Profesinio mokymo programų savianalizės rengėjų
neformaliojo mokymo programa

Parengta Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą
Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-002 „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 2013

2

SAVIANALIZĖS RENGĖJŲ
NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMA (40 ak. val.)

1. Programos tipas
Neformaliojo mokymo programa

2. Programos anotacija
Programa skirta savianalizės rengėjų mokymui įsivertinti vykdomų profesinio mokymo
programų įgyvendinimo kokybę švietimo posrityje pagal atnaujintą savianalizės rengimo
metodiką. Programos trukmė – 40 ak. val. Iš jų 4 ak. val. skiriama teoriniam mokymui/si ir 4 ak.
val. praktiniam mokymui/si auditorijoje, 24 ak. val. savarankiškai užduočiai atlikti ir 8 ak. val.
konsultacijoms profesinio mokymo įstaigoje. Pagal šią programą numatoma apmokyti profesinio
mokymo programų savianalizės rengėjus. Svarbiausi programos parametrai: programos tikslas,
mokymosi rezultatai, mokymo/si turinys, mokymo/si

metodai teoriniam ir praktiniam

mokymui/si auditorijoje bei savarankiškos užduoties atlikimas. Konsultacijų tematinis planas
savianalizės rengėjams bus parengtas pagal išryškėjusius klausytojų poreikius įvykdžius visus
numatytus mokymus.

3. Programos tikslas
Įgyti vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo švietimo posrityje kokybės
įsivertinimo mokėjimus, reikalingus kompetentingai parengti savianalizės suvestinės ataskaitą
pagal nustatytas vertinimo sritis, kriterijus ir rodiklius tiek programos išorinio vertinimo, tiek
programos vidinės kokybės gerinimo atvejais.

4. Programos realizavimo logika
Programos teorinio mokymo dalis auditorijoje (4 ak. val.) skiriama profesinio mokymo programų
įgyvendinimo: a) savianalizės tikslams bei uždaviniams atskleisti; b) vertinimo sričių, kriterijų ir
rodiklių sampratai bei paskirčiai aptarti; c) savianalizės ir išorinio vertinimo procesų etapų
turinio bei sąryšio atskleidimui; d) savianalizės suvestinės ataskaitos priedų, reikalingų pateikti
išoriniams vertintojams prieš ir savianalizės metu, sąrašo aptarimui.
Programos praktinio mokymo dalis auditorijoje (4 ak. val.) skiriama teorinio mokymosi rezultatų
praktiniam taikymui, įsisavinti vertinimo srities bei kokybės užtikrinimo ciklo etapų verčių
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įsivertinimo logiką ir metodiką savianalizės suvestinei parengti pagal nustatytą formą (‚skėčiai“).
Išmokus suteikti vertes vertinimo sritims ir kokybės užtikrinimo ciklo etapams, klausytojams
skiriama savarankiška užduotis (24 ak. val.), geriausiai atliepianti

konkrečios mokyklos

savianalizės suvestinės parengimo poreikius Klausytojams atlikus savarankišką užduotį jie bus
konsultuojami pagal iškilusius klausimus ir problemas (8 ak. val.).
5. Mokymosi rezultatai


susieti profesinio mokymo programų kokybės vertinimo rodiklių, kriterijų, vertinimo
sričių ir kokybės užtikrinimo ciklo etapų sampratas vertinimo sričių ir kokybės
užtikrinimo ciklo etapų verčių nustatymui;



susieti savianalizės suvestinės rengimo procesų rezultatus su išorinio vertinimo tikslais,
siekiant atnaujintų savianalizės ir išorinio vertinimo procesų sinergijos;



parinkti savianalizės suvestinės ataskaitos priedą ar priedus konkrečiam atvejui, teikiamus
prieš ir išorinio vertinimo vizito metu;



pritaikyti verčių priskyrimo vertinimo sritims ir kokybės užtikrinimo ciklo etapams logiką
ir metodiką atnaujintų savianalizės ir išorinio vertinimo metodikų projektų kontekste;



atlikti vertės priskyrimą vienai pasirinktai vertinimo sričiai atnaujintų savianalizės ir
išorinio vertinimo metodikų kontekste;



susieti gautą vertinimo srities vertę su kokybės užtikrinimo ciklo etapo vertės nustatymu
atnaujintų savianalizės ir išorinio vertinimo metodikų projektų kontekste.

6. Programos struktūra.
6.1. Kontaktinis teorinis mokymas (4 ak. val.)

Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
Mokymo/si metodai
Profesinio
mokymo
programų
Mokymo
metodai:
 susieti
profesinio
mokymo

programų įgyvendinimo kokybės vertinimo pasakojimas,

kokybės

vertinimo ciklo, srities, kriterijaus ir rodiklio demonstravimas,

rodiklių,

kriterijų, sampratos.

vertinimo

sričių

Profesinio

mokymo aiškinimas,

ir programų įgyvendinimo kokybės argumentavimas.

užtikrinimo vertinimo ciklų, vertinimo sričių, Mokymosi

metodai:

ciklo etapų sampratas kriterijų ir rodiklių sąsajos nustatant klausymas,

stebėjimas,

kokybės
vertinimo
kokybės
ciklo

sričių

ir vertinimo

sričių

ir

kokybės diskusijos, reflektavimas,

užtikrinimo užtikrinimo ciklo etapų vertes.
etapų

verčių

argumentavimas.
Mokymo

metodai:
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nustatymui;

pasakojimas,
Savianalizės



rengimo

procesas: demonstravimas,

savianalizės samprata, paskirtis, tikslai, turinys, aiškinimas,

susieti
suvestinės

rengimo etapai

ir

sąsajos

su

išorinio argumentavimas.

procesų rezultatus su vertinimo proceso tikslais.

Mokymosi

metodai:

išorinio

vertinimo

klausymas,

stebėjimas,

tikslais,

siekiant

diskusijos, reflektavimas,

atnaujintų savianalizės

argumentavimas.

ir išorinio vertinimo
procesų sinergijos;
Savianalizės


parinkti

priedai, Mokymo

metodai:

savianalizės esantys institucijoje ir naudojami pasakojimas,
ataskaitos savianalizei bei teikiami iš anksto demonstravimas,

suvestinės
priedą

suvestinės

ar

konkrečiam
teikiamų
išorinio
vizito metu;

priedus ekspertui

prieš

atvejui, išorinio

institucijos aiškinimas,

vertinimo
suvestinės

vizitą. argumentavimas.
priedai, Mokymosi

metodai:

vertinimo esantys institucijoje ir naudojami klausymas,

stebėjimas,

prieš

ir Savianalizės

jo

savianalizei bei teikiami ekspertui diskusijos, reflektavimas,
atvykus į vertinimo vizitą

argumentavimas.
Mokymo

metodai:

pasakojimas,
demonstravimas,
aiškinimas,
argumentavimas.
Mokymosi

metodai:

klausymas,

stebėjimas,

diskusijos,
argumentavimas.

5

6.2. Kontaktinis praktinis mokymas (4ak. val.)
Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
 pritaikyti
verčių Verčių priskyrimo logika
priskyrimo
sritims

ir

vertinimo metodika

metodiką

užtikrinimo

ciklo demonstravimas,

ciklo etapams atnaujintų savianalizės ir stebėjimas,

užtikrinimo
etapams

sritims aiškinimas,

vertinimo

kokybės beikokybės

Mokymo/si metodai
ir Mokymo
metodai:

logiką

ir išorinio

vertinimo

metodikų argumentavimas,

atnaujintų projektų kontekste.

diskusijos

savianalizės ir išorinio

Mokymosi metodai:

vertinimo

darbas

metodikų

projektų kontekste;

grupėse,

diskusijos,
argumentavimas,
reflektavimas,
aiškinimas,

pasirinktos

vertinimo srities verčių
priskyrimo

logikos

ir

metodikos pristatymas.
6.3. Savarankiškas mokymasis darbo vietoje (24 ak. val.)
Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
rinkimas
 atlikti
vertės Duomenų
priskyrimą

vienai pasirinktos

vertinimo
ir

Mokymosi metodai
pagal Dalomosios medžiagos,
srities teorinio

pasirinktai

vertinimo rodiklius

kriterijus.

Gautų mokymo

sričiai

atnaujintų programos rodiklių lyginimas su konspektų,

ir

praktinio
auditorijoje
literatūros

savianalizės ir išorinio standartiniais metodikos rodikliais. šaltinių studijavimas ir
vertinimo

metodikų Verčių

projektų kontekste;


priskyrimas

vertinimo reflektavimas, dalijimasis

srities rodikliams, kriterijams ir patirtimi mokykloje su

susieti gautą vertinimo visai vertinamai sričiai. Vertinimo kolegomis,
srities vertę su kokybės srities

vertės

užtikrinimo ciklo etapo užtikrinimo
vertės

nustatymu nustatymui.

reikšmė

ciklo

etapo

duomenų

kokybės rinkimas,
vertės interpretavimas,
lyginimas

ir

išvadų

atnaujintų savianalizės

darymas,

savarankiškos

vertinimo

užduoties

ataskaitos

ir išorinio
metodikų
kontekste

projektų

parengimas

pagal

nustatytą

formą
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(‚skėčiai“).
6.4. Konsultacijos savianalizės rengėjams (8 ak. val.)
Konsultavimo paskirtis
Pagal klausytojų poreikius Grupinio
sudaromas
konsultavimo planas

Konsultavimo formos ir metodai
konsultavimo forma naudojant

tematinis konsultavimo

strategiją,

atskirais

atvejais

mentorystės
panaudojant

reflektavimo elementus.
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