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Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą. 

 
Projekto veiklos 

pavadinimas 

Fizinis rodiklis Veiklų įgyvendinimas ir   

viešųjų pirkimų progresas 

 

1.1.IPU vykdančių 
mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimo 

ir išorinio vertinimo 

metodikų 
parengimas ir 

išbandymas 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Suorganizuoti trys studijų vizitai į 
užsienio šalis 

Susisiekta su Vokietijos, Olandijos ir 
Airijos institucijomis. Paskelbti 

kvietimai teikti paraiškas į stažuotes. 

Stažuotė Airijoje planuojama 2019 m. 

gegužės 13-17 d., Vokietijoje - 2019 m. 
gegužės 21-25 d. Stažuotė Olandijoje 

vyks 2019 m. gegužės 27-31 d. 

Kiekvienoje stažuotėje dalyvaus po 8 
asmenis. Stažuočių tikslas - išnagrinėti 

Airijos, Vokietijos, Olandijos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
bendrojo  ugdymo programas 

įgyvendinančių institucijų veiklos 

vertinimą ir įgyta patirtimi pasidalinti 

Lietuvoje. 

Parengtos Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų 
veiklos kokybės įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo metodikos, 2 

vnt. 

 

Planuojama įgyvendinimo data 2021-10 

Parengta išorės vertintojų mokymo 

programa, 1 vnt. 

Atrinkta ir parengta 60 išorės 
vertintojų 

Parengtos išorinio vertinimo 

ataskaitos, 20 vnt. 

Planuojama įgyvendinimo data 2020-07 

 

Planuojama įgyvendinimo data 2020-05 
 

Planuojama įgyvendinimo data 2021-09 

Apskritojo stalo renginiai, 15 vnt 
 

2019-03-28 įvyko apskritojo stalo 
diskusija, skirta poreikių bei lūkesčių 

nustatymui, atliekant metodologinių 

įrankių paiešką. Planuojami kiti 

artimiausi renginiai  2019-04; 2019-06;  



 
Parengta veiklos kokybės 

įsivertinimo konsultantų mokymo 
programa,1 vnt. 

Atrinkta ir parengta 40 veiklos 

kokybės įsivertinimo konsultantų. 
Įsivertinusių mokyklų ataskaitos, 

20 vnt. 

Planuojama įgyvendinimo data 2020-05 

 
 

Planuojama įgyvendinimo data 2020-04 

 
Planuojama įgyvendinimo data 2021-09 

1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 
programas 

vykdančių mokyklų 

įsivertinimo ir 
išorinio vertinimo 

metodikos 

įgyvendinimas 

Atnaujinta neformaliojo vaikų 

švietimo programas vykdančių 
mokyklų savivaldybės specialistų 

ir išorės vertintojų mokymo 

programa, 1 vnt.  
 

Atrinkta ir parengta 60 

savivaldybių švietimo padalinių 

specialistų  
Atrinkta ir parengta 30 NVŠ teikėjų 

veiklos išorės vertintojų 

Atliktas 34 NVŠ teikėjų išorinis 
vertinimas ir parengtos 34 išorinio 

vertinimo ataskaitos 

Renginys, 1 vnt. 

Šiuo metu jau parengti pirkimų 

dokumentai Neformaliojo vaikų švietimo 
programas vykdančių mokyklų 

savivaldybės specialistų ir išorės 

vertintojų mokymo programos 
parengimo pirkimui. Planuojama 

paslaugų teikimo data 2019 m. III 

ketvirtis. 

Planuojama atrinkti ir parengti 60 
savivaldybių švietimo padalinių 

specialistų ir 30 NVŠ teikėjų veiklos 

išorės vertintojų  2019 m. IV ketvirtis–
2020 m. I ketvirtis 

Planuojama parengti išorinio vertinimo 

ataskaitas 2019 m. IV ketvirtis–2020 m. 

II ketvirtis. 
Refleksijos renginį planuojama 

suorganizuoti 2020 m. III-IV ketv. 

1.3. Mokyklų, 
vykdančių bendrojo 

ugdymo programas, 

ugdomojo pažangos 

stebėsenos išorinio 
vertinimo modelio 

parengimas ir 

išbandymas 

Suorganizuota konferencija  
 

 

 

Suplanuota 2019-05-10 tarptautinė 
konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos 

kokybės tobulinimas ugdytinio 

pažangai“, derinama konferencijos 

programa, Konferencijos vieta: Kauno 
Saulės gimnazija. 

Parengtas BU mokyklų pažangos 

stebėsenos išorinio vertinimo 
modelis, 1 vnt. 

Išorės vertintojų kompetencijų 

aprašas, 1 vnt. 

Parengta 50 BU mokyklų išorės 
vertintojų 

Parengta duomenų apdorojimo ir 

analizės specialistų mokymo 
programa, 1 vnt.  

Parengti 6 duomenų apdorojimo ir 

analizės specialistai 

2019-05-10 vyksiančioje konferencijoje 

darbo grupės diskusijos metu numatyta 
aptarti išorės vertintojų  kompetencijų 

klausimus. Birželio mėn. numatytas 

renginys – apskrito stalo diskusija. 

Siekiama surinkti duomenis techninei 
specifikacijai parengti. Į diskusiją 

numatyta kviesti asmenis, įsigilinusius į 

esamas ir numatomas vertintojų 
kompetencijas. 

Diskusijos dėl mokyklų kokybės 

vertinimo modelio mokslinio pagrindimo 
numatytos 2019 metų rugsėjo-spalio 

mėnesiais. Planuojami  du renginiai.  

Veiklos susijusios su duomenų 

apdorojimo ir analizės specialistų 



 
mokymo programa bus vykdomos 2020 

metais. 

1.4. Mokyklų 

išorinio vertinimo 

virtualios aplinkos 
elektroninėje erdvėje 

sukūrimas ir 

įdiegimas 

 

Mokyklų išorinio vertinimo 

virtuali aplinka elektroninėje 

erdvėje, 1 vnt. 
 

 

   Vyksta MIVVA struktūros 

modeliavimas ir techninės specifikacijos 

parengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo 
dokumentų rengimas (pirkimas 

planuojamas 2019 m. rugpjūčio – spalio 

mėnesiais). 

   Modemų (120 vnt.) pirkimo 
dokumentų paruošimas ir pirkimas 

planuojamas 2019 m. rugpjūčio – 

gruodžio mėnesiais. 
   MIVVA kūrimo ir diegimo paslaugos 

pirkimas planuojamas 2020 m. kovo – 

birželio mėnesiais. 
 

Renginiai 3 vnt. 2019 m. sausio 31 d. įvykusi  viešoji 

konsultacija mokyklų įsivertinimo 

konsultantams: „Kokybės įsivertinimo ir 
tobulinimo integralumas mokyklos 

veikloje“.  

Planuojami renginiai: 
1. 2019 m. III ketv. mokyklų 

vertintojams. 

2. 2021 m. III ketv. Mokyklų 

įsivertinimo konsultantams ir 
vertintojams. 

1.5. Mokyklų 

įsivertinimo ir 
veiklos tobulinimo 

sistemos plėtra 

Parengtas instrumentų komplektas, 

pritaikytas neformaliojo vaikų 
švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio programas 

vykdančių  mokyklų įsivertinimui, 

1 vnt. 
 

2019 m. III ketvirtį planuojama rengti 

paslaugų pirkimo dokumentus. 

Parengta konsultantų mokymo 

programa, 1 vnt. 
Parengta 200 sistemos konsultantų 

Įsivertinimo įrankių išbandymas ne 

mažiau  kaip 28 mokyklose 

Rengiami mokymo programos ir lektorių 

paslaugų pirkimų dokumentai. 
Planuojamas pirkimas 2019 m. gegužės 

mėn. 

2.1. Atnaujinti ir 
plėtoti švietimo 

įstaigų vadovų 

kompetencijų 
vertinimą 

Atnaujinta Švietimo įstaigų 
vadovų kompetencijų vertinimo 

informacinė sistema, 1 vnt. 

Atnaujinta švietimo įstaigų vadovų 
-mentorių mokymo programa, 1 

vnt. 

Parengta 30 švietimo įstaigų 

vadovų -mentorių 

Planuojama skelbti pirkimą 2019 m. II 
ketvirtis. 



 
Atnaujinta ir išbandyta pretendentų 

į vadovus vertinimo metodika, 1 
vnt. 

Įvertintos ne mažiau kaip 30 

pretendentų į švietimo įstaigų 
(išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovus kompetencijos 

Planuojama parengti pretendentų į 

vadovus vertinimo metodikos techninę 
specifikaciją 2019 m. II ketvirtį 

 

Vadovų kompetencijų ir veiklos 

vertinimo metodika, 1 vnt. 
Įvertinta 30 švietimo įstaigų 

vadovų 

Planuojama parengti Vadovų 

kompetencijų ir veiklos vertinimo 
metodikos techninę specifikaciją 

Planuojama paskelbti pirkimą 2020 m. 

birželio mėn. 

 

Projekto vadovė Vilma Venta Jankūnė 


