Siekiančių dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame projekte
„TIKSLINĖ KOMPLEKSINĖ PAGALBA IKIMOKYKLINĖMS ĮSTAIGOMS“
dalyvių atrankos aprašas

2019 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais penkiose Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose
bus vykdomas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“. Projektą
vykdo VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai kartu su Vytauto Didžiojo
universiteto mokslininkų bei pedagogų komanda, projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto metu penkiose atrinktose Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus
organizuojami praktiniai mokymai, kaip planuoti ir įgyvendinti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si)
programą (NEPL) (1-ą pilną ciklą).
Bus teikiamos specialistų konsultacijos ir išsami pagalba, kad šis inovatyvus ugdymo metodas
prigytų ir būtų nuolat taikomas.
Susidomėjusias ikimokyklinių įstaigų komandas kviečiame dalyvauti atrankoje, kuri vyks 2019
metų liepos 22 – rugpjūčio 30 dienomis. Bus atrinktos 5 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigos.
Norintiems dalyvauti projekte, keliami tokie reikalavimai:
1. Siekiančioje projekte dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje NEPL metodas turėtų būti
taikomas bent dviejose 3-6 metų vaikų grupėse. Šių grupių pedagogai turi būti asmeniškai
motyvuoti vesti savo grupę ir talkininkauti kitos grupės veiklose, dalyvauti NEPL taikymo
tyrime.
2. Dalyvauti siekiančių grupių pedagogai turėtų būti susipažinę su NEPL gairėmis
(http://zaidimolaboratorija.leu.lt/lt/naratyvinio-žaidimo-gairės-780.html ).
3. Siekianti projekte dalyvauti ugdymo įstaiga įsipareigoja sudaryti sąlygas šių grupių pedagogams
dalyvauti mokymuose, konsultacijose, organizuoti NEPL veiklas, taip pat šių grupių
dienotvarkėse paskirti laiko NEPL veikloms dvi rytines valandas vieną kartą per savaitę ir bent
po valandą per dieną spontaniškam (savarankiškam) vaikų žaidimui (ne kitų veiklų metu).
4. Projekte dalyvausianti įstaiga įsipareigoja vykdyti informacijos sklaidą: tinkamai informuoti
tėvus apie būsimą projektą, projekto vykdymo metu nuolat informuoti tėvus apie projekto

vykdymo eigą, derinti projekto veiklas su projekto komanda, pasibaigus vykdomam projektui
2020 metais pristatyti savo patirtis baigiamojoje konferencijoje.
5. Projekte dalyvausianti įstaiga įsipareigoja projektui pasibaigus savarankiškai tęsti NEPL
programą bent dvejus metus. Įstaiga įsipareigoja sudaryti galimybes pedagogams nuolat dalintis
savo patirtimi ir perteikti ją bent dviejų susidomėjusių (geriausia kaimynystėje esančių)
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.
Ugdymo įstaigų pasirengimui įvertinti prašome pateikti šiuos įrodymus:
1. Motyvacinis laiškas (apimtis iki 2 lapų), kuriame išdėstytos jūsų ugdymo įstaigos galimybės,
pagrindimas, atsakant į visus aukščiau pateiktus reikalavimus. Prašom nurodyti, kodėl Jūsų
institicijai svarbus NEPL metodo taikymas.
2. Oficialus prašymas dalyvauti vykdomoje priemonėje su esmine informacija apie ugdymo
įstaigą (kiek darželyje vaikų ir grupių, kiek pedagogų nori dalyvauti, su kokio amžiaus vaikais
dirba siekiantys projekte dalyvauti pedagogai). Prašymas turi būti patvirtintas norinčių diegti
NEPL metodą pedagogų ir įstaigos vadovo parašais.
Motyvacinių laiškų ir prašymų (skenuotų) laukiame iki 2019 metų rugpjūčio 30 dienos el. paštu, adresu
milda.bredikyte@vdu.lt Apie sprendimą visiems siekiantiems dalyvauti pranešime iki 2019 m. rugsėjo
10 dienos.
Jei turite klausimų, rašykite el. paštu, adresu milda.bredikyte@vdu.lt arba agata.katkoniene@vilnius.lt

