
PATVIRTINTA
Nacionalinės švietimo agentūros
direktoriaus 2020 m.    d.
įsakymu Nr.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ VERTINIMO IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kvalifikacijos  tobulinimo  programų  vertinimo  tvarkos  ir  kvalifikacijos  tobulinimo
pažymėjimų išdavimo aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau
–  agentūra)  mokyklų  vadovų,  jų  pavaduotojų  ugdymui,  ugdymą  organizuojančių  skyrių  vedėjų,
mokytojų,  pagalbos  mokiniui  specialistų,  kvalifikacijos  tobulinimo  programų  (toliau  –  programa)
vertinimą ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų išdavimą. 

2. Agentūros  vykdomuose  projektuose  kvalifikacijos  tobulinimo  programos  vertinamos
vadovaujantis šiuo aprašu, jeigu projektuose nenustatyta kita tvarka.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka  Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir
kituose švietimo sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias  mokyklas)  vadovų,  jų  pavaduotojų  ugdymui,  ugdymą  organizuojančių  skyrių  vedėjų,
mokytojų,  pagalbos  mokiniui  specialistų  kvalifikacijos  tobulinimo nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556  „Dėl Valstybinių
ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovų,  jų  pavaduotojų  ugdymui,
ugdymą  organizuojančių  skyrių  vedėjų,  mokytojų,  pagalbos  mokiniui  specialistų  kvalifikacijos
tobulinimo nuostatų patvirtinimo“.

II SKYRIUS
PROGRAMŲ VERTINIMAS

5. Programų vertinimo tikslas – siekti kvalifikacijos tobulinimo programų kokybės.
6. Programų  vertinimas  vykdomas  laikantis  objektyvumo,  skaidrumo,  viešumo,

nešališkumo principų.
7. Agentūra vertina programas, kurių turinys dera su agentūros funkcijomis.
8. Programų vertinimą organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyrius.
9. Programos, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip 40 akademinių valandų, rengiamos pagal

programos formą (1 priedas) ir vertinamos pagal šį aprašą.
10. Programos rengėjas teikia vertinti programą Ugdymo turinio informacinėje sistemoje ir

pateikia  prašymą  (2  priedas)  nurodydamas  pageidaujamą  programos  įgyvendinimo  laikotarpį  (1–3
metai).

11. Programą  vertina  agentūros  direktoriaus  įsakymu  paskirti  du  darbuotojai  (toliau  –
vertintojai), kurių kompetencija atitinka programos turinį.  

12. Programa vertinama pagal nustatytus vertinimo kriterijus (3 priedas).
13. Vertintojai per 10 darbo dienų nuo jų paskyrimo dienos įvertina programą ir parengia

vertinimo išvadas informacinėje sistemoje.
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14. Jeigu programa įvertinama mažiau kaip 6 balais, ji grąžinama rengėjui tobulinti. Jeigu
programa  įvertinta  daugiau  kaip  6  balais,  bet  kyla  neaiškumų  dėl  programos  turinio  vertinimo,
vertintojai turi teisę iš programos rengėjo gauti papildomos informacijos.

15. Išsiskyrus vertintojų išvadoms, skiriamas dar vienas vertintojas.
16. Programų  vertinimo  kokybei  užtikrinti  agentūros  direktoriaus  įsakymu  sudaroma

nuolatinė Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisija (toliau – komisija). 
17. Komisijos funkcijos:
17.1. analizuoja vertintojų pateiktas vertinimo išvadas, apibendrina, priima sprendimą dėl

vertinimo išvadų, teikia siūlymus dėl programų tvirtinimo;
17.2. peržiūri pakartotinai vertinti teikiamų programų prašymus ir priima sprendimą dėl jų

pakartotinio vertinimo ar teikia siūlymus pakartotiniam tvirtinimui;
17.3. konsultuoja programų rengėjus, vertintojus, teikia siūlymus vertinimui ir vertinimo

kriterijams tobulinti.
18.  Programos  vertinimo  rezultatai,  rekomendacijos  fiksuojami  komisijos  posėdžio

protokole.
19.  Agentūros  direktorius tvirtina  teigiamai  įvertintą  programą  įsakymu,  kuriame

nurodomas programos įgyvendinimo laikotarpis ir programos rengėjas.
20.  Agentūros  direktoriaus  įsakymu  patvirtinta  programa  įregistruojama  Neformaliojo

švietimo programų registre, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019
m. spalio  25 d.  įsakymu Nr.  V-1217 „Dėl  Kvalifikacijos  tobulinimo programų ir  renginių  registro
reorganizavimo ir Neformaliojo švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo“.

21. Kvalifikacijos  tobulinimo skyrius apibendrintą  informaciją  apie įvertintas  programas
pateikia vieną kartą per metus agentūros direktoriui ir ją skelbia viešai.

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR
REGISTRAVIMAS

22. Pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris įvykdo ne mažiau kaip 75 proc. akredituotos
programos  arba  įvertintos  kvalifikacijos  tobulinimo  programos,  kurios  trukmė  ne  mažesnė  nei  40
akademinių valanadų.

23. Pažymėjimas rengiamas popieriniu arba elektroniniu formatu pagal numatytą formą (4
priedas).

24. Pažymėjime  nurodoma:  agentūros  pavadinimas,  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro
įsakymo dėl agentūros akreditacijos data ir numeris, pažymėjimo registracijos numeris, dalyvio pilnas
vardas  ir  pavardė,  programos  pavadinimas,  trukmė,  kvalifikacijos  tobulinimo  forma,  data,  trukmė
akademinėmis  valandomis,  įgytos  ar  patobulintos  kompetencijos,  direktoriaus  vardas,  pavardė  ir
parašas,  agentūros antspaudas (popieriniame formate).

25. Kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviui, įvykdžiusiam mažiau nei 75 proc. visos
programos,  išduodama  pažyma  apie  įvykdytą  kvalifikacijos  tobulinimo  programos  dalį,  nurodant
išklausytų akademinių valandų skaičių.

26. Praradusiam pažymėjimą asmeniui, išduodama agentūros archyvo pažyma. 
27. Už pažymėjimų parengimą, išdavimą ir registraciją atsako agentūros padalinys, kuriam

pavestos  šios  funkcijos  arba  agentūroje  vykdomų  projektų  atsakingi  darbuotojai.  Pažymėjimai
registruojami tęstiniame Kvalifikacijos tobulinimo renginių pažymėjimų registre.

28. Pažymėjimai rengiami renginio organizatoriui pateikus renginio dokumentus (renginio
darbotvarkę ir dalyvių sąrašus (5 priedas)), patvirtintus renginio organizatoriaus ir atsiuntus dalyvių
sąrašus  Word  formatu.  Renginiui  vykstant  nuotoliniu  būdu  organizatorius  pateikia  dalyvių  sąrašą,
patvirtintą savo parašu bei renginio ekrano nuotrauką, kurioje matyti renginio dalyvių vardai, pavardės
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ir jų skaičius. Už renginio dokumentų kokybę ir duomenų, nurodytų pažymėjimo formoje (4 priedas)
pateikimą pažymėjimams išrašyti  atsako renginio organizatorius.

29. Renginio  organizatorius  atsako  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  nustatyta
tvarka už dalyvių asmens duomenų naudojimą.

30. Pasibaigus kalendoriniams metams įgalioti agentūros darbuotojai renginio dokumentus
perduoda archyvui.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Pasibaigus  programos įgyvendinimo laikotarpiui,  esant  poreikiui,  programos rengėjas
teikia prašymą komisijai dėl pakartotinio programos vertinimo.

32. Programų parengimo kokybę ir pateikimą informacinėje sistemoje užtikrina programų
rengėjai.

33. Programos įgyvendinimo stebėsena vykdoma agentūros direktoriaus patvirtinta tvarka.

__________________________
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Kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ
SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS FORMA

Programos rengėjas (-ai) 

Programos pavadinimas ir lygis

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Programos tikslas

Programos uždaviniai

Programos turinys, trukmė, naudojami mokymo(si) metodai (būdai)

Eil.
Nr.

Tema Teorija Praktika Savarankiškas
darbas

Iš viso Mokymo
metodai

1.
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Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgis Programą baigęs asmuo

Kompetencijos

Papildomos kompetencijos

Įgytų kompetencijų įvertinimo būdai

Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės

Mokomoji medžiaga

Tema Mokomosios  medžiagos
pavadinimas

Mokomosios
medžiagos
apimtis

Techninės priemonės

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

Lektoriai

Reikalavimai dalyviams

Nuorodos

Priedai
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__________________________
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Kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

__________________________________________________________________
(Vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________________
(pareigos)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui 

PRAŠYMAS
DĖL PROGRAMOS ĮVERTINIMO

_____________________
(data)

Vilnius

Prašau įvertinti kvalifikacijos tobulinimo programą „___________________________________“.
                                                                                                                 (programos pavadinimas)

___________________________ _______________________________________
(Parašas)                                                             (Vardas ir pavardė)
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Kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas

PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

Programos sudedamosios
dalys

Vertinimo kriterijai Taip 1 balas,
ne – 0 balų

Programos pavadinimas Sąsajos su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu

Programos anotacija Programos esmės atskleidimas, teorinis ir praktinis 
pagrindimas, pabrėžiant esmines struktūrines dalis, ir 
reikalingumo, aktualumo pasirinktai tikslinei grupei 
pagrindimas.

Tiesioginės logiškos sąsajos su kitomis programos 
sudedamosiomis dalimis.

Programos tikslas Formuluotės aiškumas, konkretumas, orientacija į 
rezultatą, dermė su programos anotacijoje apibrėžta 
programos paskirtimi, ugdomomis kompetencijomis 
ir kitomis programos sudedamosiomis dalimis.

Programos uždaviniai Nuoseklumas, aiškumas, tikslingumas, tikslumas, 
logiškumas, vedimas į galutinį rezultatą.

Tiesioginės logiškos sąsajos su kitomis programos 
sudedamosiomis dalimis.

Programos turinys Temų reikalingumas, įgyvendinimo nuoseklumas, 
išsamumas, mokymosi metodų ir veiklų bei jų 
trukmės dermė su kitomis programos dalimis ir 
laukiamais rezultatais. 

Veiklų atitiktis dalyvių pasirengimui ir patirčiai. 

Tiesioginės logiškos sąsajos su kitomis programos 
sudedamosiomis dalimis.

Tikėtina kompetencija, 
kurią įgis programą baigęs 
asmuo

Konkretumas, aiškumas, loginis ryšys su pagrindine 
programos idėja ir turiniu, formuluotės kryptingumas 
į veiklą. 

Tinkamų užduočių programos dalyvių patobulintoms 
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ar įgytoms kompetencijoms įrodyti parinkimas. 

Mokomoji medžiaga Tikslingumas, pakankamumas, aiškumas, 
aktualumas, dermė su kitomis programos dalimis ir 
laukiamais rezultatais. 

Techninės priemonės Tikslingumas, pakankamumas, aiškumas, aktualumas

Programai  rengti  naudotos
literatūros  ir  kitų
informacinių  šaltinių
sąrašas

Sąrašas pateiktas, atitinka programos turinį, 
naudojami aktualūs šaltiniai.

Lektoriai Lektorių patirties ir kompetencijų aiškus 
apibrėžtumas, konkretumas, kompetencijų atitiktis 
programos turiniui.

Reikalavimai dalyviams Dalyvių atitiktis programos anotacijoje numatytai 
paskirčiai, praktinės veiklos ir kompetencijų, kurias 
turi turėti dalyvis, kad sėkmingai pasiektų programos 
tikslą, atliktų užduotis ir (ar) patobulintų / įgytų 
kompetenciją (-as), pagrįstumas

Suma

________________________
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Kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimo tvarkos ir kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimų išdavimo aprašo
4 priedas

 

  

 

Akredituota                                               įsakymu Nr. 

PAŽYMĖJIMAS
 20 -        -     Nr. 0000000

Vilnius

Vardas Pavardė

 20___ m. ______________________ d. dalyvavo _____ akad. val. ____________________________

_________________________________________________________________________________
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(programos pavadinimas, renginio forma ir pavadinimas, jeigu yra)

________________________________________________________________________________

ir patobulino (įgijo) šias kompetencijas:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Pareigos                                      (parašas)                                         Vardas ir pavardė

Kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimo tvarkos ir kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimų išdavimo aprašo
5 priedas

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas

Renginio pavadinimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

Renginio pradžios ir pabaigos data:

Renginio vieta:

Atsakingas NŠA padalinys/projektas:

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė       Darbovietė El. pašto adresas Išklausytų
akad. val.
skaičius

Parašas Pažymėjimo
Nr.
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Renginio organizatorius                    (parašas)                  pareigos,  vardas ir pavardė


