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P a k e i č i u   Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)
pretendentų  į  mokymo  programas  atrankos  vykdymo  tvarkos  aprašą,  patvirtintą  Nacionalinės
švietimo  agentūros  direktoriaus  2019  m.  lapkričio  12  d.  įsakymu  Nr.  VK-98  „Dėl  Projekto
„Neformaliojo  vaikų  švietimo,  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ir  bendrojo  ugdymo  vertinimo,
įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-03-0001) pretendentų į mokymo programas
atrankos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Specialieji atrankos kriterijai siekiant tapti IPU išorės vertintoju:
25.1. turėti praktinio darbo patirties IPU programas vykdančių mokyklų veiklos srityje:

(maksimalus balų skaičius – 3 balai):
25.1.1. 1 balas – trejų metų praktinio darbo patirtis IPU programas vykdančių mokyklų

veiklos srityje; 
25.1.2. 2 balai – ne mažesnė nei penkerių metų praktinio darbo patirtis IPU programas

vykdančių mokyklų veiklos srityje; 
25.1.3. 3 balai – ne mažesnė nei dešimties metų praktinio darbo patirtis IPU programas

vykdančių mokyklų veiklos srityje; 
25.2. būti  motyvuotam  IPU  programas  vykdančių  mokyklų  išorės  vertintojo  veiklai

(pateiktas motyvacinis laiškas) (maksimalus balų skaičius – 3 balai):
25.2.1. 1 balas – pateiktas tik trumpas asmens patirties, kompetencijų aprašymas;
25.2.2. 2 balai – pateiktas trumpas motyvacinis laiškas be aiškios motyvacijos tapti IPU

programas vykdančių mokyklų išorės vertintoju;
25.2.3.  3  balai  –  pateiktas  aiškus,  logiškas,  atskleidžiantis  IPU  programas  vykdančių

mokyklų išorės  vertintojo  darbo reikšmės,  prasmės suvokimo aprašymas,  išdėstytas  motyvuotas
noras juo tapti;

25.3 mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis
raštu.  Pateikti  aprašomojo  pobūdžio  (kokybinę)  IPU  programas  vykdančios  mokyklos  stebėtos
ugdomosios veiklos analizę (maksimalus balų skaičius – 3 balai):

25.3.1. 1 balas – neišsami, labai lakoniškai aprašyta ugdomosios veiklos analizė;
25.3.2. 2 balai – struktūruota, neišsami ugdomosios veiklos analizė;
25.3.3. 3 balai – išsami, struktūruota, aiški, logiška ugdomosios veiklos analizė.“
2. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

Elektroninio dokumento nuorašas



2

„26. Specialieji atrankos kriterijai siekiant tapti IPU įsivertinimo konsultantu:
26.1. turėti praktinio darbo patirties IPU programas vykdančių mokyklų veiklos srityje:

(maksimalus balų skaičius – 3 balai):
26.1.1. 1 balas – trejų metų darbo patirtis  IPU programas vykdančių mokyklų veiklos

srityje;
26.1.2. 2 balai – ne mažesnė nei penkerių metų praktinio darbo patirtis IPU programas

vykdančių mokyklų veiklos srityje; 
26.1.3. 3 balai – ne mažesnė nei dešimties metų praktinio darbo patirtis IPU programas

vykdančių mokyklų veiklos srityje;
26.2.  būti  motyvuotam  IPU  programas  vykdančių  mokyklų  įsivertinimo  konsultanto

veiklai (pateiktas motyvacinis laiškas) (maksimalus balų skaičius – 3 balai):
26. 2.1. 1 balas – pateiktas tik trumpas asmens patirties, kompetencijų aprašymas;
26.2.2. 2 balai – pateiktas trumpas motyvacinis laiškas be aiškios motyvacijos tapti IPU

programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantu;
26.2.3.  3  balai  –  pateiktas  aiškus,  logiškas,  atskleidžiantis  IPU  programas  vykdančių

mokyklų  įsivertinimo  konsultanto  darbo  reikšmės,  prasmės  suvokimo  aprašymas,  išdėstytas
motyvuotas noras juo tapti;

26.3. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis
raštu.  Pateikti  aprašomojo  pobūdžio  (kokybinę)  IPU  stebėtos  ugdomosios  veiklos  analizę
(maksimalus balų skaičius – 3 balai):

26.3.1.  1  balas  –  neišsami,  labai  lakoniškai  aprašyta  pamokos  ar  ugdomosios  veiklos
analizė;

26.3.2. 2 balai – struktūruota, neišsami pamokos ar ugdomosios veiklos analizė;
26.3.3.  3  balai  –  išsami,  struktūruota,  aiški,  logiška  pamokos  ar  ugdomosios  veiklos

analizė.“

Direktorė Rūta Krasauskienė
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