Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių neformaliojo
tęstinio mokymo patikrų tvarkos aprašo
2 priedas

VŠĮ KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS
ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO KURSŲ
PATIKROS ATASKAITA
____________________ Nr._______________
(Data)

1. DUOMENYS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ IR MOKYMO PROGRAMĄ
Mokymo įstaigos pavadinimas
Mokymo programos pavadinimas ir trukmė
Mokymo programos kodas
Mokymo kursų lektoriai
Mokymo kursų vykdymo būdas patikros metu

☐ Savišvietos

☐ Kasdienis (auditorinis)

☐ Nuotolinis

2. DUOMENYS APIE PATIKRĄ
Patikros tipas
Patikros vykdytojai (pareigos, vardas, pavardė)

☐ Planinė ☐ Neplaninė
☐ Mokymo organizavimas ir vykdymas ☐ Baigiamojo vertinimo organizavimas ir vykdymas

1.
2.

Mokymo kursų patikros adresas
Patikros laikas (pradžia ir pabaiga, val.)

___________________________________
(tikrinimas pradėtas, val.)
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_______________________________________
(tikrinimas baigtas, val.)

3.

MOKYMO KURSŲ PATIKROS REZULTATAI
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
☐

☐

☐
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

Atitinka/Neatitinka/
Nenustatyta/Netikrina
ma

Tikrinama sritis
Ištekliai (žmogiškieji, materialieji)
Mokymo kursus vykdo akreditacijos paraiškoje nurodyti lektoriai
Mokymus vykdo kiti nei akreditacijos paraiškoje nurodyti lektoriai,
Agentūrai teikta informacija apie jų kvalifikaciją
Nevertintų akreditacijos paraiškoje lektorių kvalifikacija atitinka mokymo
programos reikalavimus (išsilavinimas, patirtis)
Mokymo dalyviai aprūpinti mokymo dalomąja medžiaga ir mokymuisi
reikalingomis priemonėmis
Mokymo kursų vykdymo būdas (auditorinis, savišvietos, nuotolinis)
atitinka mokymo programos reikalavimus ir mokymo teikėjo pasiruošimą
vykdyti tokio pobūdžio mokymus
Įstaigos pasiruošimas vykdyti mokymo kursus pagal pasirinktą vykdymo
būdą atitinka programos reikalavimus (vertinti taikomą):
Auditorinis (mokymo patalpos, techninės vaizdo ir garso įrenginiai ir
priemonės, kompiuterinė įranga su interneto prieiga, dalomoji medžiaga,
konspektai, vadovėliai, užduočių rinkiniai, kanceliarinės priemonės ir pan.)
Savišvietos (Įstaiga turi ir vadovaujasi patvirtinta savišvietos mokymo
tvarka, turi parengtą dalykų mokymo dalomąją medžiagą, turi numatytą
konsultacijų grafiką ir pan.)
Nuotoliniu (Įstaiga turi ir vadovaujasi patvirtinta nuotolinio mokymo tvarka,
yra techniškai ir metodiškai pasirengusi organizuoti nuotolinį mokymą
pagal mokymo programos reikalavimus)
Mokymo programos turinys, metodinė medžiaga ir turinio keitimas
Metodinė medžiaga atitinka patvirtintos mokymo programos mokymo
planą ir turinį pagal nustatytus reikalavimus
Praktinės užduotys ir jų vykdymas atitinka mokymo programos
reikalavimus
Pasikeitus su programos dalyku________________________
susijusiems teisės aktams, parengta aktuali mokymo metodinė medžiaga
Mokymo turinys keistas atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ar
mokinių grupės poreikį
Agentūra informuota apie mokymo turinio keitimus
Praktinio darbo rengimas ir baigiamojo žinių vertinimo organizavimas
Praktinio darbo temų užduotys atitinka programos reikalavimus
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Komentarai

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

Baigiamųjų praktinių darbų ataskaitos parengtos pagal programos
reikalavimus
Praktiniai darbai vertinami pagal patvirtintą baigiamųjų praktinių darbų
gynimo tvarką
Vertinimo komisijos sudėtis patvirtinta įstaigos vadovo įsakymu
Mokymo organizavimo ir mokymo baigimo apskaitos dokumentų pildymas ir saugojimas
Mokymai vyksta adresu ir laiku, kuris buvo nurodytas mokymų grafike
Mokymai/konsultacijos vykdomi/os vadovaujantis mokymų/konsultacijų
grafiku
Mokymo dalyvių lankomumo, praktinių darbų ir įskaitų vertinimo,
baigiamieji darbai ir jų vertinimo dokumentacija saugomi pagal Įstaigos
nustatytą dokumentų archyvavimo tvarką
Pažymėjimų blankų ir išduotų pažymėjimų apskaita atitinka reikalavimus
Lektorių kvalifikacijos tobulinimas
Lektoriai____________________________________________________
________________________________________(nurodyti dalykus ir
lektorių v. pavardes)
tobulina kvalifikaciją pagal numatytus reikalavimus

Pastabos ir pasiūlymai:

Išvada:

Pažeidimą padariusio asmens paaiškinimas:
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Mokymų patikrą vykdė:

_________________________________
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

__________________________________
(Vardas ir pavardė)
(Vardas ir pavardė)

______________
(Parašas)

Lapų skaičius _____, iš jų _____ papildomų lapų.

Su tikrinimo aktu susipažinau, tikrinimo akto egzempliorių gavau.

(Vardas ir pavardė)

______________
(Parašas)

__________________________________

_________________________________________

______________

________________
(Parašas)
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