Įstaigų, siekiančių vykdyti Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programą,
akreditavimo tvarkos aprašo
6 priedas

(Vertinimo ataskaitos dėl pasirengimo vykdyti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą formos
pavyzdys)
VERTINIMO ATASKAITA
DĖL ISTAIGOS PASIRENGIMO VYKDYTI ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO
PROGRAMĄ
___________________
(vertinimo vieta, data)

1. Įstaigos pavadinimas
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Planuojamos mokymo formos: ☒kasdienis mokymas grupėje ☐savišvieta ☐nuotolinis būdas
3. Duomenys apie įstaigą
Adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas,
vietovė
Atsakingo už mokymų organizavimą asmens
vardas, pavardė, kontaktai
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo
kopija arba atspausdintas elektroninis registro
išrašas
Dokumentas, įrodantis mokymo teikėjo teisę
vykdyti mokymą (įstatai) arba licencija vykdyti
formalųjį profesinį mokymą
4. Lektorių ar profesijos mokytojų išsilavinimas, kvalifikacija ir patirtis
Rodiklio
Lektoriaus ar profesijos
Vertinimas
pavadinimas
mokytojo vardas, pavardė Atitinka Neatitinka
Bendroji
žemės
ūkio politika
Augalininkystės
pagrindai
Ūkinių
gyvūnų
auginimo pagrindai
Akvakultūros
pagrindai
Veterinarijos
pagrindai

Neigiamo vertinimo
pagrindimas
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Žemės
ūkio
mechanizavimo ir
statybos pagrindai
Verslumo
pagrindai, veiklos
apskaita ir teisė
Miškininkystės
pagrindai
Saugos
darbe,
priešgaisrinės
saugos bei aplinkos
apsaugos pagrindai
Praktika
(Augalininkystės
srities
praktinis
darbas)
Praktika
(Ūkinių
gyvūnų auginimo
srities
praktinis
darbas)
Praktika
(Žemės
ūkio
mechanizavimo ir
statybos
srities
praktinis darbas)

5. Turimi administraciniai ir techniniai ištekliai
5.1.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Eil.
Nr.

1.

Neigiamo vertinimo
pagrindimas

Savišvieta
Rodiklio pavadinimas

Vertinimas
Atitinka
Neatitinka

Neigiamo vertinimo
pagrindimas

Vertinimas
Atitinka
Neatitinka

Neigiamo vertinimo
pagrindimas

Skaitmenine/ spausdintine forma pateikta
dalykų mokymo dalomoji medžiaga
(teoriniam ir praktiniam mokymui)

5.3.
Eil.
Nr.

Vertinimas
Atitinka Neatitinka

Teorinio mokymo patalpos (adresas,
mokymo klasės plotas, įrengtų teorinio
mokymo vietų skaičius)
Praktinio mokymo vietos (Įstaigos/ ūkio
adresas, ūkio specializacija)
Teorinio mokymo patalpų aprūpinimas
vaizdo demonstravimo, kompiuterine įranga
su interneto prieiga

5.2.

1.

Kasdienis mokymas grupėje
Rodiklio pavadinimas

Nuotolinis mokymas
Rodiklio pavadinimas

Įdiegtos sistemos pavadinimas
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Interneto spartumas, multimedija,
kompiuterių skaičius, darbo vietų skaičius
Trumpas mokymo organizavimo
3.
apibūdinimas, administratoriaus funkcijos
Mokymo dalyvių registracija ir jų
4. identifikavimas mokymo aplinkoje viso
mokymo metu
5. Mokymosi šaltinių sąrašas
6. Praktinio mokymo užduočių paketas
Mokymosi pasiekimų įvertinimo
7.
priemonės
Mokymosi proceso rezultatų vertinimas,
8.
mokymo apskaitos duomenų kaupimas
9. Instrukcijos vartotojui
10. Informacijos filtravimo galimybė
Lektorių, profesijos mokytojų praktinio
darbo vadovų, mokymų organizatorių
11.
pasirengimas virtualios mokymosi
aplinkos valdymui
2.

6. Metodinė mokymo medžiaga
Eil.
Nr.

1
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
61.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

Rodiklio pavadinimas

Vertinimas
Atitinka

Bendroji žemės ūkio politika
Teorija (2 temos)
1 praktinis darbas ( 3 užduotys)
Augalininkystės pagrindai
Teorija (10 temų)
6 praktiniai darbai ( 18 užduočių)
Ūkinių gyvūnų auginimo pagrindai
Teorija (17 temų)
6 praktiniai darbai ( 18 užduočių)
Akvakultūros pagrindai
Teorija (3 temos)
3 praktiniai darbai (9 užduotys)
Veterinarijos pagrindai
Teorija (3 temos)
2 praktiniai darbai (6 užduotys)
Žemės ūkio mechanizavimo ir
statybos pagrindai
Teorija (12 temų)
4 praktiniai darbai (12 užduočių)
Verslumo pagrindai, veiklos
apskaita ir teisė
Teorija (7 temos)
5 praktiniai darbai (15 užduočių)
Miškininkystės pagrindai
Teorija (5 temos)
3 praktiniai darbai (9 užduotys)

Neatitinka

Neigiamo vertinimo
pagrindimas
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9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Saugos darbe, priešgaisrinės saugos
bei aplinkos apsaugos pagrindai
Teorija (5 temos)
3 praktiniai darbai (9 užduotys)
Praktinis darbas
Augalininkystės srities 3 praktinio
darbo temos ( 9 užduotys)
Ūkinių gyvūnų auginimo srities 3
praktinio darbo temos ( 9 užduotys)
Žemės ūkio mechanizavimo ir
statybos srities 4 praktinio darbo
temos (12 užduočių)
Įstaigos parengtos praktinio darbo
temos (užduotys)

Vertintojai:

________________________________________
(Vardas, pavardė)

________________________________________
(Vardas, pavardė)

_________________
(Parašas)

_________________
(Parašas)

