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KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRO  

2015 METŲ DARBO PLANAS  

 
 

KPMPC uždaviniai 

pagal nuostatus 
1
 

Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

1. Tvarkyti Lietuvos 

kvalifikacijų 

sistemą 

1. Vykdyti Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros 

susiejimą su Europos 

kvalifikacijų sandara  

 Projekto Nr. 560399-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP 

„Lietuvos EKS nacionalinio koordinavimo punkto darbo 

programa“ įgyvendinimas:  

1. Parengti 2 tematiniai naujienlaiškiai Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros (toliau – LTKS) ir Europos kvalifikacijų sandaros 

(toliau – EKS)   klausimais. 

2. Parengtos 2 tematinės studijos „Terminologija kvalifikacijų 

sandaros kontekste“ ir „Mokymosi rezultatai švietimo 

sektoriuose, naudojimas ir perkeliamumas“. 

3. Suorganizuoti 3 renginiai LTKS ir EKS klausimais 

darbdaviams ir pedagogams. 

4. Parengti straipsniai 8 regioniniuose leidiniuose apie LTKS 

ir EKS. 

5. Dalyvauta 2 Nacionalinių koordinavimo punktų 

susitikimuose. 

 

 

 Parengta paskutinių 3-5 metų LTKS V lygio kvalifikacijų analizė. 

 

 Parengta pameistrystės diegimo Lietuvoje galimybių apžvalga. 

 

Lina Vaitkutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius 

Baliukynas 

Saulius 

Baliukynas 

Lina Vaitkutė 

Lina Lukošiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaidas Daujotas 

 

Inga 

Gumbelevičiūtė 

Gintautas 

Bužinskas 

 

 

 I-IV k. 

 

 

 II k. 

 

 

 

 II k. 

 

 II k. 

 

 II k. 

 

 

 I-IV k. 

 

 

 I-IV  k. 

 

                                                           
1
 patvirtinti švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1022 

 
PATVIRTINTA 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

direktoriaus 2015 m. gegužės 6  d. įsakymu Nr.V1-60 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

2. Plėtoti naujoves 

profesiniame mokyme - 

formuoti kvalifikacijas ir 

kurti modulinio profesinio 

mokymo sistemą 

 

 Valstybės projekto „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio 

profesinio mokymo sistemos kūrimas“ įgyvendinimas:  

1. Parengti 5 profesiniai standartai (Medienos gaminių ir 

baldų gamybos sektoriaus profesinis standartas, Tekstilės, 

aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus profesinis 

standartas, Sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo 

paslaugų sektoriaus profesinis standartas, Žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų 

gamybos sektoriaus profesinis standartas, Inžinerinės 

pramonės gaminių gamybos sektoriaus profesinis 

standartas). (ŠMM 2015 m. darbo plano
2
 4.3 darbas. 

Bendradarbiaujant su darbdaviais parengti 5 profesinius 

standartus) 

2. Parengta 20 formaliojo profesinio mokymo modulinių 

programų. (ŠMM 2015 m. darbo plano 4.2.1.1 priemonė. 

Atnaujinti profesinio mokymo programas pagal ūkio ir 

regiono poreikį) 

 Parengta paraiška ES struktūrinės paramos projektui dėl Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros plėtros 

Saulius 

Baliukynas 

Alma 

Račkauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius 

Baliukynas 

 

Edita 

Kavaliauskienė 

Inga 

Gumbelevičiūtė 

Loreta Račelienė 

Vaidas Daujotas 

Lina Lukošiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma 

Račkauskienė 

Daiva 

Andriušaitienė 

Inga 

Gumbelevičiūtė 

 I-IV  k. 

 

2. Gerinti profesinio 

mokymo kokybę 

3. Atlikti formaliojo 

profesinio mokymo 

programų įgyvendinimo 

išorinį vertinimą 

 Valstybės projekto „Profesinio mokymo kokybės išorinis 

vertinimas“ įgyvendinimas: 

1. Sukurta informacinė savianalizių suvestinių ir vertintojų 

ataskaitų pildymo sistema. 

2. Parengtas programų įgyvendinimo kokybės išorinio 

vertinimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos 

profesinio mokymo programoms ir kokybės užtikrinimo 

sistemai tobulinti. 

3. Atnaujinta kompetencijų vertinimo užduočių sudarymo 

metodika. 

4. Parengtos kompetencijų vertinimo užduotys 60 

kvalifikacijų (Lietuvos kvalifikacijų sandaros 1-4 lygis). 

5. Parengti profesinio mokymo įstaigos kokybės valdymo ir 

užtikrinimo kompetencijų aprašai. 

6. Parengtos 2 neformaliojo mokymo programos profesinio 

mokymo įstaigos veiklos kokybės gerinimo kompetencijų 

ugdymui ir išmokyta 200 asmenų. 

Rūta Karvelytė Gabrielė Gaubienė 

Jolanta Zubkonienė 

Laimutė Lubaitė 

 

 

 

 

 I - III k. 

                                                           
2
 pagal  švietimo ir mokslo ministro 2015 m .balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-421 patvirtintą Švietimo ir mokslo ministerijos 2015 metų darbo planą 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

7. Išmokyta 20 profesinio mokymo kokybės komunikacijos 

ekspertų ir 100 profesinio mokymo įstaigų atstovų 

(profesinio mokymo komunikacijos tema). 

8. Surengi 3 regioniniai renginiai tėvams ir profesinio 

orientavimo specialistams profesinio mokymo 

populiarinimo tematika. 

9. Surengti 8 susitikimai su rajonų žiniasklaida ir 2 susitikimai 

su nacionaline žiniasklaida profesinio mokymo 

populiarinimo tematika. 

10. Sukurti 8 vaizdo klipai apie profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo gerąją patirtį. 

11. Suorganizuotos atvirų durų dienos 30-40 profesinio 

mokymo įstaigų. 

12. Sukurtas Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo 

modelis. 

13. Pravesta projekto baigiamoji konferencija. 

 4. Vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programų vertinimą 

 Įvertinta 60 formaliojo profesinio mokymo programų. (ŠMM 2015 

m darbo plano 1.2.11.3 priemonė. Užtikrinti Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro veiklą) 

 

 

 

 Parengtos vertinimo formos modulinėms profesinio mokymo 

programoms. 

 

 

 Atnaujintas programų rinkinys (elektroninės programų versijos 

paskelbtos KPMPC tinklalapyje). 

Rūta Karvelytė 

 

 

 

 

 

Rūta Karvelytė 

 

 

 

Rūta Karvelytė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

Jolanta Zubkonienė 

Julijana Choruža 

Aušra Pačebutienė 

Jūratė Lygienė 

Almina 

Pačešiūnienė 

Jolanta Zubkonienė 

Julijana Choruža 

Aušra Pačebutienė 

Ruslan Tolstych 

 I-IV k. 

 

 

 

 

 II k. 

 

 

 

 

 I-IV k. 

5. Atlikti pasirengimo 

vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programas ekspertizes  

 Atliktos ekspertizės 150 formaliojo profesinio mokymo programų 

ir išduoti ekspertizės aktai. (ŠMM 2015 m darbo plano 1.2.11.3 

priemonė. Užtikrinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro veiklą) 

 

 

 

 Pateikti siūlymai ŠMM dėl Pasirengimo vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo 

pakeitimo (LRV patvirtinus Licencijavimo taisyklių pakeitimus). 

 

 Atnaujinta Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo 

programas ekspertizės atlikimo metodika (ŠMM patvirtinus 

Rūta Karvelytė 

 

 

 

 

 

 

Rūta Karvelytė 

 

 

 

Rūta Karvelytė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

Jolanta Zubkonienė 

Julijana Choruža 

Aušra Pačebutienė 

Jūratė Lygienė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

Jolanta Zubkonienė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

 I-IV k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II - III k. 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

Ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo pakeitimus). 

 

 Su ekspertais aptartas ekspertizių atlikimas ir rezultatai (apskritas 

stalas).  

 

 

Rūta Karvelytė 

 

Jolanta Zubkonienė 

 

Jolanta Zubkonienė 

 

 

 IV k. 

 6. Organizuoti institucijų 

pasirengimo vertinti 

asmens kompetencijas 

vertinimą 

 Įvertintos institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas 

kompetencijas: įvertinta 70 paraiškų dėl teisės vertinti asmens 

įgytas kompetencijas ir išduota 70 vertinimo aktų. 

 Paskelbta informacija KPMPC tinklalapyje apie akredituotas 

institucijas. 

Rūta Karvelytė 

 

 

Rūta Karvelytė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

Aušra Pačebutienė 

Aušra Pačebutienė 

Ruslan Tolstych 

 I-IV k. 

 

 

 I-IV k. 

 

7. Kaupti, analizuoti ir 

skleisti informaciją apie 

profesinį rengimą 

Lietuvoje 

 

 Parengta 12 informacinių biuletenių apie naujienas profesiniame 

mokyme. 

 Užpildytas klausimynas apie Lietuvos pažangą siekiant Briugės 

komunikate nustatytų trumpalaikių siektinų rezultatų (anglų kalba) 

ir parengta informacija sklaidai. (ŠMM 2015 m darbo plano 

1.2.11.3 priemonė. Užtikrinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 

plėtros centro veiklą) 

 Atnaujintas trumpas leidinys „Profesinio mokymo sistemos 

Lietuvoje bruožai“ (Vocational education and training in Lithuania 

– Spotlight 2015), (lietuvių ir anglų k.). (ŠMM 2015 m darbo plano 

1.2.11.3 priemonė. Užtikrinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 

plėtros centro veiklą) 

 Parengti 3 straipsniai pagal CEDEFOP pasiūlytas temas. (ŠMM 

2015 m darbo plano 2.2.3 priemonė. Organizuoti švietimo 

stebėsenos tyrimus ir analizes) 

 Parengta informacija apie Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), 

Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) ir Europos 

profesinio mokymo kokybės orientacinės sistemos (EQAVET) 

įgyvendinimą Lietuvoje 

 Atsakyta į ES institucijų klausimynus ir pateikta informacija apie 

profesinį mokymą  

Lina Vaitkutė Nijolė Daujotienė 

 

Lina Vaitkutė 

 

 

 

 

Nijolė Daujotienė 

 

 

 

 

Lina Vaitkutė, 

Neringa Tolstych 

 

Lina Vaitkutė 

 

 

 

Lina Vaitkutė 

 I-IV k. 

 

 I k. 

 

 

 

 

 III k. 

 

 

 

 

 II-IV k. 

 

 

 IV k. 

 

 

 

 pagal 

poreikį 

 8. Vykdyti gebėjimų 

stebėseną  
 Parengta specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė 

profesinio mokymo sektoriui (ŠMM 2015 m darbo plano 2.2.3 

priemonė. Organizuoti švietimo stebėsenos tyrimus ir analizes) 

 Atlikta profesinių mokyklų apklausa dėl absolventų įsidarbinimo 

(ŠMM 2015 m darbo plano 2.2.3 priemonė. Organizuoti švietimo 

stebėsenos tyrimus ir analizes) 

Lina Vaitkutė 

 

 

Lina Vaitkutė 

Gintautas 

Bužinskas 

 

Gintautas 

Bužinskas 

 II k.  

 

 

 IV k. 

9. Viešinti informaciją 

apie profesinį rengimą 

Lietuvoje 

 Suorganizuotas gerosios profesinio mokymo patirties sklaidos 

konkursas ir viešinimo renginys profesinio mokymo įstaigoms 

(ŠMM 2015 m darbo plano 1.2.11.3 priemonė. Užtikrinti 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro veiklą) 

Lina Vaitkutė Neringa Tolstych 

 
 IV k. 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

  Parengti 4 ketvirtiniai parengtų mokymo (mokymosi) priemonių 

sąrašai 

Lina Vaitkutė Nijolė Daujotienė  I-IV k. 

  Pertvarkyta ir atnaujinta KPMPC internetinė svetainė Lina Vaitkutė Ruslan Tolstych  I–IV k. 

 10. Bendradarbiavimo su 

profesinio mokymo 

dalyviais plėtra 

 Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos koordinavimas:  

1. Surinkta ir apibendrinta informacija apie metodinių 

komisijų veiklą.  

2. Suorganizuoti 2 susitikimai (kas pusmetį) su metodinių 

komisijų pirmininkais. 

 Parengta paraiška projektui pagal EK Erasmus+ programą: 

Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos ir jų koordinavimo 

stiprinimas. 

 

Rūta Karvelytė 

 

 

 

Lina 

Lukošiūnienė 

 

Almina 

Pačešiūnienė 

Almina 

Pačešiūnienė 

Almina 

Pačešiūnienė 

 

 

  IV k. 

 

 II, IV k. 

 I k. 

  

 Centrinio ir Sektorinių profesinių komitetų veiklos organizavimas 

(ŠMM 2015 m darbo plano 1.2.11.3 priemonė. Užtikrinti 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro veiklą):  

1. Suorganizuotas 1 Centrinio profesinio komiteto  posėdis.  

2. Suorganizuoti 25 Sektorinių profesinių komitetų posėdžiai. 

 

Saulius 

Baliukynas 

Edita 

Kavaliauskienė 

Inga 

Gumbelevičiūtė 

Loreta Račelienė 

Vaidas Daujotas 

Lina Lukošiūnienė 

 I-IV k. 

 

   Suorganizuotas tinklo ReferNet Lietuva metinis susitikimas Lina Vaitkutė Gintautas 

Bužinskas 
 IV k. 

11. Dalyvauti atitinkamų 

tarptautinių ir šalies 

švietimo struktūrų ir 

programų veikloje 

 Dalyvauta CEDEFOP plenariniuose susitikimuose (pagal poreikį). 

 Dalyvauta Nacionalinių koordinavimo punktų (NCP) 

susitikimuose. 

 Dalyvauta tinklų ECVET (profesinio mokymo kreditai) ir 

EQAVET (profesinio mokymo kokybės užtikrinimas) 

susitikimuose. 

 Pagalba koordinuojant ir įgyvendinant CEDEFOP pameistrystės 

situacijos Lietuvoje analizės projektą.  

 Dalyvavimas ŠMM (kitų nacionalinių struktūrų) darbo grupėse. 

 Erasmus+ projekto  WBL-Balt  „Nacionalinės pameistrystės 

organizacijos: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, 

Lietuvoje ir Estijoje“  įgyvendinimas: 

1. Parengta apžvalga apie pameistrystės bandomųjų projektų 

pamokas. 

2. Sukurtas veiksmų planas praktiniam mokymui ir 

pameistrystei stiprinti Lietuvoje. 

3. Suorganizuotos apskrito stalo diskusijos.  

 Suorganizuoti KPMPC darbuotojų vizitai į Estiją ir Airiją pagal 

Erasmus+ projektą „KPMPC darbuotojų mobilumas“.  

Lina Vaitkutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Vaitkutė 

Lina Vaitkutė  

 

Lina Vaitkutė 

 

 

 

 

 

 

Lina Vaitkutė 

 

 

 

 

 

 

 

Neringa Tolstych 

 

 pagal 

poreikį 

 pagal 

poreikį 

 pagal 

poreikį 

 pagal 

poreikį 

 

 II-IV k. 

 

 

 

 

3. Plėtoti 12. Rengti suaugusiųjų  Paraiškos projektui pagal EK Erasmus+ programos veiklai Saulius Virginija  I-IV k. 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

suaugusiųjų 

švietimo sistemą 

 

švietimo srities 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo projektus 

„Asmenų mokymosi mobilumas“  kvietimą parengimas 

 

 Parengtos 1-2 paraiškos ES struktūrinės paramos projektams  

Samulevičius Musteikienė 

Olga Tamošiūnienė 

Olga Tamošiūnienė 

Vilma Sargautaitė 

13. Bendradarbiauti su 

savivaldybėmis dėl 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymo 

nuostatų įgyvendinimo 

 10 vienos dienos  tarpinstitucinės partnerystės mokymų 

kiekvienoje apskrityje suorganizavimas (dėl poįstatyminių aktų 

pristatymo, koordinatorių etatų įsteigimo, suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymo veiksmų planų parengimo, lėšų planams 

įgyvendinti skyrimo ir kt. klausimų) 

Saulius 

Samulevičius 

Vilma Sargautaitė 

Olga Tamošiūnienė 
 II-III  k. 

 14. Plėtoti nuotolinio 

mokymosi suaugusiems 

galimybes 

 5 vienos dienos trukmės metodinių seminarų regionuose kaip 

naudotis suaugusiųjų mokymosi suorganizavimas informacine 

sistema www.smis.lt suorganizavimas (pedagogams/andragogams, 

profesijų mokytojams, bibliotekų darbuotojams, trečiojo amžiaus 

universitetų (TAU), vietos veiklos grupių (VVG) ir vietos 

bendruomenių nariams, seniūnijų darbuotojams ir kt.) 

 Skaitmeninio turinio metodinės bibliotekos nuotoliniam 

suaugusiųjų mokymui(si) kūrimas ir kaupimas (sukurtų produktų 

paieška, analizė, kūrimas, skaitmeninimas ir skelbimas 

www.smis.lt ir www.kpmpc.lt svetainėse (60 objektų)) 

 Suaugusiųjų konsultavimas apie suaugusiųjų mokymosi 

informacinėje sistemoje www.smis.lt ir kitose sistemose esančias 

mokymosi programas (40 konsultacijų) 

Saulius 

Samulevičius 

Virginija 

Musteikienė 

Vilma Sargautaitė 

 

 

 

Virginija 

Musteikienė 

Vilma Sargautaitė 

 

Virginija 

Musteikienė 

Vilma Sargautaitė 

 II-IV k. 

15. Administruoti 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų 

finansavimo 2015 metais 

konkursą (ŠMM 2015 m 

darbo plano 1.5.1 

priemonė. Įgyvendinti 

projektus, skirtus naujų 

kompetencijų ir (ar 

kvalifikacijų) suteikimui 

mokantis pagal 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas) 

 Apie 200 pateiktų konkursui programų administracinis / 

tinkamumo įvertinimas 

 Įvertintų programų perdavimas ekspertiniam vertinimui 

Saulius 

Samulevičius 

Vilma Sargautaitė 

Virginija 

Musteikienė 

Olga Tamošiūnienė 

 II-IV k. 

 16. Įgyvendinti 

tarptautinius ir 

nacionalinius projektus 

stiprinančius suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

 Erasmus+ projektas „Institucinių gebėjimų stiprinimas plėtojant 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ įgyvendinimas 

 

 Erasmus+ projekto  GOAL  „Besimokančių suaugusių 

konsultavimas ir orientavimas“ įgyvendinimas 

Saulius 

Samulevičius 

 

Saulius 

Samulevičius 

Virginija 

Musteikienė 

 

Jūratė Tamošaitytė 

 

 II-IV k. 

 

 

 II-IV k. 

 

http://www.smis.lt/
http://www.smis.lt/
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Laikas 

sistemą (ŠMM 2015 m 

darbo plano 1.3.1 

priemonė. Didinti studijų 

proceso Lietuvos 

aukštosiose mokyklose 

tarptautiškumą) 

1. Parengta suaugusiųjų informavimo / konsultavimo 

švietimo klausimais ir kompetencijų pripažinimo patirties 

Lietuvoje analizė. 

2. Sukurti informavimo / konsultavimo ir kompetencijų 

pripažinimo įrankiai. 

 

 Projekto „Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje 

diegimas Lietuvoje“ įgyvendinimas pagal 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą 

programą LT08 „EEE stipendijų programą“ (paramos gavimo 

atveju) 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Tamošaitytė  

Olga Tamošiūnienė 

Vilma Sargautaitė 

17. Dalyvauti ŠMM 

rengiant  Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

įstatymo įgyvendinimo 

poįstatyminių aktų 

projektus 

 5 teisės aktų projektai Saulius 

Samulevičius 

 

Saulius 

Samulevičius 

Virginija 

Musteikienė 

Olga Tamošiūnienė  

Vilma Sargautaitė 

 I-II k. 

18. Stiprinti suaugusiųjų 

bendruosius ir bazinius 

gebėjimus 

 5 seminarų savivaldybėse suorganizavimas (finansavimo atveju) 

 

 2 bazinių gebėjimų ugdymo metodinių priemonių parengimas 

Saulius 

Samulevičius 

 

Olga Tamošiūnienė 

Vilma Sargautaitė 

Olga Tamošiūnienė 

Jūratė Tamošaitytė 

 II-IV k. 

4. Vykdyti 

profesinio ir 

suaugusiųjų 

mokymo dalyvių 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

19. Naujų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų parengimas ir 

rinkodara 

 Parengtos 3 naujos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos 

 Paskleista informacija apie Centro teikiamas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo galimybes 

Lina 

Vaitkutė 

Nijolė  Daujotienė  III k. 

 

 

 

20. Kryptingi mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

 Pravesti 3 mokymai pagal parengtas profesinio mokymo įstaigų 

vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas 

Lina 

Vaitkutė 

Nijolė Daujotienė  III-IV k. 

 21. Vykdyti suaugusiųjų 

švietimo srities 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius 

 Suorganizuoti 5 kvalifikacijos tobulinimo seminarai andragogams 

(tikslus mokymų skaičius priklauso nuo grupių suformavimo) 

 

 Surengtos 2 kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienyje 

Saulius 

Samulevičius 

Olga Tamošiūnienė 

 

 

Virginija 

Musteikienė 

Olga Tamošiūnienė 

 II-IV k. 

 

 

SUDERINTA 

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius S. Zybartas 

 

2015 m. gegužės 5 d. 
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