ŠVIETIMO STEBĖSENOS TYRIMŲ, APŽVALGŲ, VERTINIMŲ, ANALIZIŲ SĄVADAS
PAVADINIMAS

METAI

ATSAKINGA INSTITUCIJA

TARPTAUTINIAI TYRIMAI / ANALIZĖS
Matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimų ir motyvacijos didinimas mokyklose (angl. Increasing
achievement and motivation in mathematics and science learning in schools), Eurydice
Išsilavinimas iš pirmo žvilgsnio 2021 (angl. – Education at a Glance 2021), EBPO
Yra svarbu, ko mokosi mokiniai: koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys (angl. – What Students Learn
Matters: Towards a 21st Century Curriculum), EBPO
Bendrojo ugdymo teisingumas Europoje: struktūros, politika ir mokinių mokymosi pasiekimai (angl. – Equity in
school education in EuropeStructures, policies and student performance), Eurydice
PIACC bandomasis tyrimas
Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai ir išmokos Europoje (angl. – Teachers' and school heads' salaries and
allowances in Europe), Eurydice

2020
metai
2021
metai
2020
metai
2020 –
2021
metai
2020
metai
2019 –
2020
metai

ESPAD (tarptautinis alkoholio, tabako, kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių)
tyrimas

2019
metai

EBPO PISA 2018 tyrimo rezultatų analizė ir tyrimo pristatymas visuomenei

2019
metai

EBPO TALIS 2018 tyrimo rezultatų analizė, tyrimo pristatymas visuomenei. Lietuvos ataskaita

2019
metai

Tarptautinis tyrimas IKT švietime

2019
metai

Mokytojų karjera Europoje. (angl. The Career of Teachers in Europe), Eurydice

2018
metai
2018
metai

Lietuvos suaugusiųjų įgūdžių tyrimo PIAAC rezultatų apžvalga
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ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM Strateginių programų skyrius,
Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra,
ŠMSM Strateginių programų skyrius
Kvalifikacijų ir
centras

profesinio

mokymo

plėtros

Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento
Neformalaus švietimo skyrius,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
ŠMSM
Strateginių
programų
skyrius,
Nacionalinis egzaminų centras
ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento
Pedagogų veiklos
skyrius,
Nacionalinis egzaminų centras
Švietimo informacinių technologijų skyrius,
ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius
ŠMM
Strateginių
programų
skyrius,
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras

PAVADINIMAS

METAI

Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas (angl. – Progress in International Reading Literacy Study) PIRLS 2016

2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2016
metai

OECD PISA 2015 Problemų sprendimas bendradarbiaujant ataskaita
Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas (angl. – International Civic and Citizenship Study) ICCS
2016
Sisteminio lygmens stebėsena pagal Europa 2020 prioritetus (angl. Structural Indicators for Monitoring
Education and Training Systems in Europe 2016 – Thematic Overviews), Eurydice
Aukštojo mokslo modernizavimas. Akademinis personalas 2017 (angl. Modernisation of Higher Education in
Europe: Academic Staff – 2017), Eurydice
Pilietinis ugdymas Europos mokykloje 2017 (angl. Citizenship Education at School in Europe – 2017), Eurydice
PIAAC rezultatai: Lietuva

ATSAKINGA INSTITUCIJA
ŠMM Strateginių programų skyrius
ŠMM Strateginių programų skyrius
ŠMM Strateginių programų skyrius
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras

BENDRASIS UGDYMAS
Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas

2022
metai

Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros Lietuvos savivaldybėse galimybių studija

2022
metai
2022
metai
2022
metai
2022
metai

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų praktinių patirčių taikant universalaus dizaino priemones ugdymui(si)
analizė
Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė 2021
Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos
tyrimas

ŠMSM Strateginių programų skyrius, Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento
Regioninės
politikos
analizės skyrius,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra
ŠMSM Strateginių programų skyrius, Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento
Regioninės politikos analizės
skyrius,
Nacionalinė švietimo agentūra

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2021. Nuotolinis mokymas(is)

2021
metai

Ikimokyklinio ugdymo plėtros galimybės Lietuvos savivaldybėse. Savivaldybių administracijų švietimo padalinių
darbuotojų apklausos rezultatai

2021
metai

ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2020. Finansavimas

2020
metai

ŠMSM Strateginių programų skyrius, Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento
Regioninės politikos analizės
skyrius,
Nacionalinė švietimo agentūra
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PAVADINIMAS

METAI

Pagrindinio ugdymo mokinių socialinės-pilietinės ir pažintinės kultūrinės veiklos organizavimas bendrojo
ugdymo mokyklose
Švietimo kokybę gerinantys modernios pamokos aspektai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose

2020
metai
2020
metai

Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Analizė diskusijoms kuriant ir (arba)
atnaujinant ugdymo turinį

2020
metai

Švietimo įstaigos vadovų kasmetinio veiklos vertinimo ataskaitos. Analizės ataskaita

2020
metai
2020
metai
2020
metai
2019
metai

Pažangos samprata mokyklose (pagal mokyklų įsivertinimo duomenis). Tyrimo ataskaita
Tyrimas pagal mokyklų pažangos anketas „Pažangos samprata mokyklose (pagal mokyklų įsivertinimo
duomenis)“
Švietimo būklės apžvalga 2019

2019
metai

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2019. Mokinių pasiekimų atotrūkiai

2019
metai
2019
Analizė „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių būklė 2019 m.“
metai
2019
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2, 4 ir 6 klasėse
metai
2019
Projekto „Lyderių laikas“ tyrimas „Profesinio kapitalo raiškos matavimas 15 III srauto savivaldybių“
metai
Projekto „Lyderių laikas“ tyrimas „I srauto 15 savivaldybių kūrybinių komandų veiklos ir pokyčio projekto 2019
įgyvendinimo vertinimas“
metai
2019
Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas
metai
Tyrimo dėl socialinės pilietinės, pažintinės kultūrinės veiklos tobulinimo ir rekomendacijų parengimo galutinė 2019
ataskaita
metai
2018 –
Tarptautinis longitudinis tyrimas (Estija, Lenkija, Suomija, Lietuva koordinuoja) „ERASMUS+” mobilumo
2019
mokymuisi poveikis ir tvarumas mokyklų personalui“
metai
2019
Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
metai
Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo tyrimo rezultatai
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ATSAKINGA INSTITUCIJA
ŠMSM,
agentūra

Nacionalinė

mokyklų

vertinimo

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
ŠMSM Strateginių programų skyrius, Projektas
„Lyderių
laikas“,
Nacionalinė
mokyklų
vertinimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra,
ŠMSM Strateginių programų skyrius,
ŠMSM Strateginių programų skyrius, Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento
Regioninės
politikos
analizės
skyrius,
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
ŠMSM,
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Ugdymo plėtotės centras
Nacionalinis egzaminų centras
Švietimo aprūpinimo centras
Švietimo aprūpinimo centras
ŠMSM Užsienio lietuvių skyrius
ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento
Pagrindinio ir pradinio ugdymo skyrius
Švietimo mainų paramos fondas
Švietimo informacinių technologijų centras

PAVADINIMAS

METAI

Rekomendacijų paketas dėl mokyklų tinklo pertvarkos
Siūlymų paketas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio
Siūlymų paketas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo
Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos (tyrimo ataskaita)
Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos (analizės santrauka)
Geros mokyklos samprata tėvų požiūriu (tyrimo ataskaita)
Geros mokyklos samprata tėvų požiūriu (tyrimo rezultatų santrauka)

2018
metai
2018
metai
2018
metai
2018
metai
2018
metai
2018
metai
2018
metai

Bendrųjų programų analizė – tyrimas naudojant EBPO parengtus įrankius

2018
metai

Tyrimas ,,Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“

2018
metai

Mokymosi pagalbos teikimas siekiant pasiekimų gerinimo ir bendrųjų ugdymo planų nuostatų įgyvendinimo
pagrindinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose

2018
metai

Statistinės ir kokybinės atrinktų Brandos egzaminų analizės

2018
metai
2018
metai
2018
metai

Parengtos savivaldybių ir mokyklų Valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistinės ir apibendrintos analizės
Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacija ir galimybės. Analizė

Analizė. Lietuva. Švietimo būklės apžvalga 2018. Gera mokykla

Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas
Analizė „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2017. Mokytojas“
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ATSAKINGA INSTITUCIJA
Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo plėtotės centras
ŠMM
Strateginių
programų
skyrius,
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
ŠMM
Strateginių
programų
skyrius,
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento
Pagrindinio ir pradinio ugdymo skyrius,
Ugdymo plėtotės centras
Švietimo aprūpinimo centras, ŠMM Bendrojo
ugdymo departamento Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo centras
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento
Pagrindinio ir pradinio ugdymo skyrius,
Ugdymo plėtotės centras
Nacionalinis egzaminų centras
Nacionalinis egzaminų centras
Ugdymo plėtotės centras

2018
metai

ŠMM Strateginių programų skyrius, ŠMM
Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Regioninės politikos analizės
skyrius, Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra

2018
metai

ŠMM Užsienio lietuvių skyrius

2017
metai

ŠMM Strateginių programų skyrius, ŠMM
Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Regioninės politikos analizės

PAVADINIMAS

METAI

ATSAKINGA INSTITUCIJA
skyrius, Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra

Visos dienos mokyklos modelių įgyvendinimo patirties užsienio šalyse analizė
Tyrimas „Švietimo, sveikatos, socialinių ir kultūros paslaugų vaikui ir šeimai prieinamumas ir poreikis
Lietuvoje“
Statistinės ir kokybinės atrinktų Brandos egzaminų analizės
Parengtos savivaldybių ir mokyklų Valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistinės ir apibendrintos analizės
Mokinių fizinis aktyvumas. Situacijos Lietuvoje analizė
Mokinių fizinis aktyvumas. Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė
Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo pusiaukelės analizė
2017 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, duomenų analizės išvados ir rekomendacijos
Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais būklė ir mokyklinių autobusų
naudojimas bendrojo ugdymo mokyklose Kiekybinio tyrimo ataskaita
Tyrimas „Ugdymo ir švietimo pagalbos kokybė specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose“

2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2016
metai
2016
metai

Švietimo pagalbos skyrius

2021
metai
2021
metai
2020
metai
2020
metai
2020
metai
2020
metai
2020
metai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Švietimo pagalbos skyrius
Nacionalinis egzaminų centras
Nacionalinis egzaminų centras
Kurk Lietuvai dalyviai
Kurk Lietuvai dalyviai
ŠMM Strateginių programų skyrius
Nacionalinis egzaminų centras
ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Mokyklų veiklos skyrius
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento
Švietimo pagalbos skyrius

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina savivaldybė, duomenų apžvalga
Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas neformaliajame vaikų švietime
Vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų 2017–2020 m. įgyvendinimo savivaldybėse apžvalga
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina savivaldybė, duomenų apžvalga
2015–2020 m. I pusmečio NVŠ programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga
NVŠ paslaugų teikėjų apklausos duomenų apžvalga NVŠ ir FŠPU programų vykdomų nuotoliniu būdu būklei
įsivertinti
Savivaldybių darbuotojų apklausos duomenų apžvalga NVŠ ir FŠPU programų vykdomų nuotoliniu būdu būklei
įsivertinti
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Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

PAVADINIMAS

METAI

ATSAKINGA INSTITUCIJA

2020
metai
2019
metai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: savivaldybių darbuotojų
atsakingų už neformalųjį vaikų švietimą apklausos duomenų apžvalga

2019
metai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: neformaliojo vaikų
švietimo mokytojų apklausos duomenų apžvalga
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: mokinių apklausos
duomenų apžvalga

2019
metai
2019
metai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo vertinimas: tėvų / globėjų apklausos
duomenų apžvalga

2019
metai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Vaikų vasaros stovyklų įgyvendinimo vertinimas: apklausos duomenų apžvalga

2018
metai
2018
metai

Lietuvos
centras
Lietuvos
centras

mokinių

neformaliojo

švietimo

mokinių

neformaliojo

švietimo

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina savivaldybė, vertinimas: anketinių duomenų apžvalga ir analizė

2018
metai

Lietuvos
centras

mokinių

neformaliojo

švietimo

Neformaliojo vaikų švietimo tikslinio finansavimo situacijos apžvalga

2018
metai

Lietuvos
centras

mokinių

neformaliojo

švietimo

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų apklausos apžvalga dėl nuotoliniu būdu planuojamų vykdyti neformaliojo
vaikų švietimo tikslinio finansavimo programų
Neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinio finansavimo duomenų apžvalga 2015–2019 m.

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų duomenų apžvalga

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

PROFESINIS MOKYMAS / MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Rekomendacijos dėl V kvalifikacijos lygio mokymo programų diegimo.
Modulinių profesinio mokymo programų stebėsenos priemonė.
Modulinių profesinio mokymo programų diegimo ir įgyvendinimo rekomendacijos
Konsultacinė medžiaga modulinių profesinio mokymo programų diegėjams.
Suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas Lietuvoje: profesinio mokymo
teikėjų ir Užimtumo tarnybos atstovų apklausos rezultatai
Metodinės rekomendacijos dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo bei
suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo metodikų, konsultacinių medžiagų ir kitų priemonių analizė
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2021
metai
2021
metai
2021
metai
2021
metai
2020
metai
2020
metai
2020
metai

Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras

ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros

PAVADINIMAS

METAI

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Lietuvos profesinio mokymo teikėjų veiklos įsivertinimo praktika

2019
metai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės ataskaita
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą veiklos stebėsenos rodiklių ir švis atnaujinimo galimybių
analizės paslaugos

2018
metai

Švietimo informacinių technologijų centras

2018
metai
2018
metai
2018
metai
2018
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai

Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras
Kvalifikacijų
centras

2022
metai
2021
metai
2021
metai
2019
metai
2019
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai
2017
metai

ŠMSM,
Nacionalinė švietimo agentūra

Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje. 2018 m. situacija
Ilgalaikių bedarbių ir neaktyvių darbo rinkoje jaunuolių informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių
gerinimo politiką. Lietuva
Guidance and outreach for inactive and unemployed. Lithuania
Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės paslaugos.
Profesinių mokyklų procesų automatizavimo įrankių atnaujinimo ir diegimo analizės ataskaita
Profesinio mokymo būklės apžvalga
Profesinio mokymo mokinių tarptautinio mobilumo tyrimas pagal Cedefop gaires

ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros
ir profesinio mokymo plėtros

Švietimo informacinių technologijų centras
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras, ŠMM Strateginių programų skyrius
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras

AUKŠTASIS MOKSLAS
Edukacijos tyrimais grįstos švietimo politikos formavimas. Medžiaga diskusijai
2020–2021 m. įvertintų studijų krypčių apžvalga
Pirmųjų aukštųjų mokyklų vertinimo apžvalga 2021 m. (KU, ISM, UK, LAJM, LVK)
Tyrimas tarptautiniam tęstiniam projektui EUROSTUDENT VII
AMIS-3 projekto metu atlikta socialinių partnerių (darbdavių) apklausa ir jos rezultatų naudojimas išorinių
vertinimų metu
Industrinės doktorantūra. Gerosios praktikos apžvalga
Teminio tyrimas „Doktorantūros studijų vykdymas įmonėse: įgyvendinimo galimybės ir iššūkiai Lietuvoje“
Išvykstančių studijuoti į užsienį finansavimo modelio parengimas. Esamos situacijos analizė
Išvykstančių studijuoti į užsienį finansavimo modelio parengimas Užsienio šalių praktikų analizė
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Studijų kokybės vertinimo centras
Studijų kokybės vertinimo centras
ŠMSM Studijų, mokslo ir
departamento Studijų skyrius
Studijų kokybės vertinimo centras
Kurk Lietuvai dalyviai
Kurk Lietuvai dalyviai
Kurk Lietuvai dalyviai
Kurk Lietuvai dalyviai

technologijų

PAVADINIMAS

METAI

ATSAKINGA INSTITUCIJA

PEDAGOGAI
Rekomendacijos dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo
Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė
Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo(si) poreikio ir turinio analizė
Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė. Kokybinio tyrimo ataskaita
Mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvinimas. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
mokymų analizė
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos analizė ir jos efektyvinimas. Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė
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2018
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2018
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2018
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2018
metai
2016
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2016
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Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo plėtotės centras,
Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo plėtotės centras
Ugdymo plėtotės centras
Kurk Lietuvai dalyviai
Kurk Lietuvai dalyviai

