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Tarpusavio
vertinimas:
didinant
darnios
kokybės plėtrą
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Tarpusavio vertinimas. Kas tai?
Tai tam tikros formos išorinis vertinimas,
kurio tikslas – padėti vertinamai švietimo
įstaigai užtikrinti ir plėtoti kokybę.
Tai reiškia, kad išorinė ekspertų (angliškai
vadinamų „peers“) grupė pakviečiama
įvertinti įvairių įstaigos aspektų kokybę,
pavyzdžiui, kokios kokybės profesinio
mokymo paslaugas teikia atskiri padaliniai
arba visa organizacija bendrai.

Esama padėtis kokybės
užtikrinimo ir plėtros
srityje

Pasiruošimas
(dokumentai,
organizavimas)

Tarpusavio
vertinimas
Mokymo programa
Srities ekspertai

Kokybės planas, paruoštas
pagal tarpusavio vertinimo
rezultatus. Kokybės
didinimo priemonių
įgyvendinimas

Vidinis vertinimas
Naujas grįžtamojo ryšio ciklas
Naujas tarpusavio vertinimas

Kam tai skirta?
Pagrindinė tikslinė grupė – tai pirminį ir
nuolatinį profesinį mokymą siūlantys
subjektai iš Europos, turintys patirties
kokybės užtikrinimo ir plėtros srityse.
Rekomenduojama turėti bent minimalios
savo veiklos vertinimo patirties.

"Realizuojant tinkamai, Europos tarpusavio
vertinimo sistema – kaip praktinė, reali ir
konkreti EQARF rekomendacijos įgyvendinimo
priemonė – per artimiausius 5–10 metų gali
tapti vienu iš pagrindinių Europos profesinio
mokymo kokybės politikos ramsčių, apimančiu
visus svarbius dalyvius: profesinio mokymo
paslaugų teikėjus, socialinius partnerius ir kitas
suinteresuotas grupes, taip pat programoje
dalyvaujančių valstybių narių profesinio
mokymo struktūras (ENQAVET-2009 teminė
tarpusavio vertinimo grupė)"
(ENQAVET-2009 teminė tarpusavio
vertinimo grupė)

Mūsų projektas P.R.I.S.D.O.Q.
Jo metu siekiama kurti konkrečias strategijas ir
procedūras, kaip skatinti Tarpvalstybinio
tarpusavio vertinimo taikymą Europos
lygmenyje, įtraukiant svarbiausius PRM sistemos
atstovus iš įvairių Europos šalių, kaip
rekomenduoja Europos Komisija.
Dalyvaujančios suinteresuotos grupės:
profesinio mokymo paslaugų teikėjai iš
Italijos, Vokietijos, Turkijos
socialinis partneris iš Lietuvos
(profesinė sąjunga)
Italijos profesinio mokymo sistemos
regioninės valdžios įstaiga (Regione Umbria)

