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PROGRAMŲ VERTINTOJŲ
NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMA (20 ak. val.)

1. Programos tipas
Neformaliojo mokymo programa
2. Programos anotacija
Programa skirta pasirengti įvertinti vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo
kokybę švietimo posrityje pagal atnaujintą išorinio vertinimo metodiką. Programos trukmė – 20
ak. val. Iš jų 4 ak. val. skiriama teoriniam mokymui/si ir 4 ak. val. praktiniam mokymui/si
auditorijoje bei 12 ak. val. savarankiškai užduočiai atlikti. Pagal šią programą numatoma
apmokyti programų įgyvendinimo kokybės vertintojus. Svarbiausi vertintojų mokymo programos
parametrai: programos tikslas, mokymosi rezultatai, turinys, mokymosi metodai teoriniam ir
praktiniam mokymui/si auditorijoje, savarankiškos užduoties atlikimas.

3. Programos tikslas
Įgyti vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo švietimo posrityje kokybės įvertinimo
mokėjimus, nustatyti mokymo programos įgyvendinimo stipriąsias ir silpnąsias puses,
kompetentingai formuluoti vertinimo išvadas pagal nustatytas vertinimo sritis, kriterijus ir
rodiklius.

4. Programos realizavimo logika
Programos teorinio mokymo dalis auditorijoje (4 ak. val.) skiriama profesinio mokymo
programų: a) programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo tikslams bei uždaviniams
atskleisti; b) parengtos programos įgyvendinimo kokybės savianalizės sąsajoms su išorinio
vertinimo tikslais ir uždaviniais; c) mokymo programos įgyvendinimo kokybės užtikrinimo ciklo
etapų ir vertinimo sričių, kriterijų ir rodiklių sampratai bei paskirčiai aptarti pagal atnaujintas
savianalizės suvestinės rengimo ir išorinio vertinimo metodikų projektus; d) pasirengimo
išoriniam programų įgyvendinimo kokybės vertinimo paskirčiai suprasti bei e) vertinimo vizito
paskirčiai, eigai ir galutiniam vertinimo rezultatui parengti.
Programos praktinio mokymo dalis auditorijoje (4 ak. val.) skiriama teorinio mokymosi rezultatų
taikymui: vertinimo srities bei kokybės užtikrinimo ciklo etapų verčių įsivertinimo logikai ir
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metodikai pritaikyti gauti išorinio vertinimo rezultatus pagal nustatytą formą (verčių ‚skėčiai“).
Įsisavinus vertinimo sritims ir kokybės užtikrinimo ciklo etapams verčių priskyrimo logiką ir
metodiką, vertintojų mokymo programos klausytojams skiriama savarankiška užduotis (12 ak.
val.) verčių suteikimo logikos praktiniam įtvirtinimui.

Savarankiška užduotis atliekama

pasinaudojant ankstesnių savianalizės suvestinių pavyzdžiais, kurių pagrindu klausytojai
savarankiškai atlieka vienos vertinimo srities vertės nustatymą ir susieja ją su kokybės
užtikrinimo ciklo etapo vertės nustatymu. Klausytojams atlikus savarankišką užduotį bus
atliekama jų analizė ir komentarų išsiuntimas elektroniniu paštu.

5. Mokymosi rezultatai


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



pritaikyti profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės vertinimo srities
standartinius rodiklius vertinimo sričių ir kokybės užtikrinimo ciklo etapų verčių
nustatymui;



atlikti vertės priskyrimą vienai pasirinktai vertinimo sričiai, vadovaujantis verčių
priskyrimo vertinimo sritims ir kokybės užtikrinimo ciklo etapams logika bei metodika.

6. Programos struktūra.
6.1. Kontaktinis teorinis mokymas (4 ak. val.)
Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
 pritaikyti
verčių Išorinio vertinimo tikslai
priskyrimo
sritims

ir

vertinimo uždaviniai. Savianalizės paskirtis, pasakojimas,
kokybės struktūra ir pagrindiniai priedai.

užtikrinimo
etapams

Mokymo/si metodai
ir Mokymo
metodai:

ciklo Vertinimo
logiką

ir rodiklio

kriterijau

sampratos.
ir

Kokybės argumentavimas.
metodai:

savianalizės ir išorinio sampratos. Kokybiniai, kiekybiniai, klausymas,

stebėjimas,

vertinimo

ciklo

ir aiškinimas,

etapų Mokymosi

metodiką

atnaujintų užtikrinimo

srities,

demonstravimas,

jų

metodikų programos ir standartiniai rodikliai diskusijos, reflektavimas,

projektų kontekste

bei jų vaidmuo priskiriant vertes argumentavimas.
vertinimo

sričiai

ir

užtikrinimo ciklo etapams.

kokybės
Mokymo

metodai:

pasakojimas,
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demonstravimas,
aiškinimas,
argumentavimas.
Mokymosi

metodai:

klausymas,

stebėjimas,

diskusijos, reflektavimas,
argumentavimas.

6.2. Kontaktinis praktinis mokymas (4 ak. val.)
Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
Mokymo/si metodai
metodai:
 pritaikyti
profesinio Programos įgyvendinimo kokybės Mokymo
programų rodiklių

ir

išorinio

vertinimo aiškinimas,

įgyvendinimo kokybės standartinių

rodiklių

lyginimas demonstravimas,

mokymo

srities rodiklio vertės, kriterijau vertės ir stebėjimas,

vertinimo

standartinius rodiklius vertinimo srities vertės priskyrimui.

argumentavimas,

vertinimo

diskusijos

sričių

kokybės
ciklo

ir

užtikrinimo
etapų

Mokymosi metodai:
darbas

verčių

grupėse,

diskusijos,

nustatymui;

argumentavimas,
reflektavimas,
aiškinimas,

pasirinktos

vertinimo

srities

(dimensijos)

verčių

priskyrimo

logikos

ir

metodikos pristatymas.
6.3. Savarankiškas mokymasis (12 ak. val.)
Mokymosi rezultatai
Mokymosi turinys
rinkimas
 atlikti
vertės Duomenų
priskyrimą
pasirinktai
sričiai,
verčių

vienai pasirinktos
vertinimo rodiklius

vadovaujantis programos

vertinimo
ir

kriterijus.
vertinimo

Mokymo/si metodai
pagal Dalomosios medžiagos,
srities teorinio
Gautų mokymo
srities konspektų,

priskyrimo rodiklių lyginimas su standartiniais šaltinių

ir

praktinio
auditorijoje
literatūros
studijavimas
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ir metodikos

vertinimo

sritims

kokybės

užtikrinimo priskyrimas

ciklo etapams logika rodikliams,
bei metodika.

rodikliais.

Verčių irreflektavimas,

vertinimo
kriterijams

srities dalijimasis patirtimi su
ir

visai kolegomis,

duomenų

vertinamai sričiai. Vertinimo srities rinkimas,
vertės reikšmė kokybės užtikrinimo interpretavimas,
ciklo etapo vertės nustatymui.

lyginimas

ir

išvadų

darymas,

savarankiškos

užduoties

ataskaitos

parengimas

pagal

nustatytą

formą

(„skėčiai“),
susipažinimas
grįžtamojo

su
ryšio

informacija.
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