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DĖL PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR
DIEGIMAS“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖSE
Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
(09.2.1-ESFA-V-72603-0001) (toliau – projektas) 2.1.1 veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir
konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, šių metų birželio mėnesį kvietė savivaldybes dalyvauti
atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai
įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“.
Pranešame, kad dešimt savivaldybių (Alytaus miesto, Druskininkų, Joniškio rajono,
Jurbarko rajono, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Panevėžio rajono, Prienų rajono,
Ukmergės rajono) atsiliepė į kvietimą ir pateikė paraiškas. Paraiškų vertinimui taikyti šie ekspertų
grupėje sutarti kriterijai: 1. Savivaldybės grupė (1 balas): kartu su ekspertais rengiant „Kriterijus
savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“ turi būti
atstovaujama kiekviena savivaldybių grupė: miesto, žiedinė, didžioji kaimiška ir mažoji
savivaldybės. 2. Mokyklų tinklas (1 balas): savivaldybės paraiškoje turi būti nurodytos bent 2
skirtingas bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos, kurių pertvarka nenumatyta
artimiausius penkerius metus. 3. Savivaldybės atstovų grupė (1 balas): savivaldybės grupę turi
sudaryti ne daugiau kaip 6 nariai, atstovaujantys skirtingoms institucijoms vadybiniu lygmeniu:
Švietimo skyrių, Švietimo centrą, mažiausiai 2 mokyklas. 4. Motyvai dalyvauti projekte (3 balai):
paraiškoje turi būti argumentuojamas savivaldybės administracijos švietimo padalinių (švietimo
skyriaus ir švietimo centro / pagalbos mokyklai tarnybos) įsipareigojimas kurti pasirengimo
ugdymo turinio atnaujinimui sisteminį modelį savivaldybės lygmeniu ir juo dalintis su kitomis
savivaldybėmis. 5. Savivaldybės administracijos pritarimas (1 balas): turi būti pateiktas laisvos
formos savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas pritarimas dalyvauti projekte.
Darbui projekte atrinktos šios savivaldybės: Alytaus miesto, Druskininkų , Kazlų Rūdos,
Panevėžio rajono, Prienų rajono.
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