Projektas „Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos
didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas“
Projektas „Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos
didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas“ projekto NR.EEE-LT08-ŠMM-01-K-02014, finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo
Lietuvoje programos „ EEE stipendijų programa“
Bendradarbiaujant Trakų švietimo centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir Lietuvos vaikų fondui, tikslu
kelti švietimo teikėjų darbuotojų, pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas, diegiant naujas darbo
programas įgalinti juos mokytis visą gyvenimą ir veiksmingiau dirbti su švietimo darbuotojais ikimokyklinėse,
bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose, taikant projekto metu du novatoriškus metodus:
tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir inetraktyvų darbą. Projekto metu bus sukurtos dvi metodikos kaip diegti
naujas programas (finansinio raštingumo ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei švietimo projektų
iniciavimo ir valdymo tema), išleisti vadovėlius, apmokyti švietimo tiekėjus, konsultuoti, kaip tai veiksmingai
diegti švietimo įstaigose. Projekto metu bus sukurtas kaskadinių mokymų mnechanizmas, kai interaktyviu būdu
sukūrus mokymo programas ar jas pritaikius Lietuvos kontekstui bus apmokomi švietimo tiekėjų personalas 5
–iuose Lietuvo regionuose iš suintersuotų formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų. Pastarieji, po mokymų
projekto metu, užtikrins projekto rezultatų tęstinumą apmokydami pedagoginį ir vadybinį savo regionų
personalą, kuriam bus suteikta galimybė kelti kvalifikaciją, diegti novatoriškas programas ir gebėti naujais
metodais dirbti su vaikais.
Projekto tikslinė grupė: Trakų švietimo darbuotojų centro ir Lietuvos edukologijos universiteto, darbuotojai,
pedagoginis ir vadybinis personalas, taip pat kitų formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų pedagoginis ir
vadybinis personalas iš 5 Lietuvo regionų. Netiesioginė tikslinė grupė, ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir
neformalaus švietimo pedagoginis ir vadybinis personalas, kuris po projekto bus apmokamas švietimo tiekėjų,
kaskadinių mokymų principu. Galutinis paramos gavėjas bus ikimokyklinio ir mokyklinio amžais vaikai, su
kuriais dirbs pagal naujas programas, sukurtas jų finansiniam švietimui bei naudosis sukurtais naujais švietimo
projektais.
Projekto rezultatai:
 Sukurtas praktikos vadovas, skirtas švietimo darbuotojams taikyti savo tieisoginiame darbe: ,,Kaip
organizuoti finansinio raštingumo programų diegimą" ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose.
 išversta, adaptuota ir parengta bei išleista finansinio raštingumo programa ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikams AFLATOUN ir AFLATOOT ( viso 5 knygos);
 sukurtas praktikos vadovas ,,Kaip veiksmingai organizuoti projektinę veiklą švietimo įstaigose"; Šis
vadovas bus skirtas tiek švietimo tiekėjams (švietimo centrų pedagoginiam ir vadybiniam personalui),
tiek formalių ir neformalių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagoginiam ir vadybiniam personalui.
Šiuo metu vis daugiau ir daugiau yra dirbama per projektinį finansavimą, kurio dėka galima kurti,
išbandyti, diegti ir tobulinti ugdymo programas, tačiau pedagogai ir apskritai švietimo darbuotojai ne
visad turi gebėjimus ir įgūdžius dirbti su projektais. Praktikos vadovas bus skirtas padėti geriau pažinti
projektinį pasaulį ir gebėti pritaikyti tas žinais kuriant naujus projektus;
 suorganizuoti mokomieji seminarai skirti paskleisti gerąja praktiką 5 Lietuvos regionuose ir atsirinkti
bei įgalinti regionius partnerius, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas, dirbti su sukurtomis
naujomis programomis, jas taikyti savo darbe bei apmokyti kitų švietimo įstaigų darbuotojus.

IMPROVEMENT OF QUALIFICATION OVER THE LIFELONG LEARNING, ENHANCEMENT OF MOTIVATION THROUGH
INTERACTIVE CREATION AND DEPLOYMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR EDUCATION STAFF, PROJECT No. EEE-LT08ŠMM-01-K-02-014
The project will be implemented by the Trakai Training Center for Pedagogues, the University of Educology of
Lithuania and LithuanianChildren’s Fund and is destined to improve professional competences of adults working in
the educational sector by preparing in an interactive way new modern teaching methods and tools for adult lifelong
learning (manuals for teachers) and primary and secondary trainingprogramme (new programme for kid‘s financial
literacy).
During the project 2 methodologies will be created in an interactive workshops and a programme for teachers on
children’sfinancial literacy teaching will be translated, adapted to Lithuanian context and edited for immediate use. The
project will held capacity building activities for teachers and specialists working with educative and administrative
personnel from educational centers in Trakai and 5 Lithuanian regions.
The project will implement a cascadetrainingprinciple, where trained specialists will become trainers for trainers,
then will disseminate their know how in 5 regions among the specialists communities, those specialists then will be able
to rain teachers working directly with kids or organizing administratively such programmes implementation in schools
and non-formal educational centers or NGO‘s.
Projects direct target group is: project applicant and partner’s personnel, specialists from 5 regions working with
adult’s life-long learning and teaching personnel qualification. The indirect target group is other specialist from other
training centers from 5 Lithuanian regions. The final beneficiaries are pre-school and school age pupils from formal and
unformal educational institution.
Project results:





a practical guide for trainers „ how to organise financial literacy programmes implementation for kids“
in formal and unformal pre-school and school institutions;
a translated and adapted financial literacy programme for kid‘s AFLATOT and AFLATOUN;
a practical guide „ how to organise an efficient educational project management and search for
alternative sources of financing“.


The project will implement training sessions and grain the trainers on regional basis, which will ensure project
implementation on national level and spread the projects results all around Lithuania. The continuity of the
capacity building on project basis will ensure the project results viability after the project end that will be
ensured by the project two partners

