
     Įstaigų vadovų siuntimo į 

                         Tarnybines komandiruotes 

                         Tvarkos aprašo priedas 
       

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA 

2020-02-07 Nr. 1 

 

ATASKAITĄ PATEIKĖ:   Jolita Petkevičienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 

direktorė 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS 

Direktoriaus įsakymas 2020-02-05 Nr. DAK-7(3.2) 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTAS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ 

2020-02-06 

12.00 –15.00 val. KTU Inžinerijos licėjus 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS 

Tikslas: Pasikonsultuoti dėl inžinerinės programos įgyvendinimo galimybių. 

Užduotys: 

1. Aptarti inžinerinės programos tikslus, uždavinius, principus, įgyvendinimo iššūkius ir 

galimybes. 

2. Pasikonsultuoti dėl inžinerinės programos vykdymui reikalingų finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių.  

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI 

Susitikime dalyvavo KTU Inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas, pavaduotoja 

ugdymui Aritonė Plungienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, Alytaus 

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas. 

 

PASIŪLYMAI DĖL TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ 

(INFORMACIJOS) PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT.  

Inžinerijos programą pristatyti Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokytojams ir aptarti 

šios programos įgyvendinimo galimybes Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje.  
 

 

IŠVADOS: 

Komandiruotė labai naudinga, įgyta žinių apie inžinerinės programos tikslus, uždavinius, 

praktinius jos įgyvendinimo aspektus.  

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS 

- 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

- 

 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS,  

NUOTRAUKOS 

 

Svarstyta inžinerinės programos tikslai, uždaviniai, struktūra, įgyvendinimas: 

 integruojant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas; 

 atliekant baigiamąjį inžinerinį kūrybinį / projektinį darbą; 

 taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones: kūrybinį darbą grupėse, improvizacijos 

elementus, eksperimentus, tyrimus, dalijimąsi patirtimi ir atradimais, darbo rezultatų pateikimu 

ir pristatymu; 



 dalykines žinias praplečiant inžinerinių problemų (t. y. naujų produktų ir (ar) sistemų kūrimas, 

sprendžiant praktinius žmonių poreikius) tyrimu ir sprendimu, inžinerinės veiklos teorinių žinių 

įsisavinimu, praktinių ir kūrybinių gebėjimų, būtinų inžineriniams kūrybiniams darbams atlikti, 

įgijimu; 

 bendradarbiaujant su mokyklos mokslo ir verslo partneriais, vykdyti mokomuosius, 

tiriamuosius ir pažintinius projektus, sudarant galimybę mokiniams realiai pamatyti inžinerinės 

kūrybos projektų įgyvendinimą, susipažinti su realaus darbo ir inžinerinio verslo sąlygomis; 

 inžinerinę kūrybą ir praktiką glaudžiai derinant su inžinerijos teorijos, istorijos, estetikos, 

kritikos žiniomis; 

 keliant mokinių sąmoningumą, skatinant sociokultūrinį inžinerijos pritaikymą kasdieniame 

gyvenime; 

 sudarant sąlygas išsikelti asmeninius, kūrybinės grupės ar bendruomeninius tikslus, kuriant 

strategijas ir taktikas joms įgyvendinti; 

 mokytojui, remiantis savo darbo specifika ir profesionalumu, integruojant Programos turinį į 

savo mokomojo dalyko turinį. 

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 

 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas. 

 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas. 

 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS: 

 - puikus; - labai geras;  - geras;  - patenkinamas.  

 

 

Direktorė                                                                                     Jolita Petkevičienė 


