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Aptarsime: 

• projekto etapus; 

• projekto veiklų vertinimo ir įsivertinimo 

procesų ryšį ir svarbą; 

• Projekto sklaidos planavimą, formas, sklaidos 

kanalus. 
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Projekto etapai 
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Projekto vertinimo tikslas 

Sistemingai įsivertinti 

projekto veiklų eigą, 

rezultatus ir užtikrinti, 

kad teikiama informacija 

ir žinios būtų reikalingos 

ir pasiekiamos tiems, 

kam tai gali būti 

naudinga, taip pat 

informuoti visuomenę ir 

projekto finansuotojus. 
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Projekto vertinimo svarba 

Siekiant naudingai bei kokybiškai įgyvendinti projektą, reikia: 

 

• PLANUOTI VISŲ PROJEKTO VEIKLŲ VERTINIMĄ: 

• STEBĖTI projekto veiklų vykdymo eigą; 

• ATLIKTI visų projekto etapų  įgyvendinimo vertinimą; 

• PAMATUOTI projekto veiklų poveikį dalyviams; 

• NUSTATYTI projekto veiklos trūkumus lemiančias 
priežastis; 

• NUMATYTI projekto veiklų tobulinimą, koreguoti veiklas; 

• DŽIAUGTIS projekto eiga, sėkmėmis, privalumais ir 
rezultatais. 
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Komandos atsakomybės 
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Projekto vertinimo procesas   
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Vertinimo metodai 
 Projekto komanda susitaria 

kokiais duomenų rinkimo 

metodais gautus duomenis 

analizuos ir vertins projekto 

veiklas ir rezultatus. 

 Pasirinkti kelis skirtingus 

kiekybinius arba kokybinius 

duomenų rinkimo metodus 

konkrečiam projekto 

įgyvendinimo aspektui 

įvertinti. 
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Projekto veiklos vertinimo 

planavimas 
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Projekto veiklų sklaida 
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Projekto sklaida 

• Sklaida – tai suplanuotas informacijos apie projektu pasiektus 
rezultatus pateikimas suinteresuotosioms šalims. Projekto 
sklaida, kaip ir kiti projekto veiklos  procesai turi būti 
suplanuota, įgyvendinta  ir įvertinta.  

• Įgyvendinamo projekto veiklų ir rezultatų sklaidos tikslas –  
užtikrinti, kad teikiama informacija ir žinios būtų reikalingos ir 
pasiekiamos tiems, kam tai gali būti naudinga, taip pat 
informuoti visuomenę ir projekto finansuotojus. 

• Gerai suplanuota ir gerai vykdoma sklaida ir projekto 
tęstinumas, užtikrina, kad projekto rezultatai palies ne tik 
tiesiogiai dalyvaujančius projekto veiklose, bet ir visus kitus 
net ir po projekto pabaigos. 
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Projekto sklaidos etapai 

1. Suplanuoti projekto rezultatų sklaidą ir pradėti dar projekto inicijavimo 
etape, informuoti suinteresuotas šalis. Projekto sklaidos plane turi būti 
numatyta, kokie rezultatai ir kodėl bus skleidžiami, kada, kaip, kam ir kokiais 
kanalais bus vykdoma sklaida tiek projekto laikotarpiu, tiek jam pasibaigus.  

 

2. Įgyvendinti projekto rezultatų sklaidą lygiagrečiai su projekto 
įgyvendinimo etapu. 

 

3. Apibendrinti pasiektus projekto rezultatus baigiamajame projekto etape, 
išryškinti ir akcentuoti įgytą patirtį panaudojant kelis sklaidos kanalus. 
Platesnis informavimas apie projektą darys poveikį kitoms organizacijoms ir 
prisidės prie geresnio projektą vykdančios organizacijos įvaizdžio. 

 

4. Įvertinti projekto sklaidos plano įgyvendinimą kokybė pasirinktais 
metodais. Suformuluoti privalumus ir trūkumus.  
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Projekto sklaidos tikslinės 

grupės 
• Numatyti sklaidos tikslines grupes (kam skleisite informaciją 

apie projekto veiklą ir rezultatus) ir priemones įvairiais 
geografiniais lygmenimis (vietos, regioniniu, nacionaliniu, 
Europiniu) bei organizacijos aplinkoje (bendradarbiai, kolegos, 
vietos institucijos, panašią veiklą vykdančios organizacijos, 
tinklai ir t. t.).  

• Projekto veiklų planas turėtų būti gana lankstus, kad į projektą 
įvairiais jo etapais galėtų įsitraukti įvairios tikslinės grupės ir 
kitos suinteresuotosios šalys. Tai padės užtikrinti, kad 
projektas nuolat atitiktų jų poreikius.  

• Įvairių tikslinių grupių dalyvavimas taip pat parodo galimą 
projekto vertę ir padeda skleisti žinias kitoms 

suinteresuotosioms šalims šalyje ir visoje Europoje.  
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Sklaidos planavimas 

Sklaidos ir panaudojimo tikslai gali būti tokie: 

• didinti informuotumą; 

• didinti poveikį; 

• labiau įtraukti suinteresuotąsias šalis ir tikslines grupes; 

• dalytis sprendimais ir praktine patirtimi; 

• daryti poveikį politikai ir praktikai; 

Projekto partneriai turėtų apsvarstyti sklaidos siekius ir 
tikslus ir nuspręsti, kokia sklaidos veikla ir metodai būtų 
tinkamiausi, taip pat pasidalyti užduotis tarp partnerių 
atsižvelgdami į konkrečias projekto ypatybes. 
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Projekto sklaidos formos 

• Projektų rezultatų sklaidos formų pasirinkimą 

lemia projekto apimtis, dalyvių amžius, 

tikslinė grupė, projekto turinys ir kt. 

• Projekto komanda  planuoja projekto sklaidą 

prieš pradėdami projektą ir numato 

tinkamiausias sklaidos formas. 
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Projekto sklaidos kanalai (1) 
Keletas projekto sklaidos priemonių pavyzdžių: 

1. Bukletas; 

2. Internetinis dienoraštis; 

3. Kalendorius; 

4. Knyga; 

5. Konferencija – dažniausiai tai didelis sklaidos renginys, 

kuriame dalyvauja kitų organizacijų ir dažniausiai valdžios 

institucijų atstovai. 

6. Laikraštis; 

7. Lankstinukas; 

8. Metodinis leidinys; 

9. Mokyklos interneto svetainė; 

10. Paskyra socialiniame tinkle (Pvz. Facebook‘e)   
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Projekto sklaidos kanalai (2) 
Keletas projekto sklaidos priemonių pavyzdžių: 

11. Plakatas; 

12. Pristatymas; 

13. Projekto dalyvių susitikimas – projekto vieno ar kelių vizitų 

dalyvių susitikimas projekto rezultatams aptarti.  

14. Projekto interneto svetainė; 

15. Radijo pranešimas; 

16. Renginys (informacinis, šventinis ir kt.); 

17. Seminaras – sklaidos renginys, skirtas pristatyti projekto 

rezultatus, į kurį kviečiami kitų nei projekto partneriai 

organizacijų atstovai. 

18. Televizijos reportažas; 

19. Virtuali paroda. 
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Projekto sėkmės 

 Kartu su projekto mokytojų komanda atsakykite į 7 projekto sėkmės klausimus. 
Atsakymus pagrįskite duomenimis ir įrodomais. 

 

1.Ar mokiniams buvo įdomu įgyvendinant  projekto veiklas?  

 

2.Ar projekto vykdymo metu padrąsinote užduotis atliekančius mokinius?  

 

3.Ar stebint mokinių veiklą pasisekė užsirašyti, kas svarbiausia? 

 

4.Ar visiems mokiniams pasisekė įgyvendinti projekto užduotis  bent 
patenkinamai? 

5.Ar vertindami tarpinius projekto veiklų rezultatus aptarėte projektinio darbo 
stiprybes ir silpnąsias vietas, ar tik surašėte pažymius? 

 

6.Ar mokiniams buvo aiškus projekto veiklos, užduočių rezultatų vertinimas? 

 

7. Ar projekto veiklų įgyvendinimas parodė, ko mokiniai išmoko?  
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Programą „eTwinning“ Lietuvoje 

administruoja 
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