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DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO DALYVAUTI BANDOMOJO 4K MODELIO 

ĮGYVENDINIMO PROJEKTE 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), įgyvendindamas projekto 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kviečia savivaldybes teikti paraiškas 

dalyvauti bandomojo 4K modelio įgyvendinimo projekte Lietuvos mokyklose pagal Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 4K modelio aprašą (toliau – Aprašas): 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b7844b0385911eb8d9fe110e148c770.  

4K modelio tikslas – skatinti nuoseklų ir refleksija pagrįstą mokinių mokymąsi per veiklas ir 

padėti saviugdos būdu siekti asmeninio tobulėjimo, ugdytis gebėjimus prisiimti atsakomybę už savo 

mokymosi rezultatus, pripažinti įvairiais būdais įgytas kompetencijas. 

            Bandomajame 4K modelio įgyvendinimo projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos vidutinio 

dydžio savivaldybės, kurių gyventojų skaičius nuo 25000 iki 40000 (pagal registrų centro 2021 m. 

sausio mėn. duomenis https://www.registrucentras.lt/p/853 ). 

Projekto vykdymo metu bus:  

• atrinktos penkios savivaldybės, kurios pasiūlys po tris mokyklas (po vieną, vykdančią 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), kurių vaikų skaičius neviršija 400 

mokinių šių mokslo metų rugsėjo 1 dienai, kuriose būtų įgyvendintas 4K modelis; 

• apmokyti 4K modelio koordinatoriai mokyklose; 

• mokyklų 4K modelio koordinatoriai projekto laikotarpiu įdarbinti LMNŠC; 

•  apmokyti mentoriai. 

Rašte naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Apraše.  

Atrenkant savivaldybes bandomojo 4K modelio įgyvendinimui bus vertinamas įsitraukimas, 

aktyvus dalyvavimas, siekiant neformaliojo švietimo paslaugų įvairovės ir stiprinimo; socialinė 

partnerystė, savanorystės veiklos galimybės, mokinių įsitraukimas į savivaldą ir bendruomenės 

stiprinimą, savivaldybių, mokyklų darbuotojų motyvacija plėtoti neformaliojo švietimo veiklas.  

Savivaldybių užpildytas paraiškas atrankai prašome siųsti į LMNŠC el. pašto adresu 

ruta.orlauskiene@lmnsc.lt iki 2022 m. sausio 10 dienos.  

Paraiškos formą ir papildomos informacijos rasite tinklalapyje 

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/. 

Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu ruta.orlauskiene@lmnsc.lt. 

PRIDEDAMA: Paraiškos dalyvauti atrankoje forma, 4 lapai. 
 

Direktorius                 Algirdas Sakevičius 

 

 

Rūta Orlauskienė 
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