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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei Profesinio moþmo istatymo
nuostatomis, vykdydamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministuo Kaléjimq departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriui 2017 metams nustatytus

uàdavinius bei siekdamas tobulinti vykdomo profesinio mokymo kokybç:

1. TvirtinuProfesinio mokymo vykdymo kokybes vertinimo tvarkos apraS4 @ridedamas).

2. Pavedu:

2.1. Kompetencijq ugdymo skyriaus mokytojui Jauniui Stankeviðiui paskelbti Si isakyma

Moþmo centro interneto svetaineje;

2.2. Bendrojo skyriaus raStvedybos inspektorei Miroslavai Suboð su Siuo isakymu

supaZindinti visus Moþmo centro darbuotojus.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcii as Kast¡rtis Lizunas
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Mokymo centro

direktoriaus20lT m. geguZes &fu d.

isalqrmu Nr.ffiç*SS

PROFESINIO MOI(YMO VYKDYMO KOKYBTS VNNTINIMO
TVARKOS APRASAS

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinio mokymo vykdymo kokybes vertinimo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos
apra5as) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos vertinimo (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro profesinio mokymo progamq vykdymo vertinimo proces4, isivertinimo
or gatizav im4 ir vykdym4.

2. fsivertinimo tikslas - veiklos gerinimas nustatant tobulintinas sritis, priimant bendrus
sprendimus dêl bütinq veiksmq, siekiant geresnes moþmo(si) kokybes ir geresniq kursantq
pasiekimo rezultatq.

3. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei
Profesinio mokymo istatymo nuostatomis, Profesinio mokymo kokybes iðorinio vertinimo modeliu,
Metodika profesinio moþmo programq savianalizei parengti bei atsiZvelgiant i Rekomendacij4 del
Europos profesinio moþmo kokybes uZtikrinimo orientacinês sistemos sukürimo, bei Vertinimo
kriterijq, rekomenduojamt4 savtanaTizei atlikti pradedant kurti viding koþbes uåtikrinimo sistem4,
rinkini.

II SI(YRIUS
VERTINAMOS VEIKLOS SRITYS

4. Siekiant nustaQrti Mokymo centro vykdomos (-q) profesinio mokymo programos Gq)
efektyvum4, vertinamos Sios veiklos sritys:

4.1. profesinio mokymo valdymas: vertinamas orientavimas i bausmiq vykdymo sistemos
poreikiq tenkinim4, planavimo veiksmingumas, valdymo racionalumas bei valdymo kulttira;

4.2. profesinio mokymo i5tekliai: vertinami profesiniam mokymui vykdytr skirti
Ù;mogiÉlneji i5tekliai, moþmo proceso matenalirus aprupinimas, profesinio mokymo progranai
vykdyti skiriamas fi nansavimas, metodiniai i5tekliai ;

4.3. darbas su pretendentais ir kursantais: vertinamas pretendentq mokytis pritraukimas,
skleidZiamos informacijos patrauklumas ir prieinamumas, prümtq kursantq konsultavimas ir
itraukimas i Mokymo centro savivald4, nuotolinio moþrmosi galimybe, neformalaus ugd¡rrno
organizavimas, saugiq gyvenimo ir mokymo Gsi) s4lygrl sudarymas, materialinés paramos
kursantams skyrimas, ry5io su pataisos istaigomis palaikymas;

4.4. vykdomas mokymo (-si) procesas: vertinama profesinio mokymo programos (-q)
atitiktis bausmiq vykdymo sistemos strateginiams tikslams, mokymo Gsi) organizavimas ir
vykdymas, kursantq moþmosi pasiekimq vertinimo sistemos funkcionalumas, mokymo (-si)
inovatyvumas, mokymo(-si) patrauklumas;

4.5. profesinio mokymo programos vykdymo rcnltatas: vertinama kursantq nubyrejimo
kuta, kursantq paùangamas ir lankomumas, parengtq specialistq koþbe.

5. Profesinio mokymo programos vykdymo kokybei vertinti nustatoma rodikliq sistema
(priedas), kuri gali büti koreguojama atsiZvelgiant ! ankstesnio vertinimo rezultatu pasiulymus.
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III SKYRIUS
VERTINIMO UZDAVINIA.I IR PRINCIPAI

6. Mokymo centro veiklos kokybes isivertinimo uZdaviniai:
6.1. nustatyti programos vykdymo koþbes sêkmes bei träkumus ir apibrèZti tobulintinas

sritis ir veiksmus veiklai tobulinti;
6.2. akcentuoti Mokyrno centro bendruomenes demesi i veiklos aspekfus, lemianõius

ugdymo Siuolaiki5kum4 ir kokybç;
6.3. atsiùvelgiant iisivertinimo rezultatus rengti irkoreguoti profesinio mokymo programos

vykdymo planus bei Mokymo centro veiklos planus;
6.4. sudaryti s4lygas visiems Mokymo centro bendruomenes nariams, reflelrfaws savo ir

Mokymo centro veikl4, susitelkti siekiant nuolatinio vertybemis pagristo mokymo (-si) proceso
tobulinimo;

6.5. sudaryti s4lygas visai Mokymo centro bendruomenei, Mokymo centro veikla
suinteresuotiems partneriams sistemingai, argumentuotai ir rcntltatyviai diskutuoti apie kursantq
mokym4 (-si) ir pataisos pareigünq rengim4;

6.6. tobulinti Mok¡rrno centro pedagoginio personalo kompetencij4;
6.7. tinkamai pasiruo5ti atsiskait¡rti uùprograntos vykdymo koþbç Teisingumo ministerijai,

Svietimo ir mokslo ministerijai, Kalejimq departamentui, kitoms uirukitrgotns institucijo*r it
parhreriams.

7. Mokymo centro profesinio moþmo vykdymo kokybös isivertinimas remiasi ðiais
principais:

7.I. pag4stumo: isivertinimo sprendimaignndäarcti skaidriai surinktais irpatikimais, reali4
situacij4 iliustruojanõiais duomenimis ir informacija;

7.2. g4ilamojo rySio ir refleksyvumo: darbuotojq ir kursantq isitraukimas i vertinimo
proces4, kritinis poZiüris i vykdom4 veiklq, apm4stant veiklos sriðiq isiveninimo reikömingumg;

7.3. tçstinumo: kiekvienas veiklos koþbes lsivertinimo etapas nuolatinio Mokymo centro
veiklos tobulinimo dalis.

IV SKYRIUS
VERTINIMO ETAPAI IR PRIEMONES

8. Profesinio moþmo programos vykdymo koþbes vertinimas sudaro einamasis
vertinimas ir koþbes isivertinimas.

9. Einamasis vertinimas skirtas rinkti informacij4 apie vykdom4 moþmo proces4.
10. Vertinami 5ie kokybes gerinimo ir uZtikrinimo etapai:
I 0. 1. profesinio mokymo planavimas;
10.2. profesinio mokymo programos igyvendinimas.
1 1. Einamojo vertinimo priemones yra:
I 1.1. besimokanöiq kursantq anketine apklausa;
| | .2. mokylojt¿ anketin e apkTausa;
1 1.3. pamoþ stebejimas.
12. Etrralrtqji vertinimqorganizuoja Mokymo organizavimo skyriaus atsakingi darbuotojai.
13. Kokybès isivertinimo procesas sudaro penkis etapus: pasirengimo, isivertinimo

koncepcijos kürimo, tyrimo metodikos parengimo, isivertinimo atlikimo, apibendrinimo.
14. [sivertinimo proces4 inicijuoja Moþmo centro direktorius.
15. Pasirengimo isivertinimo etape nustatoma isivertinimo problema (sritis) bei

suformuluojamas probleminio vertinimo fyrimo klausimas.
16. Sprendimas del isivertinimo priimamas kolegialiai Moþrtojqtarybos susirinkimo metu.
17. Mokymo centro direktoriaus isakymu sudaroma isivertinimo grupe ir tvirtinamas Sios

grupes darbo reglamentas.
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18. fsivertinimo koncepcijos kurimo etape rengiamas kokybes isivertinimo planas,
nustatomi isivertinimo tikslai, dalyviai ir jq funkcijos, pasirinktq sriöiq (temq) rodikliai ir kokybes
kriterijai.

19. Kokybes isivertinimo planq derinant su Mokymo cenfro metodinèmis grupemis rengia
isivertinimo grupe.

20. {sivertinimo planas tvirtinamas Moþmo centro direktoriaus.
21. Tynmo metodikos parengimo etape rengiamas isivertinimo tyrimo instrumentas bei

nustatoma isivertinimui reikalingos informacijos teikejq grupe.
22. f,sivefünimo grupe instruktuoja tyrimo dalyvius.
23. |sivertinimo tyrimo metodika derinama su Moþmo

tvirtinama Moþmo centro direktoriaus isakymu.
24. [sivefünimo atlikimo etape renkami duomenys ir

analizuoj ama ir formuluoj amos i5vados.
25. {sivertinimo priemonés yra:
25.1. besimokanðiq kursantq anketiniq apklausq analizë;
25.2. absolventq anketine apklausa;
25.3. pataisos istaigq (darbdaviq) anketinê apklausa;
25. 4. mol<ytoj q anketin e apklausa;
25.5. pokalbis (individualios ar grupinês konsultacijos);
25.6. programos efekfyvumo tyrimas;
25.7. pamokq stebèjimo protokolq analizè;
25.8. atvirypamokq stebejimas;
25.9. mokymosi pasiekimq vertinimas;
25.10. diskusijos metodinése grupése.
26. Atsiskaitymo ir informavimo etape isivertinimo grupe rengia isivertinimo ataskait4.

Ataskaitoje nurodomi isivertinimo tikslai, svarbiausi vertinimo rcnútata., isivertinimo dalyviai,
metodai ir informacijos Saltiniai, pagrindiniai isivertinant naudoti duomenys ir kita informacija bei jq
analize, stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai, pateikiamos rekomendacijos del veiklos tobulinimo.

27. Su isivertinimo ataskaita supaZindinami visi Moþmo centro bendruomenes nariai.
[sivertinimo rekomendacijos ir isipareigojimai naudojami tobulinti mokymo proces? ir yra privalomi
visiems jo dalyviams.

28. Apie atlikto isivertinimo rezultatus informuojamas Kalejimq departamentas ir kitos
suinteresuotos institucij os.

V SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Profesinio mokymo vykdymo kokybès vertinime dalyvauja visi Moþmo centro
administracijos padaliniai ir atliekama anaLize pagal skyriui priskirtas kompetencijas.

30. Moþmo centro iðorini vertinim4 vykdo igaliotos institucijos teises aktq nustat¡rta
tvarka.

31. Vadovaujantis Tvarkos apraSu nustatomas vykdomo profesinio mokymo kokybes
isivertinimas, rengiami savianalizes dokumentai i5oriniam vertinimui.

32. Sio Tvarkos apra5o nustaQrta tvarka gali büti atliekamas ir kitr+ Moþmo centro
vykdomq mokymo renginiq kokybes vertinimas.

33. Tvarkos apra5as gali búti koreguojamas ar keiéiamas Molqrmo centro direkforiaus
isakymu.

centro metodinemis grupemis ir

informacija, ji interpretuojama,



Profesinio mokymo vykdymo
kokybes vertinimo tvarkos apra5o
priedas

KOKYBES RODIKLIU SISTEMA

Veiklos
sritvs

Rodiklis Siektinas rezultatas

| 1. Profesinio

I mokymo

I valdymas

1.1. Orientavimas i bausmiq
vykdymo sistemos poreikiq
tenkinima

Vykdoma profesinio moþmo programa yra pagrista
bausmiq vykdymo sistemos strateginiais prioritetais.
Palaikomas glaudus bendradarbiavimas su Kaléj imq
departamentu ir j am pav aldäiomis istaigomis.

l. .2. Planav imo veiksminzumas Suinteresuotos Salys dalyvauj a planuoj ant veikl4.
Ai5kiai apibréåtas moþmr¿ planavimo procesas.
Planavimo dokumentai atitinka formaliesiems
reikalavimams.
Planavimo dokumentai siejami su ankstesniqjq metr¿
veiklos rezultat¿is.

1.3. Valdymo racionalumas Moþmo centro struktära atitinka vykdomai veiklai
uåtikrinti.
Administracijos padaliniai bendradarbiauja siekiant
efektyviai vykdyti profesini moþm4.
Aiðkiai reglamentuotas atsakomybés pasiskirstymas
uZ mokymo procesa ir io kokybç.

1.4. Valdymo kultüra Skatinamas ir taikomas darbas komandoje.
Savivaldos institucijos turi galimybç ir aktyviai
daþauja profesinio moþmo procese.
Bendradarbiavimas su Kalejimq departamentu,
pavaldZiomis istaigomis, kitais partneriais yra
rezultatyvus.

2. Profesinio
mokymo
iSrekliai

2.1. Profesiniam moþmui vykdyti
skirti Zmogi5kieji iðtekliai

Aiðküs etatq komplektavimo prioritetai.
Ai5kiai apibrekapersonalo motyvavimo sistema.
Personalo sudêtis atitinka vykdomai veiklai.
Pedagoginio personalo darbo krtvis yra
planuojamas ir tolygiai paskirst¡rtas.
Pedagoginis personalas nuolat tobulina turimas
kompetencijas.
Pedagoginis personalas lavina praktines
kompetencijas bendradarbiaudamas su Kaléjimq
departamentu ir jam pavaldZiomis istaigomis.
Pedagoginis personalas tobulina turimas ir igyja
naujas kompetencijas daþaudami projektinèje
veikloje.
Pedagoginiam personalui yra suteiktos galimybes
atestuotis, siekti auk5tesnés kvalifikacines
kategorijos.
Personalas yra patenkintas darbo s4lygomis,
savirealizacijos galimybèmis bei socialiniu-
psichologiniu klimatu kolektyve.

2.2. Mokymo proceso materialinis
apnipinimas

Turimos patalpos efektyviai panaudojamos
mokymams organizuoti ir vykdyti.
Mokymo patalpos tinkamos vykdyti teorini ir
praktini mokyma.



2.3. Profesinio moþmo programai
vykdyti skiriamas finansavimas

Teorinio moþmo patalpos yra aprüpintos reikiama
kompiuterine ir kita technika.
Praktinio mokymo aprüpinimas atitinka programos
reikalavimus.
Pedagoginis personalas aprüpintas kompiuterine ir
kita or ganizacine techni ka.
Vykdant profesini mokym4 efekryviai naudojama
kifi¿ istaigq (pataisos namq) materialiniai i5rekliai.
Skirtingos vykdomos moþmo programos
aprüpintos tolygiai.
Moþmo centro apräpinimas informaciniq ir
komunikacinir¿ technologijq (toliau - IKT) iranga
atitinka pro!Íamos reikalavimus.
BiudZeto le5os naudojamos racionaliai.
Vykdyti profesini moþm4 pritraukiamos kitos
iplaukos (proiektinè veikla, patalpu nuoma ir kt.)
Metodinei medäagai isigyti skirtas tinkamas
finansavimas.
Pedagoginis personalas rengia metodinius i5teklius.
Turimi metodiniai iðtekliai naudojami racionaliai ir
efekryviai.
Metodiniai i5tekliai atitinka Siuolaikines
technologijas ir moþmo metodus.
Metodiniai i5tekliai atitinka programos
reikalavimus.
Pedagoginis personalas pakankamai apräpintas
metodinèmis priemonemis.
Besimokantys aprupinti bUtiniausiomis metodinêmis
priemonêmis.
Parengtos ir naudojamos vaizdinés moþmo
priemones.
Bibliotekos fondas prieinamas besimokantiems ir
moþrtojams kompiuteriniuose tinkluose.
Bibliotekos laikas ir aprupinimas atitinka programos
reikalavimus.
Yra sudaryta galimybè kopijuoti metodinç
medùiag1.
Besimokantiems ir moþrtojams yra sudaryta
galimybé pasinaudoti kitose institucijose esanðia
metodine medäiasa.

3. Darbas su
pretendentais
ir kursantais

3.1. Pretendentq mok¡is
pritraukimas

Nuolat organizuojami pataisos pareigùno profesijos
populiarinimo renginiai.
Vyksta bendradarbiavimas su mokymo fstaigomis,
darbo birZomis, kitomis institucijomis.
Glaudus bendradarbiavimas su laisvès atemimo
vietq lstaigq personalq, bendrq vie5inimo renginiq
organizavimas.
Lankstaus mokymosi gafiko sudarymas.

3.2. SkleidZiamos informacijos
patrauklumas ir prieinamumas

Informacijai skleisti naudojami ivairus bUdai ir
priemones.
SkleidZiama informacija apie moþm4 yra aiðki,
i5sami ir korekti5ka.
Vykdoma informavimo efektyvumo analizè ir naujq
informavimo formu ir ealimvbiu paieðka.

3.3. Priimtr¿ kursantq konsultavimas
ir itraukimas ! Moþmo centro
savivalda

Yra nustat¡rta naujq kursantq prièmimo tvarka.
Kiekvienai moþmo grupei paskirtas kuratorius.
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3.4. Nuotolinio mokymosi galimybè

Vykdomos individualios ir grupinès konsultacijos
apie moþmosi ir gyvenimo s4lygas bei tvark4.
Kursantq taryba dalyvauja sprendZiant klausimus,
susijusius su mokymo programos vykdymu,
kursantq materialinir¿ aprtipinimu ir kt.
Kursantai aktyviai dalyvauja Moþmo centro
organizuoi amuose renqiniuose.
Nustat5rta aiËki tvarka dèl galimybès mokytis
nuotoliniu büdu.
Suinteresuotiems asmenims yru prieinama
informacij a apie nuotolinio moþmosi galimybes.
Nuotoliniam mokymui vykdyti yra pakanka IKT
irangos.
Besimokantiems paaiðkinti moþmosi tikslai bei
uZdaviniai.
Besimokantys turi galimybes pasitikrinti savo Ziniq
ir gebèjimq lygi.
Yra sudarytos palankios s4lygos nuolat bendrauti su
moþojais ir bendramoksliais.
Laiku teikiama griZtamoji informacija apie
mokymosi procesa ir mokymosi rezultatus.

3.5. Neformalaus ugdymo
organizavimas

Neformalus ugdymas vykdomas planingai ir
nuosekliai.
Kursantai akfyviai itraukiami ! neformalaus ugdymo
proces4.
Organizuojant neformalaus ugdymo renginius,
kuriant naujas neformalaus ugdymo programas
atsih,elgþ i kursantq pateiktus pasiälymus.
Vykdoma neformalaus ugdymo apskaita tr analizè.

3.6. Saugiq g¡rvenimo ir moþmo (-
si) s4þq sudarymas

Visi kursantai supaZindinami su vidaus tvark4, darbr¿
saug?, prieSgaisrinç saug4 reglamentuojanðiais
teisès aktais.

3.7 . Materialinès par¿rmos

kursantams skyrimas

3.8. Ry5io su pataisos istaigomis
(darbdaviais) palaiþmas

Yra nustat¡rta materialinio apräpinimo ir stipendijq
bei paðalpq mokêjimo tvarka, jos yra laikomasi.
Kursantai teisés aktq nustatSrta tvarka yra aprüpinti
bendrabuðiu.
Paåangiems kursantams yra skiriama stipendij a.

Teises aktr¿ nustat5rta trarka kursantams skiriama
materialine pa5alpa.

Pataisos istaigq atstovai daþauja ig5rvendinant
profesinio moþmo program4.
Organizuojanti kursantt¿ susitikimai su pataisos

istaígq vadovybe.
Nuolat gaunamas grlZtamasis ry5is apie Mokymo
centro absolventus.

4. Vykdomas
moþmo C
si) procesas

4.1. Profesinio mokymo programos

CÐ atitiktis bausmiq vykdymo
sistemos strateginiams tikslams

Moþmo programa yra nuolat aûraujinama, temos
derinamos su Kalejimq departamento ir jam
p av aldåit4 i stai gq atstovais.
Moþmo programos ugdomos kompetencijos
atitinka pareisänu wkdomas funkciias.

4.2. Moþmo (-si) organizavimas ir
wkdvmas

Visos mokymo patalpos naudoj amos racionaliai.
Vykdant program4 organizuojami integruoti
moþmai.
Pamoþ tvarkara5ðiai sudaromi nustat¡rtu laiku ir yra
racionalus.



Moþmo programos vykdymas yra nuolat stebimas
(pamokq stebèjimas, atviros pamokos).
Moþrtojams teikiama metodinê-pedagoginê
pagalba.
Kursantq savaranki5kam mokymui sudarytos
tinkamos s4lygos.
Teorinis ir praktinis moþmas yra suplanuotas ir
koordinuojamas.
Moþmo praktikos istaigose yra suplanuotos ir
koordinuoiamos.

4.3. Kursantr¿ mokymosi pasiekimq
vertinimo sistemos funkcionalumas

Yra nustat5rti ai5käs åiniq vertinimo kriterijai, su
kuriais supaZindinti kursantai.
Kursantq pasiekimr¿ reztiltatai yta analiz;trojami ir
naudojami moþmo procesui tobulinti.
Moþmosi rczlttltatu siejami su galimybèmis
motwuoti ir skatinti besimokanðius.

4.4. Moþmo (-si) inovatyvumas,
moþmo(-si) patrauklumas

Diegiamos naujos technologijos ir metodai.
Pleðiamas bendradarbiavimas pareigtnq rengimo
klausimais.
Organizuoj ami gerosios praktikos renginiai.
Kvieðiami uZsienio Saliq specialistai.
Tiriamas kursantr¿ pasitenkinimas moþmu.
Moþrtojai nuolat vykdo jq dèstomo patrauklumo

isivertinim4.
5. Profesinio
moþmo
programos
vykdymo
rezultatas

Kursantq nubyrej imo kaita Analizuojamos moþmo sutarðir¿ nutraukimo
prieZastys.
Priimtq ir baigusir¿ mokymus pagal moþmo
programa kursantu santvkis.

Kursantr¿ patangos ir lankomumo
kaita

Atliekama kursantq paåangumo analize.
Vykdoma pamokU lankomumo apskaita, reztltatai
analizuojami.
Analizuoiami kompetenciiu veninim o reztútatai.

Parengtq specialistr¿ koþbê Renkamas grlZtamasis rySys i5 darbdaviq apie
parengtq specialistq koþbç.
Renkama informacija iS absolventq apie jq
parengimo teigiamus ir taisytinus aspektus.
Surinkta informacija naudojama moþmo programai
tobulinti.
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