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KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRO  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, 

konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams,  

įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką. Pagrindinis Centro veiklos tikslas – plėtoti 

profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemas, kad jos atlieptų ūkio poreikius ir šalies bei tarptautines iniciatyvas. Centro 

organizacinę struktūrą sudaro penki skyriai: Kvalifikacijų formavimo skyrius, Profesinio mokymo programų skyrius, Metodinės veiklos skyrius, 

Suaugusiųjų švietimo skyrius ir Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius. Patvirtintų Centro darbuotojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 28,5. Darbuotojų skaičius – 70. 

 

2017 metų gautos lėšos ir jų panaudojimas:  

I. Biudžeto lėšos: 

 valstybės biudžeto lėšos –  747,1 tūkst. Eur (2017 m. panaudota 745,7 tūkst. Eur). 

 asignavimo valdytojo pajamų įmokos  – planuota  10,0 tūkst. Eur (2017 m. surinkta ir pervesta į biudžetą 6,5 tūkst. Eur., 

panaudota 5,5 tūkst. Eur). 

II. Struktūrinių fondų lėšos: 

 ESFA finansuojamas projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ skirta 6.276,2 tūkst. Eur, 2017 m. deklaruota 

276,5 tūkst. Eur.  

 ESFA finansuojamas projektas „Profesijos  ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos  tobulinimo sistemos plėtra“ skirta 2.247,4 

tūkst. Eur, 2017 m. deklaruota 472,6 tūkst. Eur. 

 ESFA finansuojamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir 

pagrindines kompetencijas“ skirta 1.737,7 tūkst. Eur, 2017 m. deklaruota 220,3 tūkst. Eur. 

 ESFA finansuojamas projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ skirta 3.988,5 tūkst. 

Eur 2017 m. deklaruota 213,5 tūkst. Eur. 

 Partneris ESFA finansuojamame projekte „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų 

plėtra“ skirta 454,7 tūkst. Eur, įsisavinta 4,0 tūkst. Eur. 
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III. Kiti projektai: 

 Europos Komisijos projekto „Europos kvalifikacijų sandaros nacionalinio koordinavimo punkto veikla“: skirta – 21,8 tūkst. Eur, 

įsisavinta 14,6 tūkst. Eur. 

 Europos Komisijos projektas ,,Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“: iš viso skirta 138,6 

tūkst. Eur, 2017 m. įsisavinta 54,9 tūkst. Eur. 

 Europos Komisijos projektas ,,Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“: iš viso skirta 103,5 

tūkst. Eur., lėšos gautos gruodžio mėnesį ir nepradėtos naudoti. 

 CEDEFOP „ReferNet 2017 workplan“ tikslinės lėšos –  33,7 tūkst. Eur, įsisavinta 29,1 tūkst. Eur. 

 Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (Re-CVET): iš viso skirta 44,2 

tūkst. Eur, 2017 m. įsisavinta 23,5 tūkst. Eur. 

 Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų užtikrinimo veiklos programa (EQAVET): iš 

viso skirta 40,0 tūkst. Eur., lėšos nepradėtos naudoti. 

 Europos kvalifikacijų sąranga – Nacionalinės kvalifikacijų duomenų bazės (NCP-D): iš viso skirta 50,0 tūkst. Eur, 2017 m. 

įsisavinta 19,4 tūkst. Eur. 

 Erasmus+  GOAL projektas  ,,Besimokančių suaugusių konsultavimas ir orientavimas“: iš viso skirta 109,2 tūkst. Eur, 2017 m. 

įsisavinta 18,4 tūkst. Eur. 

 Erasmus+  projektas  ,,Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“: iš viso skirta 21,3 

tūkst. Eur, 2017 m. įsisavinta 14,0 tūkst. Eur. 

 Erasmus+ projektas „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo 

vietoje“: skirta iš viso 83,2 tūkst. Eur , panaudota 10,0 tūkst. Eur. 

 Partneris Erasmus+  projekte „Pramonės 4.0 iššūkis: Metalo apdirbimo darbuotojų įgalinimas dirbti ateities gamyklose“: skirta iš 

viso 47,0 tūkst. Eur, 2017 m. įsisavinta 6,4 tūkst. Eur. 

 Partneris Erasmus + projekte „Sektorinių kvalifikacijų aprašų EKS 5 lygiui kūrimas“ (DeSQades), iš viso skirta 7,9 tūkst. Eur, 

įsisavinta 1,2 tūkst. Eur. 
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VEIKLOS REZULTATŲ SUVESTINĖ 
 

Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

Uždavinys Nr. 1: tvarkyti Lietuvos kvalifikacijų sistemą. 

1.1. Vykdyti Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros 

susiejimą su Europos 

mokymosi visą 

gyvenimą kvalifikacijų 

sandara.  

Įvykdyta. Parengtos bendrojo ugdymo mokymosi rezultatų aprašų rekomendacijos, kuriose remiantis 

Lietuvos ir kitų šalių pavyzdžiais pasiūlyta, kaip rengti bendrojo ugdymo mokymosi rezultatų aprašus. 

Organizuotas seminaras bendrojo ugdymo atstovams „Bendrojo ugdymo rezultatų ir nacionalinės 

kvalifikacijų sandaros sąsajos XXI amžiuje“, kuriame pristatyta Estijos patirtis suartinant bendrojo 

ugdymo rezultatus ir nacionalinę kvalifikacijų sandarą.  

Sudaryta svarbiausių kvalifikacijų sistemos terminų studija, kurioje susisteminti su kvalifikacijų sistema 

susiję terminai, pateikti jų apibrėžimai ir komentarai dėl jų vartojimo bei terminų vertimai į anglų kalbą. 

Parengtas tematinis naujienlaiškis apie Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimo naujoves. 

Naujienlaiškyje pristatomas Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius ESCO, 

pristatomi nauji Lietuvos ir tarptautinių organizacijų leidiniai kvalifikacijų sandaros klausimais. 

Išleista informacinė brošiūra „10 ES Priemonių lengvesniam karjeros konsultantų darbui“. 

2017 m. rugsėjo 15 d. suorganizuotas Baltijos šalių kvalifikacijų sandarų nacionalinių koordinavimo 

punktų atstovų susitikimas Vilniuje.  

Dalyvauta renginiuose Lenkijoje, Latvijoje, Suomijoje, Belgijoje, kuriuose susipažinta su užsienio šalių 

patirtimi tvarkant nacionalines kvalifikacijų sandaras ir sistemas, neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

pripažinimo priemonėmis. 

2017 m. spalio 24 d. suorganizuota nacionalinė Europass, Euroguidance ir NKP tinklų konferencija „10 ES 

priemonių lengvesniam karjeros konsultantų darbui“.  

Iš anglų kalbos išverstos Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės, 

kurios bus išleistos ir švietimo bendruomenei pristatytos 2018 metais. 

Teiktos konsultacijos Norvegijos švietimo kokybės užtikrinimo agentūrai (Norwegian Agency for Quality 

Assurance in Education, NOKUT) dėl Lietuvos piliečių įgytų kvalifikacijų Lietuvoje ir jų atitikmens 

Norvegijos kvalifikacijoms.  

Iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro išregistruotos neaktualios kvalifikacijos 

www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos.  

Atlikta visų Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre skelbiamų kvalifikacijų aprašų peržiūra, 

parengtas aprašų sąrašas su pastabomis.  

L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė  

S. Baliukynas 

R. Karvelytė 
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

Parengti (atnaujinti) kvalifikacijų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis. 

1.2. Formuoti Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą ir 

šiuolaikišką švietimo 

turinį (MVG
1
 plano 

2.1.2.1 veiksmas) 

Įvykdyta. 2017 m. birželio mėn. patvirtintas Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis 

standartas. 7 profesiniai standartai atnaujinti pagal teisės aktų reikalavimus. Vykdytos konsultacijos su 

suinteresuotomis institucijomis dėl Statybos sektoriaus, Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus, IRT 

sektoriaus, Inžinerinės pramonės gaminių gamybos sektoriaus, Medienos ir jos gaminių gamybos 

sektoriaus profesinių standartų.  

Parengtos naujos modulinės profesinio mokymo programos: natūralios kosmetikos gamintojo IV lygio, 

baleto artisto V lygio, šiuolaikinio šokio atlikėjo IV lygio, šiuolaikinio šokio atlikėjo V lygio, 

kompiuterinio projektavimo operatoriaus III lygio, elektrinių pynių atšakų surinkimo operatorius 

(tęstinio). Pakoreguotos (peržiūrėtas turinys, papildyta pasirenkamaisiais moduliais): elektriko, logisto 

ekspeditoriaus, automobilių kėbulų remontininko, tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinės 

profesinio mokymo programos. Teiktos konsultacijos dėl bepiločių priemonių valdytojo, pirtininko, 

stiklo, anglies pluošto ir hibridinių audinių gamybos operatoriaus, renginių techninio aptarnavimo 

darbuotojo modulinių programų inicijavimo ir kvalifikacijų aprašų rengimo. Parengti pasirenkamieji 

moduliai: Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas, Interjero lėlių gamyba ir dekoravimas, 

Valdorfo lėlių gamyba ir dekoravimas, Meninis sienos dekoravimas, Firminio stiliaus projektavimas, 

Verslo modeliavimas ir organizavimas, SPA procedūrų atlikimas.  

Pagal Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą atnaujintos padavėjo ir 

barmeno, svetingumo paslaugų administratoriaus, virėjo, konditerio, svečių aptarnavimo darbuotojo 

modulinės profesinio mokymo programos. (Valstybės kontrolės 7.2 rekomendacija
2
) 

Atlikta modulinių profesinio mokymo programų išbandymo 2016-2017 m. m. stebėsena, parengta 

ataskaita pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai.  

Atnaujintos automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, 

fotografo, interjero apipavidalintojo, Java programuotojo, kompiuterių tinklų derintojo, multimedijos 

paslaugų teikėjo, pasieniečio, policininko, suvirintojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, vizualinės 

reklamos gamintojo, žiniatinklio programuotojo, žuvininkystės verslo darbuotojo modulinės profesinio 

mokymo programos. 

Pateikti siūlymai formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašui, 

priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų 

L. Vaitkutė 

S. Baliukynas 

L. Korienė 

I. Gumbelevičiūtė 

G. Bužinskas 

A. Račkauskienė 

N. Tolstych 

 

                                                           
1 Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi 

visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 
2 Valstybinio audito 2016 m. vasario 22 d. ataskaita Nr. VA-P-50-1-1 „Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės“.  
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

kriterijų sąrašui.  

Papildomai pateikti siūlymai dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo 

planų, dėl pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kartu su 

profesinio mokymo programos, dėl 2 modulių, skirtų specialiųjų poreikių mokiniams.  

Dalyvauta darbo grupėje dėl LTKS 5 lygio programų įgyvendinimo profesinio mokymo įstaigose ir 

aukštosiose mokyklose. (ŠMM plano 2.1.3(6) darbas
3
)  

Dalyvauta darbo grupėje dėl reikalavimų veido ir (arba) kūno priežiūros paslaugas teikiantiems 

asmenims.  

Atnaujinta Profesinio standarto rengimo metodika, parengta konsultacinė medžiaga profesinių standartų 

rengėjams. Prieiga per: http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=4284  

Atnaujinta Modulinių profesinio mokymo programų kūrimo metodika, parengta konsultacinė medžiaga 

modulinių programų bei joms skirtų mokymosi priemonių rengėjams. Prieiga per: 

http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/ebook/?id=4314  

Parengta diegiamų modulinių profesinio mokymo programų stebėsenos priemonė (sudarytas rodiklių 

sąrašas, parengti jų aprašymai, sukurtos formos duomenų kaupimui ir atvaizdavimui). 

Uždavinys Nr. 2: gerinti profesinio mokymo kokybę. 

2.1. Ugdyti kokybės 

kultūrą. 

Įvykdyta. Parengta ir pateikta paraiška pagal EK Erasmus + programą EQAVET tinklo veikloms 

įgyvendinti. Gautas finansavimas Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių 

orientacinių punktų veiklos programai, projekto nr. 586542-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017-05-02 iki 2019-03-31. Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos 

darbdavių pasitenkinimą profesinio rengimo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis.  

Parengtas projektinis pasiūlymas, kuris pakoreguotas pagal Šveitimo ir mokslo ministerijos ir Projektų 

valdymo komiteto pastabas. Paraiškos rengimas nukeltas į 2018 metus, kai bus priimtas sprendimas dėl 

projekto finansavimo. 

R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

    L. Vaitkutė 

2.2. Vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programų vertinimą. 

Įvykdyta. Įvertintos 24 programos ir 8 pasirenkamieji moduliai. 24 programų ir 7 modulių aprašai 

paskelbti KPMPC tinklalapyje. 1 modulis grąžintas rengėjams tobulinti. 
R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

A. Pačebutienė 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 metų darbo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-603 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 metų darbo plano patvirtinimo“. 
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

V. Daujotas 

2.3. Atlikti pasirengimo 

vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programas ekspertizes. 

Įvykdyta. Atlikta 313 pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizių (260 

įvertinta teigiamai, 53 – neigiamai). 
R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

A. Pačebutienė 

V. Daujotas 

2.4. Organizuoti 

pirminio profesinio 

mokymo įstaigų mokinių 

kompetencijų vertinimą 

akredituotose 

institucijose  

(MVG plano 2.1.2.2 

veiksmas) 

Įvykdyta. Įvertinta 119 paraiškų dėl teisės vertinti asmens įgytas kompetencijas (116 įvertinta teigiamai, 3 

– neigiamai).  

Naujai akredituotos 2 asmens kompetencijų institucijos, 5 asmens kompetencijų vertinimo institucijoms 

papildyta akreditacija. 

R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

A. Pačebutienė 

2.5. Teikti metodinę 

pagalbą profesinio 

mokymo teikėjams. 

Įvykdyta. Organizuoti mokymai įmonių meistrams ir profesinio mokymo mokytojams apie profesinio 

mokymo mokinių mokymą darbo vietoje (pameistrystės mokymosi forma), kuriuose dalyvavo 54 įmonių 

meistrai ir profesinio mokymo mokytojai.  

Pagal vieningą Suomijos ekspertų pateiktą klausimyną visuose 3 Baltijos šalyse atlikta įmonių meistrų 

pasirengimo mokyti profesinio mokymo mokinius darbo vietoje Lietuvos poreikių analizė.  

Parengta, sisteminta ir išanalizuota informacija apie profesinio mokymo įstaigų turimą metodinę 

medžiagą ir mokymo priemones, ši informacija atnaujinama kartą per ketvirtį.  

Teikta konsultacinė ir metodinė pagalba, plėtojant sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą: susitikimai 

vyko KPMPC ir 5 sektoriniuose praktinio mokymo centruose: Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir 

Vilniaus m.  

5 regioninių ReferNet Lietuva susitikimų bei kitų susitikimų su profesinio mokymo įstaigų atstovais metu 

buvo aptariami  profesinio mokymo tarptautiškumo plėtros klausimai, pristatyta CEDEFOP platforma 

Mobility Scoreboard http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard, 

akcentuota šios platformos nauda plėtojant profesinio mokymo tarptautiškumą profesinio mokymo 

įstaigose.  

2017 m. vasario 10 d. įvyko profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų susitikimas, atnaujinti 

Profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatai, Profesinio mokymo metodinės komisijos sudarymo 

taisyklės,  nuolat renkama informacija apie metodinių komisijų veiklą. Antrasis profesinio mokymo 

E. Zybartienė 

N. Tolstych 

E. Skrabulienė 

L. Račelienė 

N. Daujotienė 
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

metodinių komisijų pirmininkų susitikimas nebuvo organizuotas, nes pasitelkus profesinio mokymo 

įstaigas kaip partnerius, buvo organizuotas 5 regioninių seminarų ciklas, kuriuose dalyvavo profesinio 

mokymo (metodinių komisijų pirmininkai, jų nariai) ir verslo atstovai. 

Pagal poreikį dalyvauta organizuojant 7 nacionalinius ir tarptautinius profesinio meistriškumo konkursus: 

2017 m. vasario 2 d. „Geriausias jaunasis automechanikas 2017“ (Vilniuje), 2017 m. kovo 2 d. „Jaunasis 

statybininkas 2017“ (Radviliškyje), 2017 m. kovo 30 d. „Geriausias maisto pramonės darbuotojas 2017“ 

(Utenoje), 2017 m. balandžio 28 d. „Virėjas 2017“ (asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) 

(Kaune), 2017 m. balandžio 7-9 d. „Kirpėjas 2017“ (Vilniuje, parodoje „Pelenė 2017“), 2017 m. gegužės 

11 d. „Prekybininkas 2017“ (Kaune), 2017 m. gegužės 18 d. „Viešbučio darbuotojas 2017“ 

(Radviliškyje). 

2.6. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

profesinio mokymo 

dalyviais. 

Įvykdyta iš dalies. Parengtas Sektorinio profesinio komiteto darbo reglamento projektas, tačiau jis nebuvo 

patvirtintas, nes naujos redakcijos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo pakeitimuose yra numatyta žymi Sektorinių profesinių komitetų peržiūra. 

Sektorinių profesinių komitetų veiklos reglamentavimo kaita bus tęsiama 2018 m., kartu su Švietimo ir 

mokslo ministerija rengiant ir įgyvendinant poįstatyminius teisės aktus.  

Atlikta sektorinių profesinių komitetų sudėčių analizė, atnaujinti narių duomenys. Atnaujintos 5 Sektorinių 

profesinių komitetų sudėtys: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, turizmo, sporto bei poilsio, 

Architektūros ir statybos, Meno, Transporto ir saugojimo paslaugų, Žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos.  

Suorganizuoti 2 Centrinio profesinio komiteto posėdžiai.  

Suorganizuota 15 Sektorinių profesinių komitetų posėdžių.  

Suorganizuoti ir įvykdyti 5 regioniniai ReferNet Lietuva susitikimai: Klaipėdoje (2017 m. spalio 25 d.), 

Šiauliuose (2017 m. lapkričio 9 d.), Kaune (2017 m. gruodžio 5 d.), Panevėžyje (2017 m. gruodžio 7 d.), 

Vilniuje (2017 m. gruodžio 13 d.). 

L.Vaitkutė 

S. Baliukynas 

I. Gumbelevičiūtė 

L. Korienė 

R. Karvelytė 

A. Pečebutienė  

N. Tolstych 

E. Zybartienė 

2.7. Dalyvauti 

atitinkamų tarptautinių ir 

šalies švietimo struktūrų 

ir programų veikloje. 

Įvykdyta. Atliktas konsultavimo paslaugų dviejose suaugusiųjų švietimo įstaigose kokybinis tyrimas, 

parengta nacionalinė tyrimo ataskaita. Prieiga per: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/besimokanciu-suaugusiuju-

konsultavimas-ir-orientavimas-goal/  

Parengtas Tęstinio profesinio mokymo kokybės vadovas.  Prieiga per: 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/visapusiskos-testinio-profesinio-mokymo-politines-sistemos-testinio-

profesinio-mokymo-reforma-2015-2017-m/ 

J. Navickaitė 

J. Tamošaitytė 

L. Vaitkutė 

G. Bužinskas  

G. Gaubienė  

N. Daujotienė 

S. Baliukynas 

E. Zybartienė 
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2017 m. lapkričio 20 d. suorganizuotas tęstinio profesinio mokymo forumas (150 dalyvių). 

Suorganizuotas mokomasis vizitas Kipro švietimo ir mokslo ministerijos atstovams (2017 m. gegužės 9-11 

d.)  

Parengta metalo apdirbimo darbuotojų kvalifikaciją reglamentuojančių teisės aktų lyginamoji analizė. 

Parengta pameistrystės populiarinimo komunikacinė strategija. 

Dalyvauta organizuojant konferencijas, skirtas pameistrystės populiarumui didinti: Taline (2017 m. vasario 

27-28 d.) bei Vilniuje (2017 m. birželio 8 d.). 

Teikti komentarai projekto partneriams dėl V EKS lygio kvalifikacijų teikimo Lietuvoje. 

Įvyko 2 mokomieji vizitai į Suomiją (2017 m. gegužės 1-5 d.) ir Latviją (2017 m. spalio 2-5 d.) mokytis 

rengti tutorių mokymo programas. 

2017 m. gruodžio 12 d.  organizuotas Baltijos šalių ir Suomijos ekspertų susitikimas KPMPC dėl 

pameistrystės plėtotės ir galimybių gerinimo vykdant mokymus darbo vietoje. 

Pateikta ataskaita EK apie įgyvendintą Erasmus+ projektą  „Europos profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų 2016 m. veiklos programa Nr. 2016 – 0783/001-001“. 

Suorganizuoti 4 regioniniai seminarai, kuriuose dalyvavo 85 dalyviai, projekto rezultatams pristatyti. 

Dalyvauta CEDEFOP praktiniame seminare „Padidinkime ReferNet produktų žinomumą“ (2017 m. 

vasario 14 d.) Salonikose, ReferNet tinklo partnerystės forume (2017 m. gegužės 10-12 d.) Helsinkyje, 

ReferNet tinklo kasmetiniame plenariniame susitikime (2017 m. lapkričio 28-30 d.) Salonikose. 

Parengta paraiška finansavimui gauti 2017 m. ReferNet veiklos programos įgyvendinimui. 

E. Skrabulienė 

N. Tolstych 

L. Račelienė 

 

2.8. Organizuoti 

profesinio meistriškumo 

konkursus. 

Įvykdyta iš dalies. Inžinerinės pramonės srities profesijų populiarinimas socialiniuose tinkluose vyko 2017 

rugsėjo – lapkričio mėn. Konkursui buvo pateikta 213 moksleivių darbų, kuriuos vertino iš įvairių sričių 

specialistų sudaryta komisija. Konkurso baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo prizinėms vietoms 

nominuotos komandos ir buvo paskelbti laimėtojai, buvo organizuotas Vilniuje 2017 m. lapkričio 22 d. 

Parengtas 1 nacionalinio profesinio meistriškumo konkurso modelis, kuris priderintas prie EuroSkills 

konkurso standarto, parengtos užduotys bei vertintojams skirta metodinė medžiaga. 

Nacionalinio profesinio meistriškumo konkursas naudojant EuroSkills formatą, reikalavimus ir metodiką 

bus organizuotas 2018 m., nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. 

Organizuotas 5 televizijos klipų sukūrimo ir transliavimo paslaugų konkursas. Tačiau vėluojant viešųjų 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė  

L. Vaitkutė 
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pirkimų procedūroms, paslaugų sutartį planuojama pasirašyti 2018 m. sausio mėn. Klipai bus transliuojami 

2018 metais. 

2.9. Dalyvauti 

formuojant profesijos 

mokytojų rengimo ir jų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sistemą. 

Įvykdyta iš dalies. 2017 m. kovo 28 d.  suorganizuota konferencija „Profesijos mokytojų rengimo ir 

profesinio tobulėjimo aktualijos“ (100 dalyvių). 

Parengti Profesijos mokytojų rengimo koncepcijos viešųjų pirkimų dokumentai. Paskelbtas viešasis 

pirkimas, tačiau Švietimo ir mokslo ministerijos spendimu, pirkimo procedūros nutrauktos – nutarta 

profesijos mokytojų rengimo klausimus integruoti į šiuo metu vykdomą sisteminę pedagogų rengimo 

pertvarką.  

KPMPC atstovai nebuvo pakviesti į darbo grupes dėl profesijos mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos 

tobulinimo. (ŠMM plano 2.3.1 darbas ir 11.01.01.01.03.01 priemonė) 

J. Navickaitė  

R. Karvelytė 

G. Bužinskas  

A. Račkauskienė 

E. Zybartienė 

Uždavinys Nr. 3: plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemą. 

3.1. Vykdyti mokymosi 

visą gyvenimą 

organizatorių bendrųjų 

kompetencijų mokymus, 

skirtus suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

planavimui savivaldybėse 

gerinti 

(MVG plano 2.3.2.3 

veiksmas). 

Įvykdyta. Suorganizuoti 3 mokymo ciklai po 2 dienas savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriams apie suaugusiųjų švietimo veiklų planavimą  3 didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 2017 

m. vasario 8-9 d. Panevėžyje, 2017 m. kovo 23-24 d. Klaipėdoje, 2017 m. birželio 1-2 d. Kaune (dalyvavo 

16 asmenų). Suorganizuoti 5 vienos dienos trukmės seminarai regionuose, kurių metu bus pristatytos 

elektroninio mokymosi platformos: kaip naudotis suaugusiųjų mokymosi informacine sistema 

www.smis.lt bei EPALE, AIKOS: 2017 m. kovo 17 d. Ignalinoje, 2017 m. kovo 24 d. Jonavoje, 2017 m. 

kovo 31 d. Jurbarke, 2017 m. balandžio 7 d. Palangoje, ir 2017 m. lapkričio 16 d. Vilniuje. Iš viso 

mokymuose dalyvavo 144 asmenys. 

42 dienas konsultuoti suinteresuoti asmenys daugiau nei 10 savivaldybių suaugusiųjų švietimo veiksmų 

planų parengimo klausimais. Konsultacijų skaičių ir apimtį nulėmė realus suinteresuotų asmenų 

konsultavimo(si) poreikis. 

Atnaujintas suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorių savivaldybėse sąrašas ir patalpintas KPMPC 

svetainėje  http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Koordinatoriai_sarasas_2017-12.pdf 

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė  

J. Barauskienė 

V. Musteikeinė 

3.2. Įtraukti savivaldybes į 

PIAAC tyrimo duomenų 

naudojimą  

(MVG plano 2.3.5.1 

veiksmas). 

Įvykdyta. 2017 m. rugsėjo 29 d. suorganizuota konferencija „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi iniciatyvos savivaldybėse“, kurioje sudalyvavo 61 dalyvis. 2017 m. gruodžio 11-12 d. 

suorganizuota formalaus suaugusiųjų švietimo mokytojams kvalifikacijos tobulinimo konferencija 

„Suaugusiųjų švietimo organizavimo modeliai: iššūkiai ir perspektyvos“. 

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

3.2. Įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų ugdymo 

Įvykdyta iš dalies. 2017 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. surengti 43 mokymai 43-ose Lietuvos savivaldybėse: E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 
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programas suaugusiems 

savivaldybėse  

(MVG plano 2.3.1.1 

veiksmas). 

1. Valstybinės (lietuvių) kalbos mokymai. Mokymai įvykdyti  4 savivaldybėse (Šalčininkų r., Visagino, 

Švenčionių r. Ignalinos r.).  

2. Psichologinės pagalbos mokymai. Mokymai įvykdyti 15 savivaldybių (Marijampolės, Varėnos r., 

Alytaus m., Šalčininkų r., Utenos r., Šilalės r., Skuodo r., Kretingos r., Šiaulių m., Rokiškio r., 

Mažeikių r., Joniškio r., Kėdainių r., Biržų r., Jonavos r.).  

3. Meninio ugdymo  mokymai. Mokymai įvykdyti 9 savivaldybėse (Jonavos r, Šiaulių m., Utenos r., 

Skuodo r., Alytaus m., Pagėgių, Marijampolės, Anykščių r.).  

4. Neformalus profesinis mokymas.  Mokymai įvykdyti 7 savivaldybėse (Palangos m., Molėtų r., 

Kelmės r., Kėdainių r., Mažeikių r., Trakų r., Prienų r.).  

5. Pagrindinių  kompetencijų mokymai - problemų sprendimas pasitelkiant IT technologijas.  Mokymai 

įvykdyti 7 savivaldybėse (Lazdijų r., Elektrėnų, Kėdainių r., Šalčininkų r., Ignalinos r., Joniškio r., 

Rokiškio r.).  

6. Užsienio kalbos mokymai. Mokymai įvykdyti 1 savivaldybėje (Trakų r.).  

2017 m. iš viso mokymus sėkmingai baigė 935 asmenys.  

2017 m. birželio-lapkričio mėn. buvo vykdomos suaugusiųjų, kurie domisi mokymosi visą gyvenimą 

galimybėmis ir (arba) dalyvauja mokymosi visą gyvenimą plėtojime, bendrųjų kompetencijų mokymų 

savivaldybėse paslaugų pirkimo procedūros. 2017 m. lapkričio 21 d. su paslaugų teikėjais pasirašytos 3 

mokymų paslaugų sutartys. Mokymai pradėti vykdyti 2017 m. gruodžio 21 d. Suplanuotų 10 mokymų 

(apmokyti 100 asmenų) organizavimas vyks ir 2018 metais. 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

 

3.3. Organizuoti 

suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų tobulinimą 

užsienio šalių 

suaugusiųjų švietimo 

institucijose. 

Įvykdyta iš dalies. 2017 m. birželio 19-22 d. įvykdyta kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Vokietijoje 

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo Rheinės mieste 

(Vokietija) geroji patirtis“. Stažuotėje dalyvavo 6 asmenys – neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriai. Antrosios kvalifikacijos tobulinimo stažuotės vykdymas atidėtas laukiant iš ESFA 

trumpalaikių kelionių fiksuotųjų įkainių dydžių taikymų pakeitimų išaiškinimo. 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

O. Tamošiūnienė 

3.4. Plėtoti skaitmeninio 

turinio suaugusiųjų 

savarankiškam 

mokymuisi bazę (SMIS) 

ir prieinamumą 

(MVG plano 2.3.1.6 

Įvykdyta. Išanalizuotos 500 neformalaus suaugusiųjų švietimo programų, esančių Suaugusiųjų mokymosi 

informacinėje sistemoje www.smis.lt, identifikuotos klaidos. Pradėtas programų tobulinimas. 

Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje www.smis.lt plėtotas skaitmeninis turinys suaugusiųjų 

savarankiškam mokymuisi: identifikuota 10 objektų tinkamų atnaujinti esamas edukacines programas, 

kurti naują mokymo turinį. 

Parengtas informacinis straipsnis „Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema SMIS - dar viena galimybė 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

R. Tolstych 

A. Jančūro  

N. Daujotienė  

R. Žukienė 
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veiksmas). mokytis“ Lietuvos Technikos bibliotekos teminiam leidiniui „Informacija ir biblioteka“. 

Suteikta 50 konsultacijų suaugusiesiems  apie Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje 

www.smis.lt esančias mokymosi programas. Konsultacijos teiktos susitikimų ir edukacinių renginių metu, 

elektroninio ir telefoninio ryčio priemonėmis. 

Nuolat užtikrintas Suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos www.smis.lt edukacinio turinio ir 

registravimosi galimybės pasiekiamumas / prieinamumas. Suaugusiųjų mokymosi informacinės sistema 

internetu pasiekiama adresu www.smis.lt. 

Surengti 69 informaciniai-motyvaciniai susitikimų įvairiose švietimo ir kitų sričių institucijose, kurių metu 

asmenys skatinti naudotis suaugusiųjų mokymosi informacine sistema. Padidintas sistemos registruotų 

vartotojų skaičius nuo 944 iki 11824. Atlikta SMIS vartotojų anketinė apklausa ir tyrimas (apklausta apie 

423 respondentai). Parašyta ir išsiųsta atsakingoms institucijoms 180 informacinių raštų / pranešimų apie 

elektroninę mokymosi platformą SMIS, skirti sklaidai ir platinimui. 

 

3.5. Rengti suaugusiųjų 

švietimo plėtros projektus. 

Įvykdyta. Parengta projekto paraiška „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: 

Lietuva“ (angl. National Coordinator for Adult Learning Work Plan: Lithuania).  2017 m. gegužės 12 d. 

projekto paraiška pateikta Europos Komisijai. 2017 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas projekto finansavimas. 

Projekto pradžia – 2017 m. lapkričio 1 d. 

S. Samulevičius 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

R. Zimblienė 

3.6. Organizuoti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų 

rengimo ir įgyvendinimo 

konkursą  

(MVG plano 2.3.2.1 

veiksmas). 

Įvykdyta. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-269 (2017 

m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-618 redakcija) patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis 

valstybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu 2017 m. 

rugpjūčio 1 d. paskelbtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas. 

Konkursas paskelbtas interneto svetainėse www.smm.lt, www.kpmpc.lt. Paraiškų teikimo terminas buvo 

iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. Konkurse dalyvavo: 

 125 programų konkurso paraiškėjai; 

 11 savivaldybių pareiškėjai; 

 2 programų, skirtų asmenų kompetencijų, susijusių su profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų 

įgijimu ar tobulinimu, pareiškėjai. 

Atliktas 127 paraiškų atitikties vertinimas. Šio vertinimo metu 67 paraiškos įvertintos kaip netinkamos 

perduoti ekspertiniam vertinimui, nes netenkino atitikties vertinimo kriterijų.  

60 paraiškų perduota ekspertiniam vertinimui. Šiame etape paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į 

programos aktualumą ir tinkamumą programos tikslams pasiekti, turinio išsamumą, poveikio tikimybę, 

programos naudingumą, tęstinumo užtikrinimą bei kitus kriterijus, numatytus paraiškos ekspertinio 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

J. Barauskienė 

R. Zimblienė 

O. Tamošiūnienė 

V. Sargautaitė 
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vertinimo formoje.  Atlikus ekspertinį vertinimą, 60 konkurso paraiškų ir 11 savivaldybių paraiškų 

perduota komisijai, sudarytai Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl 

komisijos sudarymo“.  ŠMM komisijos posėdyje nutarta finansuoti 42 pareiškėjų pateiktas paraiškas ir 11 

savivaldybių paraiškų. Finansuotų programų vykdymo laikotarpiu teiktos konsultacijos dėl programų 

vykdymo eigos ir atsiskaitymo. 

Konkurso viešinimui parengti ir KPMPC svetainėje publikuoti du straipsniai apie konkursą: 

 Skelbiamas suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas // 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiamas-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-

finansavimo-konkursas-2/ 

 2017 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas// 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/2017-metu-neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-

programu-konkursas/  

Parengta 2016 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  konkurso programų 

vykdymo galutinė ataskaita ir pateikta Švietimo ir mokslo ministerijos vertinimui. 

Parengtas ir paskelbtas KPMPC interneto svetainėje straipsnis „Geroji neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programų konkurso patirtis“. 

Uždavinys Nr. 4: informuoti apie profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą. 

4.1. Kaupti, analizuoti ir 

skleisti informaciją apie 

profesinį mokymą 

Lietuvoje. 

Įvykdyta. Parengta Profesinio mokymo būklės apžvalga. 2017. (ŠMM plano 11.01.02.02.03 priemonė) 

Įgyvendintas ReferNet veiklos programos (sutarties Nr. 2017-0017/GP/DSI/ReferNet-SGA/002/16) planas. 

Pasiekti visi plane numatyti rezultatai. 

Pagal Cedefop užklausas parengta ir teikta informacija apie Lietuvą ReferNet tinklui. 

Parengta 12 KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškių lietuvių kalba. 

Užpildytas klausimynas apie Lietuvos pažangą siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų ir  

informacija sklaidai. 

Parengti straipsniai „Informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių gerinimo politiką Europos 

Sąjungoje” (angl. Outreach and guidance in upskilling policies in the European Union) lietuvių ir anglų 

kalbomis (2017-06) ir „Europos Sąjungos gyventojų viešosios nuomonės tyrimo profesinio mokymo tema 

rezultatai: Lietuvos atvejis“ (angl. Cedefop European Public Opinion Survey on Vocational Education and 

Training: Lithuania) lietuvių ir anglų kalbomis  (2017-11). 

J. Navickaitė 

G. Bužinskas 

N. Tolstych 

E. Zybartienė 

L. Vaitkutė 
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Pateikta atnaujinta informacija profesinio mokymo mokinių tarptautinio mobilumo tyrimui pagal Cedefop 

gaires. 

Atnaujinta ReferNet Lietuva internetinė svetainė (www.kpmpc.lt/refernet),  FACEBOOK socialinio tinklo 

KPMPC profilis aktualia informacija ir duomenimis.   

Parengta informacija apie Centro veiklą, profesinį mokymą Lietuvoje. Informacija teikta internetinėje 

KPMPC svetainėje ir socialiniuose tinkluose. 

4.2. Vykdyti suaugusiųjų 

mokymosi visą 

gyvenimą motyvacijos ir 

profesinio mokymo 

patrauklumo didinimo 

populiarinimo 

kampanijas žiniasklaidos 

ir kitose priemonėse  

(MVG plano 2.1.3.3 

veiksmas) 

Įvykdyta iš dalies. Parengti televizijos laidų dviejų ciklų (20 laidų) pirkimo dokumentai. Viešasis paslaugų 

pirkimas paskelbtas 2017 m. spalio 11 d. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų planuojama paslaugų 

sutartį pasirašyti 2018 sausio mėn. Televizijos laidos bus parengtos ir ištransliuotos 2018 metais.  

2017 spalio – lapkričio mėn. radijo stotyje „Lietus“ buvo transliuotos dvi socialinės reklamos, skirtos 

populiarinti suaugusiųjų mokymosi informacinę sistemą SMIS ir suaugusiųjų švietimo savaitę 

„Mokymosi galia ir žavesys“. 

Parengti 2 straipsniai populiarinantys profesinį mokymą ir paskelbti nacionalinėje spaudoje. Laikraštyje 

"Vakaro žinios" išspausdintas pirmas straipsnis, skirtas profesinio mokymo populiarinimui, 2017-05-12. 

Laikraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintas antras straipsnis, skirtas profesinio mokymo populiarinimui, 

2017-07-04. 

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta Informacinių motyvacinių 

radijo laidų ciklų sukūrimo ir transliavimo paslaugų I dalies pirkimo sutartis, pagal kurią 2018 m. radijo 

stotyje „Pūkas“ bus parengta ir ištransliuota 10 informacinių motyvacinių radijo laidų, skirtų mokymuisi 

visą gyvenimą populiarinti. 

Organizuotas reklaminio vaizdo klipo, skirto smis.lt populiarinimui, transliavimas kino teatrų ekranuose 

prieš kino filmų seansus pirkimas. Vaizdo klipo transliavimas vyko dviem ciklais: 2017 gegužės - birželio 

mėn. (vaizdo klipas ištransliuotas 46531 kartą); spalio – lapkričio mėn. (vaizdo klipas ištransliuotas 44075 

kartą). 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

Uždavinys Nr. 5: vykdyti profesinio ir suaugusiųjų mokymo dalyvių kvalifikacijos tobulinimą. 

5.1. Vykdyti suaugusiųjų 

ir profesijos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

Įvykdyta. Parengtos 23 kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuoti 25 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai.  

Apklausta 270 profesijos mokytojų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir kitų profesinio mokymo teikėjų 

dėl jų kvalifikacijos tobulinimo poreikio, suformuluoti siūlymai dėl prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo 

sričių. 

J. Navickaitė 

L. Račelienė 

N. Daujotienė 

E. Zybartienė 
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

2017 m. birželio 1 d. Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai pateiktos Institucijos, vykdančios 

mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvados 

už 2015 m. ir 2016 m., Centro kvalifikacijos tobulinimo renginių suvestinę už 2017 m. sausio – gegužės 

mėn. 2017 m. rugsėjo 7 d. vyko Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro veiklos vertinimas. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1047 „Dėl 

institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

akreditacijos“ Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras  akredituotas 3 metams. 

5.2. Kurti profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo įstaigų 

mokytojų, bendrųjų, 

profesinių ir specialiųjų 

kompetencijų tobulinimo 

sistemą 

(MVG plano 1.1.3.4 

veiksmas) 

Įvykdyta iš dalies. Surengti 1 (dviejų dienų) mokymai suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojams tema - 

andragoginės kompetencijos pažengusiems. Suplanuotas rezultatas nepasiektas dėl viešųjų pirkimų 

procedūrų nutraukimo ir atnaujinimo pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą.  

Surengta 12 (dviejų dienų) kvalifikacijos tobulinimo renginiai sektorinių praktinio mokymo centrų 

atstovams šiomis temomis: strateginis SPMC vystymas inovatyvių kompetencijų centrų kryptimi; teisiniai 

SPMC veiklos aspektai; SPMC paslaugų vadyba; SPMC veiklos įsivertinimo metodikos ir praktika. 

Surengti 4 (trijų dienų) konsultaciniai renginiai sektorinių praktinio mokymo centrų atstovams. 

Suplanuotas rezultatas nepasiektas dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų. 

Surengti 31 kvalifikacijos tobulinimo renginiai profesinių mokyklų mokytojams šiomis temomis: 

andragoginių žinių įvadinis kursas; mokinių pasiekimų vertinimo metodika; profesinio vertinimo 

metodika; tiriamoji kompetencija.  

Surengti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai profesinio mokymo metodinių komisijų nariams (profesinio 

mokymo įstaigų mokytojams). Suplanuotas rezultatas nepasiektas dėl užtrukusių viešųjų pirkimų 

procedūrų. 

Surengtos 3 stažuotės 15 profesijos mokytojų į ES šalis. 

Atnaujinta profesinių mokyklų mokytojų kompetencijų tobulinimo informacinė sistema, ji perkelta į naują 

domeną, sukurtas naujas papildomas sistemos funkcionalumas. 

S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

A. Jančūro 

5.3. Plėtoti profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

tarptautiškumą 

(MVG plano 1.1.3.6 

veiksmas) 

Įvykdyta. Parengta paraiška ES struktūrinės paramos projektui dėl  profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos tarptautiškumo plėtros. 
E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

N. Tolstych 

5.4. Dalyvauti šalies ir Įvykdyta. 2017 m. vasario 2 d. dalyvauta Nacionalinės skaitmeninės koalicijos darbo grupės posėdyje.  S. Samulevičius 
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Priemonės Rezultatai 2017 m. Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

tarptautinėje ekspertų 

veikloje. 

Parengta medžiaga Get Online Week 2017 Lietuvoje (NSK) (2017 03 27 – 2017 04 02).  Vuko 

bendradarbiavimas viešinant 2017 m. kovo 27- balandžio 2 d. vykusią europinę iniciatyvą „Interneto 

savaitė 2017“ (Get Online Week). http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvieciame-tapti-europines-iniciatyvos-

interneto-savaite-2017-get-online-week-2017-dalyviais/ 

2017 m. kovo 13-14 d. dalyvauta Europos Komisijos organizuotame Nacionalinių suaugusiųjų švietimo 

koordinatorių susitikime Briuselyje, kurio metu buvo diskutuota apie naujai ateinančio laikotarpio projektų  

prioritetus, geruosius suaugusiųjų švietimo praktikos pavyzdžius Europoje, aptarti EK tikslai naujuoju 

periodu, apžvelgtos daugelio šalių situacijos ir iššūkiai. 

2017 m. balandžio 18-21 d. organizuotas tarptautinio projekto „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas 

ir orientavimas GOAL“ partnerių susitikimas – seminaras Vilniuje, kuriame aptarta projekto eiga, pasiekti 

rezultatai, užsienio dalyviai supažindinti su konsultavimo karjerai praktika suaugusiųjų švietimo ir 

profesinio mokymo institucijose. 2017 m. spalio 3-6 d. dalyvauta tarptautinio projekto „Besimokančių 

suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas GOAL“ partnerių susitikime – seminare Prahoje, Čekijoje, 

kuriame aptarta projekto eiga, pasiekti rezultatai, susipažinta su konsultavimo karjerai praktika 

suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo institucijose Čekijoje. 

2017 m. gegužės 3-6 d. dalyvauta tarptautiniame vizite Prancūzijoje Annecy regione, kurio metu 

susipažinta su  3 profesinėmis mokyklomis (licėjais) bei  2 švietimo pagalbos įstaigomis: CANOP(E) ir 

profesinio mokymo informavimo ir orientavimo centras CIO, TESSIER TECHNIQUE tiksliosios 

mechanikos gamykla, kurioje atlieka praktiką ir dirba profesinės  mokyklos mokiniai ir absolventai. 2017 

m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. dalyvauta tarptautinėje Europos bendrųjų gebėjimų tinklo organizuotoje 

konferencijoje Liuksemburge „Pagrindiniai gebėjimai integracijos procese“, kurios metu buvo analizuota 

Europoje aktuali imigrantų integracijos pasitelkiant bendruosius gebėjimus tema. 

V. Musteikienė 

 V. Sargautaitė  

J. Tamošaitytė 
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