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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Silutes rajono Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) organizuojamq
kvalifikacijos tobulinimo renginiq, skirtq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq profesiniq kompetencijq
tobulinimui, tvarkos apra5as (toliau Apra5as) reglamentuoja Tarnybos organizuojamq
kvalifikacijos tobulinimo renginiq, skirtq pedagoginirl darbuotojq, mokyklq vadovq, pagalbos
mokiniui specialistq profesiniq kompetencijq tobulinimui, frarkq, progftrmq, profesiniq
kompetencijq tobulinimui, rengimo, jq akreditavimo ir vykdymo procediiras, dokumentq apie
dalyvavim4 kvalifikacij os tobulinimo renginiuose iSdavim4.
2. Apra5as parengtas vadovaujantis Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto minisho 2019 m.lapkridio 25 d. isakymu Nr. ISAK-1367 patvirtintais
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vador,'q, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokyojq, pagalbos mokiniui
specialistq kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, 2Al9 m. kovo I d. isakymu Nr. V-184
patvirtintu ,,Mokyojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas), veiklq,
susijusiq su profesiniu tobulejimuoo apra5u.
3. Pedagoginiq darbuotojq kompetencijq tobulinimas organizuojamas vadovaujantis
Siais principais:
3.1. kontekstualumo - atsiZvelgia ! Lietuvos Svietimo iSSfrkius, aktualijas, prioritetus ir
kait4, Siuolaiki5ko Svietimo tendencijas ir ugdymo mokslq tyrimus, aktualius pedagoginiq
darbuotojq tobulinimosi poreikius;
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3.2.atsakomybes―

veikia priskirtu atSakOmybi■

lauke ir atsako疵

kvali■ kaclos

tobulinimo programu turiniO irjЧ igyvendinimo kokyb9;
3.3.veiksminguIIno― veikia lanlcsё iai ir atviral;periodiSkai isiVertina ir atnauJlna

kvaliflkaclos tobulinimo programas,ats2velgdami ijЧ

veikSmingllml,remdalniesi is市 ertinimu;

siekia kokybes sllmaniai naudodallni turimus iSteklius;

3.4.t9stillllmo― bendradarbhja ta7rpusavゴ e ir su kitOmis S宙 etimo istaigOmis,
sudarydallni sdygas pedagoginiallns darbuotaalns pradeti ir tOsti profesini■
kompetencjЧ
tobulinima iVairiOmis fo..1.omis;

galimybiЧ ― yra socialiai teisingi ir l″ tikrina kvaliflkaclos tObulinimo
program■ prieillalnuml,nedishiminudant pedagogini■ darbuot● Чeinallnu parei襲 ,lyties,rases,
3.5。

lygiЧ

tautybё s, pilietybes, kilmes, sOcialinё s padaies, isitikinimu ar ptti■

叫, 純 iaus, lytines

o五 entacttoS,negalios,etninOs priklausomybes,religttOS pagrindu.

4. ApraSe v印 威Ojalnos saVOkOS:

4.1.滅め″お―asmuo,dalyvauJantis kvaliikaclos tObulinimo renginyJe;
4.2.4ィレ α
′
雰おル′
α加″ ―gvietimas pagal iVai五 as S宙 etimo poreikiu

tenkinimO,

kvalinkacJos tobulinimo,papildomos kompetenclos igttimO prOgralnas,iSsttms fo..1.ali● o
gvietilno progralnas;

4.3.prq力 S′ η″ た)″ ηθた′εグη わら 物渤硼 ― krypungas ir nuoseklus profesinis
"′

tobulaimas visos aldyvios profesinё s veiklos laikotapiu sickiant ugdymo kokybes,geresniЧ
mokiniЧ ugdymosi rezultatll,palanlcios ugdymosi aplinkos;

4.4.″ψ ″jη わη ιた″σグ″ わらグ′加ο′θ″giりs(t01iau̲Renginys)一
s′

prOtSiniЧ

kompetencJ■ tObulinimo veikla pagal darbotvark9 arba prograllna。

″′J ο″ogα α001iau̲Prograln→ ―aprasymas,
θ ρθ
た ヴηわら
rFttSJ4″ ん
nustatomi ko」 ce樋 s profesiniЧ kompetencttu tObulinimo ukslai ir 遷
4.5。

kurilЮ

apib

̀daviniai,
Zialrnas mokymo(Si)turinyS,rezultatai bei ve■ inimo kriteriiaio Progralnos ski■ os PedagogЧ

profesiniЧ kompetencttu tObulinimuio Prograllnos trukmё

ne mttesnё kaip 40 valandll,ji gali b■ i

sudaryta iS vicno ar keli■ moduliЧ bei igyVendinalna ivai五 Omis fomlomis(seminaral,kursai,
stttuotOs,praktikumai,savarankigka veikla ir pan.)

4.6.わ α
′
′肋ε

ら
ν
Jinttο

"Sわ

pttσ J 鰐 (t01iau̲Pttymaimas)̲dOkumentas,

patvirtinantis Progralnos arjos dalies(moduliO)iVykdymO;

4.7.′ α
ク鵞α ― dOkumentas, patvirtinantis asmens dalyvavima trumpalaikae
Progralnae,← enginy」 e),ugdOmOsios ir vadybines veik10s stebttimuoSe ir aptarimuose,praktinё s
veiklos reneksiiOSe ir kitose nefo.1.lalitto SuaugusilliЧ

首
宙etim9

veik10se;kuri■ metu dalyviai

を
ini■ ,dalttaSi patirtimi,tobulinaprofesines kompetencttas;
g′ ″
4.8。
SJ″ おα
ν
鰐 ―pcdagogo profesini■ kompetencJЧ
′″
げを

ig角 a nauJЧ

pletOte ir gilinimas visos

aktyvios profesinё s veiklos laikotapiu;

4.9.′ rο ダ α οS
ig蒟 a nauJ■
4。

οグ%′ お ― iS anlcsto apib

を
iniЧ ,dalttaSi patirtimi;
10。 ρ
ragrα ο
Zinis
sた Jttαs― ■

teisO teilcti kvdi■

浚a Programos dalis,kurios nletu dalyviai

arjllridinis asmuo,teises akt nuStatyta tvarka tllrintis

kaclos tobulinimo paslauga鶴

4.11.′θ
ttο ′
Jtts― asmuo, skaitantis paskaitas,praneSimus,vedantis senlinarus,kursus,

mokymusir kt.;

4.12.ルqル sJ4Jη わ″
た4θ グηわら
ν
′
J4j ο
S― Tamybos darbuotaas;
ηι
″ο
ダα OS″ dのα
4。

13。

Prο ダα
″ο
s α
レθ
″″ツ
プα
s― programos vertinimas pagal nustatガ

a tVarkl;

4.14.kitos Sialne Aprage vartaamos savokoS athinka Lietuvos Respublikosも 宙etimo
iStatyme,Lietuvos Respublikos Nefolllldi● O Suaugusi」 Ч こViCtimo lStatymc,Vdstybiniu ir
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savivaldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, ir kituose teises aktuose vartojamas
s4vokas.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI
5. Tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 pedagoginiq darbuotojq poreikius tenkinandiq
profesiniq kompetencijq tobulinimo programq rengim4, akreditavimq ir
igyvendinim4, siekiant
Svietimo kokybes.

6.

UZdaviniai:
tenkinti pedagoginiq darbuotojq kompetencijq tobutinimo poreikius;
siekti Programq rengimo ir igyvendinimo kokybes;
uZtikrinti profesiniq kompetencijrl tobulinimo formq, metodq ivairovg;
pletoti profesini bendradarbiavim4, gerosios darbo patirties sklaid4;

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5. skatinti

ir

diegti paiangias iniciatyvas, padedandias tobulinti

profesines

kompetencijas.

III

SI(YRITIYS
PROFESINIU KOMPETENCIJU TOBULINIMO RENGINIU T'ORMOS

7.
7.1.

Profesiniq kompetencijq tobulinimo Programq, Renginiq vykdymo formos:
atvira pamoka/veikla - suplanuotos pamokos/veiklos vedimas/organizavimas irlar

imas, analizav imas, aptarimas ;
7.2. edukacin| iivyka-seminaras kompetencijq tobulinimas dalijantis gerqa darbo
patirtimi kitoje Svietimo ar kulturos istaigoje;
stebej

-

7.3. informacinis renginys
informacija;

-

trumpas renginys, kurio metu pateikiama aktuali

7.4.

kursai - i5samus ir kryptingas, ne maiiau kaip 30 val. trunkantis mokymas pagal
nustatSrt4 kvalifikacijos tobulinimo program4 tam tikrai veiklai atlikti;
7.5. konferencija - teorinis, praktinis, diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis
ne maZiau nei 4 ak. val.;
7.6. konsultacija konsultantq ar kiq specialistq konsultacine veikla aktualiais
klausimais;

-

.

praktine veikla, pagrista dalyviq kfrrybiskumu;
7.8. kolegialus molqmasis komandinio pedagogq darbo metodas, kai mokytojai
mokosi drauge ir vieni i5 kitq, dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir klriniais,
studijuodami Saltinius, stebedami kolegq pamokas/veiklas ;
7.9. mini molrymai - i praktik4 orientuoti profesines raidos renginiai, skirti konkredios
mokyklos bendruomenei bei susijg su mokytojo veiklos planavimu, ugdSrmo proceso
organizavimu, tikslingu mokiniq tarpusavio, mokiniq ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu
mokiniq darbu pamokose;
7.10. metodin| diena dalykinis profesinis mokytojq bendradarbiavimas, dalijimasis
gerqapatirtimi pagal i5 anksto parengt4 darbotvarkg;
7 .7

lcfirybinds dirbtuvos

-

-

-

7.11. metodiniq bureliq susirinkimai - mokytojq grupiq pagal destom4 dalyk4/ugdymo
pakop4 susirinkimai, kuriuose aptariami ugdymo klausimai;
7.12. nuotolinis molEmasis - tai nuoseklus savarankiSkas ar grupinis mokyrnas(is), kai
besimokandiuosius
mokytoj4/destytoj4 skiria atstumas fular laikas, o bendravimas ir

ir
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bendradarbiavimas bei mokymosi medZiaga pateikiama informacinemis ir komunikacinemis
technologijomis (IKT);
7.13. pasknita
ilsamus, nuoseklus Zodines temos destymas ne trumpesnis nei I ak.
val.;
paiangios edukacines/pedagogines/menines patirties vie5as rodymas
7.14. paroda
irlar stebej i mas, analizavimas, aptarimas ;
7.15. praktikumas - trumpalaike, interaktyvi atitinkamos srities specialisto ir dalyviq
s4veika, konkretiems praktiniams klausimams i Ssiai Skinti/sprgsti ;
7.16. praktinds patirties sklaidos renginys, kurio metu praktikai (Svietimo istaigq
vadovai, pagalbos specialistai, mokytojai ir kt. pedagogai) dalijasi praktines veiklos patirtimi su
kitais dalyviais
7.17. refleksija - savgs vertinimas mokymosi ir praktikos aplinkoje, ivardijant, kas yra
naujo suZinota, kokie nauji igiidliai ig>ai (siekiant mokymo(si) kokybes) ir kaip juos sekesi
pritailcJrti profesineje veikloje.
7.18. seminaras ne maliau nei 6 vaI. trukmes lektoriaus vadovaujama interaktyvi
dalyviq s4veika pagal programq/darbotvarkg;
7.19. staZuorc (ilgalaike ar trumpalaike) - veikla, kuria siekiama igyti praktines veiklos
patirties;
7.20. supervizija - profesiniq santykiq konsultavimas, kurio metu ie5komas ir randamas
tinkamas problemines situacij os sprendimas;

-

-

-

IV SKYRIUS
PROGRAMU IR PROFESINIU KOMPETENCIJU TOBULINIMO BEI KITU
RENGINIU ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

8.

Programos Renginiai organizuojami ir r,ykdomi pagal Tarnybos direktoriaus
isakymu patvirtint4 menesio veiklos plan4.
9. Renginiai organizuojami Tarnybos patalpose, klientq (uZsakovq) darbo vietose,
netradicinese edukacinese aplinkose tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu b[du, atsiZvelgiant i ypatingq
aplinkybiq pobUdi teises akttl nustatlrta tvarka.
10. Renginiai organrzuojami ir vykdomi atsiZvelgiant i:
10.1. Salies kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;
10.2. Tarnybos veiklos tikslus ir uZdavinius;
10.3. klientq pageidavimus bei poreikius;

10.4.

istaigq,orgarizacijqtiksliniq grupiq uZsakymus.
11. Dalyviai i kvalifrkacijos tobulinimo renginius registruojami per Semiplius sistem4.
12. Dalyviq registracijq stebi, koreguoja Tarnybos darbuotojai pagal savo vykdomas
veiklas.

13. Dalyviq skaidius Programoje ar Renginyje gali b[ti ribojamas priklausomai nuo
uZsakovo poreikio, pritaikytq darbo vietq skaidiaus, lektoriaus pageidavimo, jo taikomq metodq
ir kiq kompetencijq tobulinimo programose dalyviams keliamq reikalavimq.
14. Nesusidarius dalyviq grupei ar del l<rtq prieZasdiq apie at5aukiam4 Program4 ar
Rengini dalyviai informuojami jiems prieinamu b[du.
15. Programq ir Renginiq dalyviai savo dalyvavim4 patvirtina para5u dalyviq
re gi stracij o s

Zurnale.
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16.

Vykdant Program4 ar Rengini nuotolinio mokymo(si) bUdu mokymq dalyviq
sqraS4 sudaro ir dalyvavim4 para5u patvirtina uZ rengin! atsakingas Tarnybos metodininkas
(nuotolinio renginio administratorius).
17. Renginiq ir pertraukq trukme priklauso nuo renginio pobtidZio ir specifikacijos
(nuo I iki 40 ir daugiau ak.val.).
18. Tamybos darbuotojai, atsakingi uZ Programq ar Renginiq vykdym4, vykdo
progrzlmq igyvendinimo stebesen6 periodi5kai renka gtiilamq64 informacij4 (Zodine ar ra5ytine
forma) apie lvykusiq renginiq kokybg bei pritaikomum4.
19. Programq ir Renginiq dalyviams informacing medZiag4 paruoSia ir j4 pateikia
dalyviams atsakingas uZ rengin! darbuotojas.
20. Renginio mokestis nustatomas vadovaujantis Silutes savivaldybes tarybos
sprendimu patvirtintais ikainiais.
21. UZ kvalifikacijos tobulinimo renginius atsiskaitoma pagal i5ra5ytas s4skaitas
faktUras bankiniu pavedimu arba sumoka grynais Tarnybos kasoje.
22. S4skaitas fakturas, pagal atsakingo uZ Rengini darbuotojo pateikt4 informacij4,
iSraSo Centralizuotos buhalterijos Aptarnaujamq istaigq poskyrio buhalterijos paskirtas
buhalteris, o grynuosius pinigus priima tarnybos darbuotojas, kuriam pavesta kasininko funkcija
(toliau - kasininkas), moketojui i5duodamas kasos kvitas (dekis), o klientui pageidaujant
i5ra5oma ir s4skaita faktiira
23. Programos dalyviui, be pateisinamos prieZasties neatvykus rengini ar
i5klausiusiam ne vis4 Programos valandq skaidiq, imoketos le5os negr4Zinamos.

i

tZ

Rengini darbuotojas sutvarko Programos ar Renginio
dokumentacij4: paslaugq sutarti, kflrinio arba paslaugq priemimo (atlikimo) akt4, renginio

24.

dalyviq

re

Atsakingas

gistracij os Zumalq.

25.

Parodry organizavimas ir vykdymas:
25.1. parodq organizavimq, vykdym4 ir eksponavimq Tarnyboje koordinuoja paskirtas
metodininkas;

25.2. organizuojamq parodq planas sudaromas metams pagal pateiktas i5ankstines
paraiSkas;

25.3. Tamybos organizuojamose parodose gali dalyvauti pedagogines bendruomen6s,
dalykq metodiniai biireliai, neformaliojo vaikq ugdymo organrzacijos, pavieniai pedagogai, kitos
su Svietimu susijusios organizacijos;
25.4. oryanizuojamq parodq tematika gali bUti ivairi: paiintine, metodine, kurybine,
dalykine, ir kt.
25.5. parodai pateikiami autoriniai kurybiniai darbai, metodine mediliaga, i5leisti
leidiniai, stendai, plakatai ir k1.;
25.6. parodos gali btti organizuojamos Siose erdvese: Tarnybos patalpose, ugdymo
istaigose, atvirose erdvese, interaktyviu btdu ir kt.
25.7.pateikiami darbai turi atitikti svarbiausiq ugdymo organizavimo dokumentq
keliamus tikslus ir uZdavinius: biiti aktualUs tematikos, ugdymo metodq, mokomosios medZiagos
pasirinkimo aspektu, nepaZeisti autoriniq teisiq;
25.8. parodos eksponuojamos ne ilgiau kaip t4 dienq i5imtiniais atvejais parodos
eksponavimo trukme gali buti keidiama;
25.9. parodos montuojamos ir i5montuojamos tik dalyvaujant jq savininkui.
25.10. parodai pasibaigus autoriams i5duodamos paZymos apie dalyvavim4 parodoje
ir eksponuotus darbus.
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26. Edukucinis patirties banko organizavimas:

skatinti pedagogus ir mokyklq vadovus
edukacines patirties banko tikslas
dalintis darbo patirtimi, kviediant teikti savo gerosios, paZangiausios darbo patirties, naujoviq bei

-

26.1.

iddi+pavyzdZius;

26.2. edukacines patirties banko medliagakaupiama elektronine forma;
26.3. informacija bei duomenys apie geriausius darbus talpinami

Tarnybos

internetinej e svetainej e;

. Konsultacijtl organizavimas:
27.1. konsultacijas vykdo Tarnybos darbuotojai bei kviestiniai Svietimo pagalbos
specialistai, mokytojai praktikai, auk5tqjq mokyklq ir mokslo institucijq mokslininkai, destytojai,
kitq valstybes institucijq
ministerijq, apskridiq vir5ininkq, savivaldybiq administracijq
27

ir

darbuotojai;
27.2. konsultacijos vyksta kliento pageidaujamu laiku ir Salims susitarus;
27.3. konsultuojama ivairiais btidais: tiesiogiai bendraujant, telefonu, elekfroniniu pa5tu
bei nuotoliniu b[du;
27

.4. konsultuoj amos ivairios pedago giniq darbuotoj q grupes.

V SKYRIUS
PROGRAMU RENGIMO IR AKREDITAVIMO TVARKA

28. Programos pletoja turimas ar padeda igyti naujas kompetencijas, nustatytas
Mokytojo profesijos kompetencijq apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. isakymu Nr. ISAK-54, irlar Kvalifikaciniq reikalavimq
valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apra5e,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. isakymu Nr.
Y-1194, Pedagogq rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2010 m. sausio I d. isakymu Nr. Y-54 ,,Del Pedagogq rengimo reglamento
patvirtinimo".
29. Programas ir Renginiq darbbtvarkes/programas rengia Tamybos metodininkai bei
pedagoginiai darbuotojai ir kiti tiekejai turintys reikiamas kompetencijas ir patirti atsiZvelgdami:
29.1. i atliktus ir i5analizuotus pedagoginiq darbuotojq profesiniq kompetencijq
tobulinimo poreikius;
29.2. iugdymo istaigq individualius poreikius ir pra5ymus;
29.3. i turim4 savivaldybes, Salies, tarptauting gerqq Svietimo istaigq ir pedagoginiq
darbuotojq panrti;
29.4. i savivaldybes administracijos Svietimo padalinio specialistq i5vadas apie
savivaldybes Svietimo istaigq pasiekimus ir palangq:"
29.5. i nacionaliniq ir tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimq duomenis;
29.6. i nacionalinius, savivaldybes bei Svietimo istaigq prioritetus.

30. Programoje nustatomi konkrettis profesiniq kompetencijq tobulinimo tikslai ir
uZdaviniai apibreliamas mokymo(si) turinys,rezlhatu bei vertinimo kriterijai.
31. Akredituojamos progrilmos trukme - nd maZesne kaip 40 val. i5 jq:
31.1. ne maiiau kaip 30 proc. Programos laiko sudaro tiesioginis kontaktinis darbas
arba nuotolinis. atsiZvelgiant i ypatingr4 aplinkybiq pobfidi.
31.2. kitas laikas, atsiZvelgiant i Programos tikslus, skiriamas savaranki5kam darbui,
praktiniam darbui ir refleksijai.
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32. Programa gali bffi igyvendinama pagal T punkte numatytas formas.
33. Rengiant Programas ir Renginiq darbotvarkes/programas jq rengejai esant
poreikiui:

33.1. konsultuojasi su Pedagogq rengimo centrais del jq turinio;
33.2. bendradarbiauja su kitomis Svietimo pagalbos istaigomis,

pedagoginiq

darbuotojq asociacij omis.

34. Programq ir Renginiq lektoriai: pedagogai, ugdymo istaigq vadovai, auk5tqjq bei
profesiniq mokyklq destlrtojai, mokslo institucijq mokslininkai, ministerijq, apskridiq vir5ininkq,
savivaldybiq administracijq ir kitq valstybes institucijq darbuotojai, nevyriausybiniq organizacijrl
atstovai, lvairiq sridiq ekspertai, kurirl kompetencijos atitinka programos reikalavimus.
35. Programq vertinimq organizuojair vykdo Tarnyba.
36. Programq vertinimo paskirtis - atrinlcti inovatyvias, valstybing Svietimo politik4 ir
jos lgyvendinimo strategij4 atliepiandias profesiniq kompetencijq tobulinimo Programas, jas

lvertinti ir akredituoti, teikti kokybi5kas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.
37. Programos, kuriq trukme yra ne maZesne kaip 40 akademiniq valandq, rengiamos
pagal programos formq (1 priedas) ir vertinamos pagal 5i apraS4.
38. Programos Teikejas pateikia Program4 Tarnybai vertinti nurodydami pageidaujam4
progftImos igyvendinimo laikotarpi.
39. Programas vertina Tarnybos'direktoriaus isakymu paskirti du darbuotojai (toliau vertintojai), kuriq kompetencija atitinka programos turini. I5siskynrs vertintojq i5vadoms,
skiriamas dar vienas vertintojas.
40. Vertintojais gali bflti kviediami kompetentingi savivaldybes administracijos
Svietimo padalinio specialistai, ugdymo istaigq programr+ uZsakovai, Svietimo konsultantai,
mokytojai ekspertai, kiti pedagogai kuriq kompetencija atitinka programos turini.
41. Programos vertinamos pagal nustatytus vertinimo kriterijus (2 priedas);
42. Programq vertinimas vykdomas laikantis Siq pagrindiniq principq:
42.1. objektyvumo - priimami sprendimai del Programq vertinimo turi buti teisingi,
neSaliSki;

42.2.

skaidrumo

-

Programq vertinimas grindZiamas nustaQrtais kriterijais ir vertinimo

procedfiromis;

42.3. vie5umo -

informacija apie akredituotas Programas skelbiama vieSai;
per
43. Vertintojai
7 darbo dienas nuo progftImos gavimo dienos ivertina program4,
vertinimo rezultatus sura5o i vertinimo suvesting ir parengia vertinimo i5vadas.
43.1. jeigu programa lvertinamamaiiau, kaip 10 balq, ji grqlinama rengejui tobulinti.
Jeigu programa ivertinta daugiau kaip 10 balq, bet kyla neai5kumq del programos turinio
vertinimo, vertintojai turi teisg i5 programos rengejo gauti papildomos informacijos;
43.2. neigiamai ivertinta Programa gr1iinama Teikejui, kuris per 10 darbo dienq nuo
prane5imo gavimo dienos apie neigiamai ivertint4 Program4, turi teisg ra5tu pateikti apeliacij4, o
Tamyba, gavusi Teikejo apeliacij4 per 5 darbo dienas sudaro apeliacing komisij4 ir sukviedia
posedi.

43.3.

Programa, surinkusi

l0 ir daugiau balq,

y,ra akredituojama.

44. Tamybos direktorius, vadovaudamasis pateiktais vertinimo rezultatais, isakymu
patvirtina Programos akreditavimq.
45. Direktoriaus isakymu patvirtinta programa iregistruojama Neformaliojo Svietimo
progrulmq registre, remiantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
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spalio 25 d. lsakymu Nr. V-1217 ,,Del Kvalifikacijos tobulinimo programq ir renginiq registro
rcorganizavimo ir Neformaliojo Svietimo pro$amq registro nuostatq patvirtinimo".
46. Vertinimo ataskaitos saugomos programos akreditavimo galiojimo laik4 ir
vienerius metus pasibaigus Programos akreditavimo galioj imui.
47. lvertintos ir vykdomos Programos vie5inamos Tarnybos tinklalapyje.
48. Tarnyba uZtikrina ivertintq Programq vykdymo kokybg, vykdo jq stebesen4.
49. Tamyba turi teisg sustabdyti ivertintos Programos vykdymq, jei 5i neatitinka
Programoj e numatytq reikalavimq.

VI SKYRIUS
DALYVAVIMO I(VALIF'IKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUOSE PATVIRTINIMAS
PAZYMU rR PAZYMEJTMU rSnayrvras

50. Programq, Renginiq dalyviams, vykdyojams i5duodami patvirtinantys

jq veikl4

dokumentai : profesiniq kompetencijq tobulinimo pa4rmej imai bei paZymos.

51. Palymejimas i5duodamas asmeniui, kuris ivykdo ne maZiau kaip 80 proc.
akredituotos programos arba ivertintos kvalifikacijos tobulinimo programos, kurios trukme ne
maZesn6 nei 40 akademiniq valandq bei sumoka dalyvio (eigu Programa mokama) ir nustatyt4
kvalifi kacij o s tobulinimo paZymej imo mokesti.
52. Pairymejimas rengiamas popieriniu arba elektroniniu formatu pagal numat;rt4 forma
53. Pai-Jnrejime nurodoma: institucijos pavadinimas, institucijos akreditacijos data
numeris, paZymejimo registracijos numeris, dalyvio vardas ir pavarde, programos pavadinimas,
akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos numeris, kvalifikacijos tobulinimo forma,
tema, data, trukme akademinemis valandomis, igytos ar patobulintos kompetencijos, Tarnybos
direktoriaus vardas, pavarde. PaZymejimas patvirtinamas direktoriaus para5u ir Tarnybos
antspaudu.

54. Programos dalyviui, lvykdZiusianmaiiaunei

80 proc. visos programos, i5duodama

paiyma apie ivykdyt4 kvalifikacijos tobulinimo programos dali, nurodant i5klausytq akademiniq
valandq skaidiq.
55. Dalyviams, dalyvavusiems trumpesniuose nei 40 val. kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose (paskaitose, praktikumuose, konferencijose ir kt.) sumokejusiam dalyvio fieigu
Renginys mokamas) bei nustat5rt4 kvalifikacijos tobulinimo paZymejimo mokesti.
56. PaZymoje nurodoma: kvalifikacijos tobulinimo institucijos pavadinimas,
institucijos akreditacijos data numeris, dalyvio vardas ir pavarde, data, kvalifikacijos tobulinimo
forma, tema, trukme akademinemis valandomis, patobulintos kompetencijos. PaZymejimas turi
bfiti patvirtintas Tarnybos vadovo paraSu ir institucijos antspaudu.
57. IJZ paZymejimq ir paZymq parengim4, i5davim4 ir registracii4 atsako vykdomq
renginiq Tarnyboj e atsakingi darbuotoj ai.

58. Dokumentai, patvirtinantys asmens dalyvavim4 kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose PaZymejimai ir PaZymos rengiami renginio organizatoriui pateikus renginio
dokumentus (renginio darbotvarkg ir dalyviq s4ra5us patvirtintus renginio organizatoriaus
para5u) neveliau kaip per 10 darbo dienq.

59. Renginiui vykstant nuotoliniu

btdu

organizatorius pateikia dalyviq

s4ra54,

patvirtint4 savo para5u.

60. PaZymejimai

ir

paZymos registruojami Tarnybos paZymejimq

registruose, kurie saugomi LR teises aktq nustatyta tvarka.

ir

paZym1
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61. Patvirtinimo paiymos apie dalyvavim4 renginiuose yra nemokamos ir

i5raSomos

kompiuteriu vadovaujantis raStvedybos reikalavimais.
62. Patvirtinimo paZymos iSduodamos asmenims:
62.1. dalyvavusiems ugdomosios ir vadybines veiklos stebejimuose ir aptarimuose,
praktines veiklos refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusiqjq Svietimo veiklose;
62.2. vedttsiems atvirl pamokq/veikl4, parodos organizavimQ bei ktirybiniry'metodiniq
darbq parengim4, organizavusiam metodines dienas, dalyvawsiam paskaitoje ir pan.;
62.3.parengusiam kvalifikacijos tobulinimo programq arbajos dali, parengusiam ir
profesiniq kompetencijq tobulinimo renginyje pristadiusiam praneSim4 ir pan.
63. UZ renginio dokumentq kokybg ir duomenq, nurodyq paZymejimo ir paZymos
formoje pateikim4 atsako renginio organizatorius.
64. Renginio organizatoius atsako Bendrojo duomenq apsaugos reglamento nustatyta
tvarka uZ dalyviq asmens duomenq naudojim4.

YII SKYRIUS
FINANSAVIMAS

65. Tarnybos organizuojami ir vykdomi Kvalifikacijos tobulinimo bei kiti renginiai
finansuojami:

65.1.
65.2.
65.3.
65.4.

valstybes ir savivaldybes biudZeto le5omis;
fizinrt4ir juridiniq Programq dalyvitl le5omis;

projekq leSomis;
kitq Saltiniq le5omis.
66. Tarnybos teikiamq paslaugq kaina nustatoma vadovaujantis Silutes rajono
savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintais ikainiais.
67. Lektoriai kviediami vadovaujantis LR Vie5qjq pirkimq istatymu.
68. Gautos le5os naudojamos organizuojamq renginiq i5laidoms padengti: lektoriq
darbo apmokejimui, dalyviq apgyvendinimui, reprezentacijai, metodines medZiagos leidybai,
metodinems ir kanceliarinems priemonems, spaudiniams isigyti, vie5inimo (sklaidos) i5laidoms
ir kitoms specialiqjq progamq s4matoje numatytoms i5laidoms padengti.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. Tarnyba uiliikrrna savo vykdomq Programq, Renginiq kokybg, vykdo veiklos
kokybes steb6sen4, inicijuoja analize pagrfstus susitarimus, priima sprendimus del veiklq,
susijusiq su pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos ir profesiniq kompetencijq tobulinimu.
70. Pagal poreiki teikia Svietimo pagalbq pedagoginiams darbuotojams ir istaigoms,
analizuoja
su

ir skleidZia

ger4)4 Svietimo istaigq

ir pedagoginiq darbuotojq patirti, bendradarbiauja

kitomis Svietimo pagalbos lstaigomis, pedagoginiq darbuotojq asociacijomis.

l priedas

Y

ORG肥 靱 濾:訛 路麗 躙 2昇 樹
SPECIALISTu KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS
Programos rengttaS(ai)rProgα ″ωra″

NWI

FORDIA

ο″
θ
わ″ノ
rai)
̀″

Programos pavadinimas

Pro gramos anotacij a (aktual umas,

re

i

kal in gum as )

Programos tikslas

Programos uZdaviniai

Programos turinys (igwendinimo nuoseklumas: temos, uisidmimy pobudis ir trulcrne)

Programos turinys (moduliai)

Eil.

Nr.

Mokymo metodai

I5 viso
valandq

Teorija

Praktika ir
savarankiSki
darbai

Refleksija

1

Kompetencijos, kurias igis program4 baiggs asmuo

Programai vykdyti naudojama mokomoji medZiaga ir techninds priemon6s

．
︲
ｉ
ＥＭ

Mokomoji mediiaga
Temos

Technin6s priemon6s

Programos lektorius/iai

Mokomosios medZiagos
pavadinimas

Mokomosios
medZiagos apimtis

Programos dalyviai

Programos lykdymo data (metai, m6n., diena)

Programos akreditacijos terminas (nurodyti datq, iki kada)

Programos registracijos Nr. ir data
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2 priedas

PROGRAⅣ 10S VERTINIⅣ10 KRITERIJAI

Programos
navadinimas
Programos anotacija

Programos tikslas
uZdaviniai

ir

Programos turinys

Vertinimo kriterijai ir vertinimo skal6
S4sajos su programos tikslu, uZdaviniais

２
・
励０

Programos

struktfirin6s dalys

ir

turiniu
Aktualumo pasirinktai tikslinei grupei
pagrindimas, inovatwumas.
Ai5kumas, konkretumas, detme su turiniu
(moduliais) ir kompetencijomis ir kitomis
Programos sudedamosiomis dalimis
ISsamumas, temq pateikimo nuoseklumas
derme su metodais/budais, kompetencijomis

ir kitomis Programos sudedamosiomis

Kompetencijos,
kurias igis program4

dalimis.
Aktualumas, konkretumas, loginis ry5ys su
pagrindine progrilmos ideja ir turiniu.

baiggs asmuo

Programai v"vkdyti
mokomoji medZiaga
ir technin6s

Mokomosios medZiagos

ir

techniniq
priemoniq tikslingumas, pakankamumas

priemonOs

Lektoriq patirtis, konkretumas,
kompetencijq atitiktis programos turiniui

Programos

lektorius/iai

Dalyviq atitiktis programos anotacijoje
numatytai paskirdiai. Praktines veiklos
patirties ir kompetencljq, kurias turi tureti
Programos dalyvis, pagristumas.

Dalyviai

Maksimali balq suma
I5vada:
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