
 
 
 
 

KVIETIMAS TEIKTI 
EDUKACINIŲ INICIATYVŲ 

PARAIŠKAS  

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VU Studijų kokybės ir plėtros skyriaus Edukacinių 
kompetencijų centro mokymų vadybininkę Viktoriją Karmazą el. paštu viktorija.karmaza@cr.vu.lt 
arba centro vadovę dr. Ingą Milišiūnaitę el. paštu inga.milisiunaite@cr.vu.lt  

Kviečiame dėstytojus teikti edukacinių iniciatyvų paraiškas jų įgyvendinimo 
finansavimui gauti. Finansavimas bus skiriamas studijų dalykų (modulių), 

skatinančių didesnį studentų įsitraukimą, atnaujinimui ir rengimui. 
 

Teikiamos iniciatyvos turi siekti bent vieno iš šių Edukacinių iniciatyvų fondo tikslų: 

 studentų mokslinio tyrimo kompetencijų ir analitinių gebėjimų ugdymo; 

 absolventų bendrųjų kompetencijų (bendradarbiavimo, atsakingumo, tarpkultūriškumo, problemų 

sprendimo, atvirumo pokyčiams) ugdymo;  

 informacinių technologijų panaudojimo prasmingam ir efektyviam studentų mokymui (-si); 

 Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo studijų procese; 

 tarpdisciplininių studijų plėtros skirtingų disciplinų dėstytojams bendradarbiaujant komandose. 

 

Finansuojamos bus iniciatyvos, orientuotos į šiuos rezultatus: 
 aktyvaus mokymo (-si) medžiagos parengimas (atvejų studijos su metodiniais nurodymais, mokymo  

(-si) ir vertinimo užduočių rinkiniai, testai, simuliacijos, metodinė mokymosi medžiaga, kt.); 

 aktyvaus mokymo (-si) metodų (atvejų analizė, žaidybinio ugdymo metodai, sąvokų žemėlapis, 

problemų sprendimas, grupinės užduotys ar projektai, debatai, apversta klasė (angl. flipped clasroom), 

virtualūs mainai, kolegų darbų vertinimas, lauko tyrimas, išvykos, ekskursijos, laboratoriniai ir 

praktiniai darbai, eksperimentai, kt.) taikymas ir jų taikymo tyrimas savo dėstymo praktikoje. 

 

Paraiškas gali teikti individualūs dėstytojai arba dėstytojų komandos. 

 

Reikalavimai paraiškoms:  
 Teikiamos iniciatyvos turi siekti bent vieno iš Edukacinių iniciatyvų fondo tikslų. 

 Finansuojama iniciatyva turi būti pradėta įgyvendinti tais pačiais kalendoriniais metais. 

 Iniciatyvos įgyvendinimo trukmė – iki 1 metų. 

 Įgyvendinus iniciatyvą, parengiamas jos atvejo aprašymas, kuris bus publikuojamas Edukacinių 

kompetencijų centro platformoje ir pristatomas Vilniaus universiteto Edukacinių inovacijų dienos 

renginyje.  

  
Edukacinių iniciatyvų įgyvendinimui gali būti skiriama iki 100 proc. visos paraiškoje prašomos sumos. 
 
Nustatytos formos užpildytą paraišką prašome teikti VU Studijų kokybės ir plėtros skyriaus 
Edukacinių kompetencijų centrui universiteto dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“. 
Paraiška turi būti vizuota kamieninio akademinio padalinio, kuriame planuojama įgyvendinti iniciatyva, 
vadovo pavaduotojo studijoms ir pasirašyta iniciatyvos teikėjo (detaliau žr. Vilniaus universiteto edukacinių 
iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašą). 
 
Iniciatyvų paraiškas galima teikti nuolat. Artimiausiu metu numatomi šie paraiškų svarstymo etapai: 

 iki liepos 26 d. pateiktos paraiškos bus apsvarstytos ir paraiškų teikėjai informuoti apie svarstymo 
rezultatus iki rugpjūčio mėn. pabaigos; 

 iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos bus apsvarstytos ir paraiškų teikėjai informuoti apie svarstymo 
rezultatus iki spalio mėn. pabaigos. 
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