateiktas prašymas dalyvauti atrankoje kartu yra leidimas tvarkyti asmens 

duomenis atrankos tikslais. 

8. Pretendentų dokumentai, neatitinkantys atrankos kriterijuose nurodytų reikalavimų, yra 

nevertinami.  

9. Esant didesniam pretendentų skaičiui, papildomai vertinami kiti gerosios patirties sklaidos 

būdai įgyvendinant IU:  

Nr. Vertinimo objektas Vertinimas 

1. Turi gerosios patirties sklaidos,įgyvendinant 

IU,įrodymų (veiklos institucijos, miesto, 

regiono ar kt. lygmenimis – metodiniuose 

rateliuose, asociacijose, tarptautiniuose 

tinkluose ir pan.), bendradarbiavimo su 

aukštosiomis mokyklomis įrodymų 

(studentų praktikos, bendros veiklos, 

baigiamųjų darbų recenzavimas ir pan.). 

1 įrodymas – 1 balas 

2 įrodymai – 2 balai 

3 ir daugiau įrodymų – 3 (ir daugiau) balų 

 

10. Pretendentai apie atrankos rezultatus bus informuojami jų nurodytais el. pašto adresais iki 

2020 m. birželio 12 d.  

11. Klausimus siųsti el. paštu: inovacijosvaikudarzelyje.iu@gmail.com. 

___________________________ 

mailto:inovacijosvaikudarzelyje.iu@gmail.com

