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Kvalifikacijos tobulinimo konferencijos 

 

Projekte vyko keturios (3 nacionalinės ir 1 tarptautinė) kvalifikacijos tobulinimo konferencijos 

skirtos profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų pedagogams.  

2017 metų, gruodžio 11-12 d. Vilniuje vyko andragogų kvalifikacijos kėlimo konferencija 

„Suaugusiųjų švietimo organizavimo modeliai: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijos metu buvo 

pristatyti suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikiai savivaldybėse ir jų tenkinimo 

galimybės, įgyvendinant kontekstualias mokymo programas, bei suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi savivaldybėse planavimo ir diegimo patirtis. Taip pat dalyviai susipažino su suaugusiųjų 

švietimo organizavimo modeliais, suaugusiųjų švietimo organizavimo naujovėmis atliepiančiomis 

šiandieninius iššūkius, naujausiais tarptautinių (pvz. PIAAC) ir nacionalinių suaugusiųjų švietimo 

tyrimų rezultatais. Įgytas žinias konferencijos dalyviai galėjo pagilinti dirbdami grupėse. 

2018 m. balandžio 19-20 d. Vilniuje vyko konferencija „Profesinio mokymo plėtra: patirtis ir 

perspektyvos“. Konferencijos metu dalyviai buvo supažindinti su profesinio mokymo plėtra, jos 

perspektyvomis ir iššūkiais, pristatyta geroji patirtis, priemonės, kurios veiksmingai galėtų būti 

pritaikytos įgyvendinant modulinio mokymo programas, rengiant darbo rinkos poreikius atliepiantį 

profesinio mokymo turinį bei aptartos strateginių švietimo dokumentų siekinių įgyvendinimo eiga 

ir problemos. Pristatyta profesinio mokymo paslaugų plėtra ir praktinio mokymo organizavimo 

profesinio mokymo įstaigose geroji patirtis. Savo patirtimi bei įžvalgomis pasidalino konferencijos 

pranešėjai iš Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir profesinio mokymo įstaigų. 

 

2020 m. vasario 26 – 27 d. Vilniuje vyko konferencija „Profesijos mokytojų rengimas švietimo 

sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinio standarto kontekste“. Šioje konferencijoje buvo 

diskutuojama, koks turi būti profesijos mokytojas šiandien ir rytoj. Buvo apžvelgtas profesijos 

pedagogų rengimo poreikis Lietuvoje ir situaciją kitose Europos šalyse, profesijos mokytojų 

konferencijų poreikis ypatinga svarba atkreipta į profesijos mokytojų technologinės kompetencijos. 

2022 m. kovo 3-4 d. Vilniuje ir nuotoliniu būdu vyko mišri tarptautinė konferencija „Bendrosios 

kompetencijos profesiniame mokyme: situacija, poreikis ir perspektyvos“, kurioje Lietuvos ir 

užsienio ekspertai dalyvius supažindino su bendrųjų kompetencijų ugdymo profesiniame mokyme 

naujovėmis atliepiančiomis šiandieninius iššūkius. Pristatė bendrųjų kompetencijų ugdymo 

profesiniame mokyme situaciją Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, jų reikalingumą 

darbo rinkai. 
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