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PROJEKTO „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ 

SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“ 2.2.1 VEIKLOS 

METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme“ 2.2.1 veiklos metodininkas (toliau – metodininkas) yra priskiriamas specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti savalaikį ir kokybišką projekto „Bendrojo ugdymo turinio 

ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (toliau – Projektas) 2.2 

veiklos „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ įgyvendinimą. 

4. Metodininkas pavaldus Projekto vadovui. 

 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; 

5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją; 

5.3. turėti ne mažesnę kaip trejų metų projektų įgyvendinimo patirtį; 

5.4. turėti patirties planuojant ir įgyvendinant ugdymo programos išbandymą mokyklose; 

5.5. gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus; 

5.6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį; 

5.7. gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir 

rengti išvadas; 

5.8. mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu; 

5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

5.10. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai 

priimti racionalius sprendimus. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. rengia programos įgyvendinimo planavimo, konsultavimo, programą lydinčios 

medžiagos, rekomendacijų rengimo, KT programų medžiagos rengimo ir pan. paslaugų pirkimo 

technines sąlygas; 

6.2. planuoja programos įgyvendinimą 100 mokyklų; 

6.3. rengia konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo mokykloms paslaugos pirkimo 

techninę specifikaciją; 

6.4. koordinuoja mokyklų konsultavimą ir metodinės pagalbos teikimą; 
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6.5. rengia kvalifikacijos tobulinimo programą; 

6.6. konsultuoja paslaugos teikėjus; 

6.7. stebi paslaugų atlikimo kokybę ir kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų; 

6.8. nuolat informuoja projekto vadovą apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo 

sprendimus; 

6.9. rengia paslaugos priėmimo dokumentus;  

6.10. apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims; 

6.11. Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus; 

6.12. vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos 

pavedimus. 

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Už savo funkcijų ir pareigų netinkamą vykdymą metodininkas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Susipažinau 

 

 

_________________  __________________  ____________________ 

(darbuotojo pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

________________ 

(data) 


