
 

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRO  

2017 METŲ DARBO PLANAS  

 

Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 
(ketvirčiai) 

Uždavinys Nr. 1: tvarkyti Lietuvos kvalifikacijų sistemą. 

1.1. Vykdyti Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros 

susiejimą su Europos 

mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandara.  

 Parengta studija lietuvių kalba „Bendrojo ugdymo mokymosi rezultatų aprašai“. L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė  

IV 

 Parengtas aiškinamasis LTKS terminų žodynas lietuvių kalba. L. Lukošiūnienė IV 

 Parengtas tematinis naujienlaiškis Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos kvalifikacijų 

sandaros klausimais. 

L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė 

II-IV 

 Išleistos LTKS/ EKS viešinimo priemonės. L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė 

II 

 Suorganizuotas Baltijos šalių NKP atstovų susitikimas Vilniuje. L. Vaitkutė 
S. Baliukynas 

II-III 

 Suorganizuoti 3 mokymosi vizitai į užsienio šalis nacionalinių kvalifikacijų sandarų 

įgyvendinimo klausimais. 

L. Vaitkutė 
S. Baliukynas 

II-IV 

 Suorganizuota nacionalinė Europass, Euroguidance ir NKP tinklų konferencija. L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė 

IV 

 Atnaujinta KPMPC interneto svetainės skiltis apie Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaras 

bei kitų šalių praktiką kvalifikacijų sistemų srityje 

L. Vaitkutė 
S. Baliukynas 

III 

 Parengti atsakymai į Lietuvos ir užsienio šalių fizinių ir juridinių asmenų užklausas dėl 

Lietuvoje ar užsienyje įgytų kvalifikacijų atitikmens nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygiams 

(pagal poreikį). 

L. Vaitkutė 
L. Lukošiūnienė 

I-IV 

 Iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro išregistruotos neaktualios kvalifikacijos 

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

L. Vaitkutė  
L. Lukošiūnienė 

I 

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

peržiūra. 

L. Vaitkutė  
L. Lukošiūnienė 

II 

 PATVIRTINTA 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V1-66 

(Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V1-187 

redakcija) 
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Priemonės Rezultatai Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 
(ketvirčiai) 

 Parengti (atnaujinti) kvalifikacijų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis. L. Vaitkutė  
L. Lukošiūnienė 

IV 

1.2. Formuoti Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą ir 

šiuolaikišką švietimo turinį 

(MVG
1
 plano 2.1.2.1 

veiksmas) 

 Vykdyti parengiamieji 9 profesinių standartų įteisinimo darbai (diskusijos su suinteresuotomis 

institucijomis, profesinių standartų korekcija pagal pastabas). 

L. Vaitkutė 

S. Baliukynas 

L. Korienė 

L. Lukošiūnienė 

I. Gumbelevičiūtė 

I-IV 

 Parengtos arba pakeistos 5 profesinio mokymo teikėjų inicijuotos modulinės profesinio mokymo 

programos. 

L. Vaitkutė 

I. Gumbelevičiūtė 

S. Baliukynas 

G. Bužinskas 

I-IV 

 Atlikta modulinių profesinio mokymo programų korekcija per 6 mėn. nuo atitinkamo profesinio 

standarto įteisinimo (Valstybės kontrolės 7.2 rekomendacija
2
). 

L. Vaitkutė 

I. Gumbelevičiūtė 

S. Baliukynas 

L. Lukošiūnienė 

L. Korienė 

G. Bužinskas 

I-IV 

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

parengta ataskaita. 

L.Vaitkutė 

I. Gumbelevičiūtė 

G. Bužinskas 

S. Baliukynas 

I-IV 

 Remiantis profesinio mokymo įstaigų, kuriose išbandomos modulinės profesinio mokymo 

programos, pasiūlymais programų turinio tobulinimui, atnaujinta 10 modulinių profesinio 

mokymo programų. 

L. Vaitkutė 

I. Gumbelevičiūtė 

S. Baliukynas 

L. Lukošiūnienė 

L. Korienė 

G. Bužinskas 

II-III 

 Parengti siūlymai formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos 

aprašui. 

L. Vaitkutė 

I. Gumbelevičiūtė 

I-II 

 Dalyvauta darbo grupėje dėl LTKS 5 lygio programų įgyvendinimo profesinio mokymo 

įstaigose ir aukštosiose mokyklose (ŠMM plano 2.1.3(6) darbas
3
) 

L. Vaitkutė I-IV 

                                                           
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 Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 
(ketvirčiai) 

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

asmenims. 

L. Vaitkutė I-III 

 Atnaujinta Profesinio standarto rengimo metodika, parengta konsultacinė medžiaga profesinių 

standartų rengėjams. 

A. Račkauskienė 

S. Baliukynas 

L. Korienė 

II 

 Atnaujinta Modulinių profesinio mokymo programų kūrimo metodika, parengta konsultacinė 

medžiaga modulinių programų bei joms skirtų mokymosi priemonių rengėjams. 

A. Račkauskienė 

I. Gumbelevičiūtė 

N. Tolstych 

II 

 Parengta diegiamų modulinių profesinio mokymo programų stebėsenos priemonė. A. Račkauskienė 

G. Bužinskas 

III 

Uždavinys Nr. 2: gerinti profesinio mokymo kokybę. 

2.1. Ugdyti kokybės kultūrą.  Parengta ir pateikta paraiška pagal EK Erasmus + programą EQAVET tinklo veikloms 

įgyvendinti. 

 

R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

    L. Vaitkutė 

I 

 Parengta paraiška ES struktūrinės paramos projektui dėl Išorinio ir vidinio profesinio mokymo 

įstaigų ir programų vertinimo ir vertinimo rezultatų sklaidos (ŠMM plano 2.3.5(3) darbas, MVG 

plano 2.1.2.3 veiksmas). 

R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

I-III 

2.2. Vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programų vertinimą. 

 Įvertinta 15 formaliojo profesinio mokymo programų ir / arba modulių, jų aprašai paskelbti 

KPMPC tinklalapyje. 

R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

A. Pačebutienė 

V. Daujotas 

I-IV 

2.3. Atlikti pasirengimo 

vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo 

programas ekspertizes. 

 Atlikta 150 pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizių.  R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

J. Zubkonienė 

A. Pačebutienė 

V. Daujotas 

I-IV 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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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2.4. Organizuoti pirminio 

profesinio mokymo įstaigų 

mokinių kompetencijų 

vertinimą akredituotose 

institucijose  

(MVG plano 2.1.2.2 

veiksmas) 

 Įvertintos 45 paraiškos dėl teisės vertinti asmens įgytas kompetencijas. R. Karvelytė 

A. Pačešiūnienė 

I-IV 

 Paskelbta informacija apie asmens kompetencijų vertinimui akredituotas institucijas KPMPC 

tinklalapyje. 

R. Karvelytė 

A. Pačebutienė 

I-IV 

2.5. Teikti metodinę 

pagalbą profesinio 

mokymo teikėjams. 

 Parengtos ir / ar atnaujintos metodikas profesinio mokymo turinio formavimui (pagal poreikį). E. Zybartienė 

N. Tolstych 

I-IV 

 Organizuotas ir koordinuotas mokymo programos rengimas įmonių meistrams ir profesinio 

mokymo mokytojams mokyti profesinio mokymo mokinius darbo vietoje (pameistrystės 

mokymosi forma). 

E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

I-IV 

 Atlikta įmonių meistrų pasirengimo mokyti profesinio mokymo mokinius darbo vietoje Lietuvos 

poreikių analizė. 

E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

I-II 

 Parengta, sisteminta ir išanalizuota informacija apie metodinę medžiagą, mokymo priemones, 

parengti siūlymai dėl  metodinės medžiagos atnaujinimo. 

E. Zybartienė 

N. Daujotienė 

 

I-IV 

 Teikta konsultacinė ir metodinė pagalba, plėtojant sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą. E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

I-IV 

 Teikta konsultacinė ir metodinė pagalba profesijos mokytojams, profesinio mokymo įstaigų 

vadovams  ir kitiems profesinio mokymo teikėjams profesinio mokymo tarptautiškumo plėtros 

klausimais. 

E. Zybartienė 

N. Tolstych 

I-IV 

 Surinkta ir apibendrinta informacija apie metodinių komisijų veiklą, suorganizuoti 2 susitikimai 

(kas pusmetį) su metodinių komisijų pirmininkais. 

E. Skrabulienė 

E. Zybartienė 

I, IV 

 Vykdyta profesinio meistriškumo konkursų stebėsena ir (pagal poreikį) dalyvauta jų 

organizavime. 

E. Skrabulienė 

L. Račelienė 

N. Daujotienė 

E. Zybartienė 

I-IV 

2.6. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

profesinio mokymo 

dalyviais. 

 Atnaujintas Sektorinio profesinio komiteto darbo reglamentas ir sektorinių profesinių komitetų 

sudėtis (Valstybės kontrolės 6.3 rekomendacija). 

L.Vaitkutė 

S. Baliukynas 

I. Gumbelevičiūtė 

L. Korienė 

L. Lukošiūnienė 

G. Bužinskas 

I-III 
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  Suorganizuotas 1 Centrinio profesinio komiteto  posėdis. L.Vaitkutė 

S. Baliukynas 

I. Gumbelevičiūtė 

L. Korienė 

L. Lukošiūnienė 

I-IV 

 Suorganizuoti 5 Sektorinių profesinių komitetų posėdžiai. L.Vaitkutė 

S. Baliukynas 

I. Gumbelevičiūtė 

L. Korienė 

L. Lukošiūnienė 

I-IV 

 Surengti 5 regioniniai ReferNet Lietuva susitikimai. N. Tolstych 
E. Zybartienė 

III-IV 

2.7. Dalyvauti atitinkamų 

tarptautinių ir šalies 

švietimo struktūrų ir 

programų veikloje. 

 Atliktas konsultavimo paslaugų dviejose suaugusiųjų švietimo įstaigose kokybinis tyrimas. J. Tamošaitytė 

L. Vaitkutė 

G. Bužinskas 

II-III 

 

 

 Parengtas Tęstinio profesinio mokymo kokybės vadovas. G. Gaubienė 

L. Vaitkutė 

N. Daujotienė 

I-III 

 

 Suorganizuotas tęstinio profesinio mokymo forumas. G. Gaubienė 

L. Vaitkutė 

N. Daujotienė 

III-IV 

 

 Suorganizuotas mokomasis vizitas Kipro švietimo ir mokslo ministerijos atstovams. G. Gaubienė 

L. Vaitkutė 

N. Daujotienė 

I-II 

 

 Parengta metalo apdirbimo darbuotojų kvalifikaciją reglamentuojančių teisės aktų lyginamoji 

analizė. 

J. Navickaitė 

A. Kudarauskienė 

I-III 

 Parengta pameistrystės populiarinimo komunikacinė strategija. G. Gaubienė 

S. Plienaitytė 

I-III 

 Dalyvauti organizuojant konferencijas, skirtas pameistrystės populiarumui didinti. G. Gaubienė 

S. Baliukynas 

II-III 

 Dalyvauta rengiant lyginamąją V EKS lygio kvalifikacijos aprašų studiją.  L. Vaitkutė 

S. Baliukynas 

I-IV 

 Organizuoti ir koordinuoti 2 mokomieji vizitai į Suomiją ir Latviją mokytis rengti tutorių mokymo 

programas. 

E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

II, IV 

 Organizuotas Baltijos šalių ir Suomijos ekspertų susitikimas Lietuvoje dėl pameistrystės plėtotės 

ir galimybių gerinimo vykdant mokymus darbo vietoje. 

 

E. Zybartienė 
E. Skrabulienė 

III-IV 
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 Dalyvauta EQAVET tinklo veiklose. R. Karvelytė I-IV 

 Dalyvauta CEDEFOP ir ReferNet tinklo susitikimuose (pagal poreikį). E. Zybartienė 

N. Tolstych 

L. Račelienė 

I-IV 

 Parengta paraiška finansavimui gauti 2017 m. ReferNet veiklos programos įgyvendinimui. E. Zybartienė I 

2.8. Organizuoti profesinio 

meistriškumo konkursus. 
 Suorganizuotas 1 profesinio mokymo populiarinimo konkursas socialiniuose tinkluose.  J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

 Parengtas 1 nacionalinio profesinio meistriškumo konkurso modelis priderintas prie EuroSkills 

konkurso standarto, parengtos užduotys bei vertintojams skirta metodinė medžiaga. 

J. Tamošaitytė 

L. Vaitkutė 

R. Balandė 

II-IV 

 Suorganizuotas 1 nacionalinio profesinio meistriškumo konkursas naudojant EuroSkills formatą, 

reikalavimus ir metodiką. 

J. Tamošaitytė 

L. Vaitkutė 

R. Balandė 

II-IV 

 Sukurti ir transliuoti 5 televizijos klipai apie nacionalinio profesinio meistriškumo konkursą. J. Tamošaitytė 

L. Vaitkutė 

R. Balandė 

II-IV 

2.9. Dalyvauti formuojant 

profesijos mokytojų 

rengimo ir jų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą. 

 Suorganizuoti konferenciją, skirtą aptarti profesijos mokytojų rengimo aktualijas. R. Karvelytė 

G. Bužinskas 

I 

 Organizuoti profesijos mokytojų rengimo koncepcijos rengimo darbus. A. Račkauskienė 

E. Zybartienė 

IV 

 Teikti siūlymus bei dalyvauti darbo grupėse dėl profesijos mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos 

tobulinimo (ŠMM plano 2.3.1 darbas ir 11.01.01.01.03.01 priemonė). 

J. Navickaitė 
E. Zybartienė 

I-IV 

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). 

 Surengti 3 mokymo ciklai po 2 dienas savivaldybių koordinatoriams apie suaugusiųjų švietimo 

veiklų planavimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų įvairovę ir taikymą.  

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

I-IV 

 Suorganizuoti 3 kvalifikacijos tobulinimo seminarai savivaldybių ir socialinių partnerių 

atstovams apie elektronines mokymosi aplinkas regionuose. 

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

I-IV 

 46 dienas konsultuoti suinteresuoti  asmenys daugiau nei 10 savivaldybių suaugusiųjų švietimo 

veiksmų planų parengimo klausimais. 

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

I-IV 
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  Atnaujintas suaugusiųjų švietimo koordinatorių savivaldybėse sąrašas ir teikta jiems aktuali 

informacija. 

S. Samulevičius 

J. Barauskienė 

R. Zimblienė 

V. Musteikeinė 

I-IV 

3.2. Įtraukti savivaldybes į 

PIAAC tyrimo duomenų 

naudojimą  

(MVG plano 2.3.5.1 

veiksmas). 

 Surengta  konferencija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi politikos 

pažanga savivaldybėse” savivaldybių politikams ir koordinatoriams, švietimo darbuotojams.   

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

O. Tamošiūnienė 

I-IV 

 Įgyvendinti projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir 

registrų plėtra“ veiklas, susijusias su PIAAC tyrimu.   

R. Karvelytė 
N. Tolstych 

III-IV 

3.2. Įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų ugdymo 

programas suaugusiems 

savivaldybėse  

(MVG plano 2.3.1.1 

veiksmas). 

 Surengta 30 suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymų 30-yje savivaldybių 

temomis: Lietuvių kalbos mokymai, užsienio kalbos mokymai, psichologinės pagalbos 

mokymai, meninio ugdymo mokymai, neformalaus profesinio mokymai, pagrindinių 

kompetencijų mokymai – problemų sprendimas pasitelkiant informacines technologijas. 

Planuojama apmokyti 600 asmenų. 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

 

II-IV 

 

 Surengta 10 suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymų, nukreiptų į suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo kokybės gerinimą temomis: suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse; suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektų 

rengimo ir įgyvendinimo mokymai. Planuojamas apmokyti 100 asmenų. 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

O. Tamošiūnienė 

R. Zimblienė 

II-IV 

 

3.3. Organizuoti 

suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų tobulinimą 

užsienio šalių suaugusiųjų 

švietimo institucijose. 

 Surengtos 2 suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimo stažuotės užsienio šalyse. Viso į 

stažuotes įtraukta 12 asmenų. 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

O. Tamošiūnienė 

II-IV 

 

3.4. Plėtoti skaitmeninio 

turinio suaugusiųjų 

savarankiškam mokymuisi 

bazę (SMIS) ir prieinamumą 

(MVG plano 2.3.1.6 

veiksmas). 

 Išanalizuota 500 neformalaus suaugusiųjų švietimo programų, esančių Suaugusiųjų mokymosi 

informacinėje sistemoje www.smis.lt, identifikuotos klaidos.  

V. Musteikienė I-IV 

 Plėtotas skaitmeninis turinys suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi: neformalaus suaugusiųjų 

švietimo programų ir objektų paieška, skaitmeninimas ir talpinimas sukurtoje Suaugusiųjų 

mokymosi informacinėje sistemoje www.smis.lt. 

V. Musteikienė I-IV 

 Parengta ir pristatyta informacinė medžiaga bibliotekininkams apie Suaugusiųjų mokymosi 

informacinę sistemą www.smis.lt. 

V. Musteikienė 

N. Daujotienė 

II-IV 

 Konsultuoti suaugusieji apie Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje www.smis.lt 

esančias mokymosi programas (40 konsultacijų). 

V. Musteikienė I-IV 

 Užtikrintas Suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos www.smis.lt edukacinio turinio ir 

registravimosi galimybės nuolatinis pasiekiamumas / prieinamumas. 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

R. Tolstych 

A. Jančūro 

I-IV 
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 Vykdytos veiklos, skirtos didinti informacinės sistemos www.smis.lt vartotojų skaičių: 

1. Surengta 10 informacinių - motyvacinių susitikimų įvairiose švietimo ir kitų sričių 

institucijose, kurių metu asmenys skatinti naudotis suaugusiųjų mokymosi informacine 

sistema. Planuojama padidinti sistemos registruotų vartotojų skaičių nuo 944 iki 7000. 

2. Parašyti ir išsiųsti įvairioms institucijoms informacinius raštai apie Suaugusiųjų mokymosi 

informacinės sistemos www.smis.lt galimybes (12 raštų).  

V. Musteikienė 

N. Daujotienė 

R. Žukienė 

 

I-IV 

3.5. Rengti suaugusiųjų 

švietimo plėtros projektus. 
 Parengti paraišką projektui pagal  Erasmus+ kvietimą „Invitation to submit a proposal – National 

Coordinators for the implementation of the European Agenda for Adult Learning“.   

S. Samulevičius 

E. Šaltenienė 

J. Barauskienė 

R. Zimblienė 

I-II 

3.6. Organizuoti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų 

rengimo ir įgyvendinimo 

konkursą  

(MVG plano 2.3.2.1 

veiksmas). 

 Įvertintas apie 250 konkursui pateiktų programų  tinkamumas (ŠMM plano 12.01.01.05.01 

priemonė). 

 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

J. Barasukeinė 

R. Zimblienė 

I-IV 

 Įvertintos programos perduotos ekspertiniam vertinimui 

 

S. Samulevičius 

O. Tamošiūnienė 

V. Musteikienė 

I-IV 

 Viešintas konkursas (informacijos rengimas ir talpinimas) KPMPC interneto svetainėje. V. Musteikienė I-IV 

 Parengta pavedimo ataskaita apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2016 

metais konkursą ir perduota ŠMM vertinimui. 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

V. Sargautaitė 

 

I 

 Parengtas ir paskelbtas KPMPC internetinėje svetainėje viešinimo straipsnis „Geroji neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso patirtis“ apie vykdytą konkursą. 

S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

R. Zimbienė 

J. Barauskienė 

I 

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

4.1. Kaupti, analizuoti ir 

skleisti informaciją apie 

profesinį mokymą 

Lietuvoje. 

 Parengti profesinio mokymo būklės apžvalgą (ŠMM plano 11.01.02.02.03 priemonė).  J. Navickaitė 

G. Bužinskas 

II-III 

 Įgyvendintas ReferNet veiklos programos (sutarties Nr. 2017-0017/GP/DSI/ReferNet-

SGA/002/16) planas. 

N. Tolstych 

E. Zybartienė 

I-IV 

 Parengta ir atnaujinta informacija apie Lietuvą ReferNet tinklui. N. Tolstych 

E. Zybartienė 

I-IV 

 Parengta 12 KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškių lietuvių kalba N. Tolstych 

E. Zybartienė 

I-IV 

 Užpildytas klausimynas apie Lietuvos pažangą siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų 

rezultatų ir  informacija sklaidai. 

L. Vaitkutė 

N. Tolstych 

II 
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 Parengti 2 straipsniai pagal Cedefop pasiūlytas temas. E. Zybartienė 

N. Tolstych 

I-IV 

 Atliktas profesinio mokymo mokinių tarptautinio mobilumo tyrimas Cedefop gaires. E. Zybartienė 

N. Tolstych 

III-IV 

 Atnaujinta ReferNet Lietuva internetinė svetainė, socialinių tinklų profiliai. N. Tolstych 

R. Tolstych 

I-IV 

 Parengta informacija apie Centro veiklą, profesinį mokymą Lietuvoje visuomenės informavimo 

priemonėms. 

E. Zybartienė 

N. Tolstych 

I-IV 

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) 

 Sukurtas 10 televizijos laidų ciklas populiarinantis profesinį mokymą ir ištransliuotas 

nacionalinės aprėpties televizijoje. 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

 Sukurta 1 radijo reklama ir ištransliuota nacionalinės aprėpties radijuje.  

 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

 Parengti 2 straipsniai populiarinantys profesinį mokymą ir paskelbti nacionalinėje spaudoje. J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

 Sukurtos ir transliuotos 10 informacinių motyvacinių radijo laidų, skirtų populiarinti mokymąsi 

visą gyvenimą. 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

 Adaptuotas ir transliuotas 1 reklaminis vaizdo klipas, skirtas viešinti Suaugusiųjų mokymosi 

informacinę sistemą (www.smis.lt). Planuojama, kad 2017 m. klipą pamatys apie 40000 šalies 

gyventojų. 

J. Tamošaitytė 

R. Balandė 

II-IV 

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

5.1. Vykdyti suaugusiųjų ir 

profesijos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

 Parengtos / atnaujintos 25 kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuoti 25 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai. 

L. Račelienė 

N. Daujotienė 

E. Zybartienė 

I-IV 

 Atlikta profesijos mokytojų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir kitų profesinio mokymo 

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

kvalifikacijos tobulinimo sričių. 

L. Račelienė 

E. Zybartienė 

 

IV 

 Parengtos Centro kaip švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigos veiklos 2017 m. vertinimo išvados. 

J. Navickaitė 

N. Daujotienė 

L. Račelienė 

IV 

5.2. Kurti profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo įstaigų mokytojų, 

bendrųjų, profesinių ir 

specialiųjų kompetencijų 

tobulinimo sistemą 

(MVG plano 1.1.3.4 

 Surengta 10 kvalifikacijos tobulinimo renginių suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojams 

(andragogams) šiomis temomis: andragoginės kompetencijos pažengusiems; pagrindinių 

kompetencijų ugdymo metodika; kolegialus vertinimas; nuotolinio mokymo organizavimas; 

skaitmeninio mokymo turinio kūrimas; suaugusiųjų mokinių žinių vertinimas; tiriamoji 

kompetencija.  

S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

 

II-IV 

 Surengti 7 kvalifikacijos tobulinimo renginiai sektorinių praktinio mokymo centrų atstovams 

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

S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

II-IV 
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veiksmas) SPMC veiklos aspektai; . SPMC paslaugų vadyba;  SPMC veiklos įsivertinimo metodikos ir 

praktika.  

 

 Surengta 10 konsultacinių renginių sektorinių praktinio mokymo centrų atstovams.  S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

II-IV 

 Surengti 35 kvalifikacijos tobulinimo renginiai profesinių mokyklų mokytojams šiomis temomis: 

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

metodika; tiriamoji kompetencija.  

S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

 

 

II-IV 

 Surengti 6 kvalifikacijos tobulinimo renginiai profesinio mokymo metodinių komisijų nariams 

(profesinio mokymo įstaigų mokytojams) šiomis temomis: ugdymo(-si) aplinkų, ugdymosi turinio 

ir situacijų įvairovės kūrimas; efektyvus pamokos planavimas; mokinių pasiekimų vertinimas ir 

mokymosi refleksija.  

S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

 

II-IV 

 Surengtos 3 stažuotės 15 profesijos mokytojų į ES šalis.  S. Matakaitė 

L. Christoforovienė 

II-IV 

 Užtikrintas profesinių mokyklų mokytojų kompetencijų tobulinimo informacinės sistemos 

edukacinio turinio ir registravimosi nuolatinis pasiekiamumas/prieinamumas. 

S. Matakaitė 

A. Jančūro 

I-IV 

5.3. Plėtoti profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

tarptautiškumą 

(MVG plano 1.1.3.6 

veiksmas) 

 Parengta paraiška ES struktūrinės paramos projektui dėl  profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos tarptautiškumo plėtros. 

E. Zybartienė 

E. Skrabulienė 

N. Tolstych 

II 

5.4. Dalyvauti šalies ir 

tarptautinėje ekspertų 

veikloje. 

 Dalyvauta  Nacionalinės skaitmeninės koalicijos veikloje S. Samulevičius 

V. Musteikienė 

I-IV 

 Dalyvauta 1 Europos Komisijos organizuotuose suaugusiųjų švietimo darbotvarkės 

įgyvendinimo (Belgija) renginiuose.  

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

I-III 

 Dalyvauta projekto GOAL koordinatorių tarptautiniuose darbo susitikimuose. 

 

S. Samulevičius 

J. Tamošaitytė 

I-IV 

 Dalyvauta tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokymuose Prancūzijoje ir 

Liuksemburge. 

S. Samulevičius 

V. Sargautaitė 

II 

 

 

 

 

_____________________________________ 


