
KOKYBĖS CIKLAS

EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS 
UŽTIKRINIMO ORIENTACINĖS SISTEMOS

4. Peržiūra
Numatyti pokyčių procedūras, reikalingas 
pasiekti užsibrėžtus rezultatus ir (ar) naujus 
uždavinius, atsižvelgiant į grįžtamąjį ryšį ir 
suinteresuotų šalių įvertinimą.

3. Vertinimas ir 
įvertinimas
Sukurti mechanizmus, kurie, surinkus ir 
išanalizavus duomenis, leistų argumentuotai 
įvertinti pasiekimus ir rezultatus. 

1. Tikslas ir planas
Nustatyti aiškius, tinkamus ir išmatuojamus 
tikslus ir uždavinius, numatant strategiją, 
procedūras, užduotis ir žmonių išteklius. 

Daugiau informacijos rasite svetainėse www.eqavet.eu ir www.ec.europa.eu

KOKYBĖS RODIKLIAI
1. Kokybės užtikrinimo sistemų aktualumas profesinio mokymo 

paslaugų teikėjams
• Profesinio mokymo paslaugų teikėjų, taikančių vidines kokybės 

užtikrinimo sistemas, apibrėžtas įstatymais arba savo iniciatyva, dalis
• Akredituotų profesinio mokymo paslaugų teikėjų dalis

2. Investicijos į mokytojų rengimą
• Toliau besimokančių mokytojų dalis
• Investuotos lėšos

3. Dalyvavimo profesinio mokymo programose mastas
• Profesinio mokymo programų dalyvių skaičius (pagal programos tipą 

ir individualius kriterijus)

4. Profesinio mokymo programų baigimo mastas
• Asmenų, sėkmingai baigusių ir (arba) nutraukusių profesinio mokymo 

programas, skaičius (pagal programos tipą ir individualius kriterijus)

5. Profesinį išsilavinimą įgijusių asmenų įdarbinimas
• Profesinio mokymo srities besimokančiųjų asmenų profesinė situacija 

nustatytu laikotarpiu po mokymo pabaigos (pagal programos tipą ir 
individualius kriterijus)

• Besimokančiųjų, įsidarbinusių nustatytu laikotarpiu po mokymo 
pabaigos, skaičius (pagal programos tipą ir individualius kriterijus)

6. Įgytų įgūdžių naudojimas darbo vietoje
• Informacija apie asmenų darbą po mokymo pabaigos (pagal 

programos tipą ir individualius kriterijus)
• Asmenų ir darbdavių pasitenkinimas įgūdžiais ir (arba) kompetencija

7. Nedarbo mastas (pagal individualius kriterijus)

8. Pažeidžiamų grupių skverbtis
• Profesinio mokymo dalyvių, priklausančių nepalankioje padėtyje 

esančių asmenų grupėms (apibrėžtame regione ar tyrimo teritorijoje), 
dalis (proc.) (pagal amžių ir lytį)

• Nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupių sėkmės dažnis (pagal 
amžių ir lytį)

9. Darbo rinkos mokymo poreikių nustatymo mechanizmai
• Informacija apie mechanizmus kintantiems poreikiams įvairiuose 

lygmenyse nustatyti
• Jų veiksmingumo įrodymai

10. Priemonės, skirtos suteikti didesnes galimybes dalyvauti 
profesiniame rengime ir mokyme

• Informacija apie skirtingais lygmenimis taikomas priemones
• Jų naudingumo įrodymai

2. Įgyvendinimas
Parinkti procedūras, užtikrinančias tikslų 
ir uždavinių pasiekimą (pvz., partnerystės 
plėtojimas, suinteresuotų šalių įtraukimas, 
išteklių paskirstymas ir organizacinės ar veiklos 
procedūros).


