
KOKYBĖS KULTŪROS UGDYMAS  

PROFESINĖJE MOKYMO ĮSTAIGOJE 

Rita Pečiukaitytė 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų  

profesinio rengimo centro direktorė 



PROJEKTO PRIDĖTINĖ VERTĖ 
PROFESNIO MOKYMO KOKYBĖS IŠORINIS VERTINIMAS 

• Pateiks objektyvų, profesionalų ir palyginamą profesinio mokymo 

kokybės atskirose programose įvertinimą; 

• Paskatins bendradarbiavimą tarp verslo ir mokymo įstaigų 

užtikrinant profesinio mokymo kokybę ir atitikimą rinkos poreikiams; 

• Paskatins bendradarbiavimą tarp mokslo įstaigų teikiančių tai pačiai 

kvalifikacijai įgyti skirtas profesinio mokymo programas; 

• Padės įgyvendinti Lietuvos kvalifikacijų sandarą; 

• Plėtos kokybės kultūrą; 

• Bus pateiktos rekomendacijos profesinio mokymo programoms 

ir kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti. 
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VERTINIMO SRITYS • Mokymo / mokymosi aplinka 

• Mokymasis visą gyvenimą 

• Mokymo prieinamumas 

• Mokymo modernumas 

• Kvalifikacijos atitiktis ūkio poreikiams 

• Informavimo ir karjeros planavimo 

veiksmingumas 
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AR ŠIOS SRITYS ATSPINDĖS 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĘ? 



METODIKŲ RENGIM0 IR ATNAUJINIM0 KRITERIJAI 

• Praktinis pritaikomumas ir universalumas  (paprastumas) 

• Sąvokų apibrėžtumas (suderinta su galiojančiais teisės aktais) 

• Taikymo efektyvumas (mažiausi kaštai, maksimalus rezultatas) 

• Naudingumas mokyklai 

• Kokybės kultūros ugdymas 
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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 



KOKYBĖS KULTŪROS UGDYMAS! 

= VIDINIS POREIKIS 

Rūpestis kokybe — kasdieninis mokyklos poreikis,  

o ne dėl audito ar inspektorių patikrinimų! 

Rūpestis kokybe — priemonė mokinių ugdymui! 

Rūpestis kokybe sukuria tinkamą aplinką kūrybai! 
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KOKYBĖS POLITIKA 

VIZIJA 

Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras. 

MISIJA  

• Ruošti aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems 

kokybišką profesinį bei vidurinį išsilavinimą.  

• Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

• Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

FILOSOFIJA 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. 
(J.V. Getė) 

MOTO 

Žmogui, kuris žino kur eiti, pasaulis duoda kelią. 
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 KOKYBĖS POLITIKA 

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI 
1. Kurti ir diegti vidinę profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą. 

2. Propaguoti kokybės politiką centre. 

3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą. 

4. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir 

Europos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su viduriniu 

ir profesiniu mokymu, paslaugų teikimu, aplinkosauga.  

5. Rengti kokybiškas ir konkurencingas pirminio profesinio mokymo programas. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

7. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti 

geresnių rezultatų. 

8. Puoselėti centro kultūrą, skatinti bendradarbiavimą, komandinį darbą. 

9. Plėtoti socialinę partnerystę. 

10. Sudaryti sąlygas realizuoti praktiškai naudingas idėjas ir pasiūlymus. 

11. Tenkinti darbuotojų ir mokinių lūkesčius, poreikius, gerinti jų darbo bei mokymosi 

sąlygas. 
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MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 
 

KOKYBIŠKAS VIDURINIS IR PROFESINIS MOKYMAS SEKTORINIAME 

PRAKTINIO MOKYMO CENTRE — MOKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ 



VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ APSISPRENDIMUI  

SIEKTI MOKYMO KOKYBĖS KULTŪROS  

• Moralinis veiksnys — įsipareigojimas teikti kuo geresnes mokymosi 

sąlygas. 

• Profesionalumo veiksnys, skatina siekti aukščiausios mokymosi 

kokybės pasauliniame lygmenyje. 

• Konkuravimo veiksnys, yra susijęs su asmens pasirengimu 

savarankiškam ir prasmingam gyvenimui.  

• Atsiskaitomybės veiksnys, susijęs su politiniu/valstybiniu užsakymu, 

reikalaujančiu teikti aukščiausios kokybės mokymosi paslaugas. 

• Švietimo paslaugų masiškėjimo veiksnys kaip potencialus pavojus 

mokymosi kokybei. 
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Šiemet. Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija 

KIGSA Paryžiuje. 8 vieta , 65 pasaulio šalys 2
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CENTRO VADOVAI CENTRO SAVIVALDA 

MOKYTOJAI GRUPIŲ VADOVAI 
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Mūsų centro sėkmės garantija- bendradarbiavimas.   

Darbštus, kūrybingas kolektyvas, bendra kryptimi 

žvelgiančių vadovų komanda. 

 

 



MODERNUS APTARNAVIMO 

PASLAUGŲ  

SEKTORINIS PRAKTINIO MOKYMO 

CENTRAS CENTRAS  

MŪSŲ VIZIJA 

• Švietimo procesų pažinimas, 

supratimas, paaiškinimas.  

• Skatinimas dirbti geriau. 

• Veiklos procesų kokybės kultūra. 

• Informacijos kaupimas ir  

veiklos skaidrumas.  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


