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Kvalifikacijos tobulinimo seminarai 

Projekte vyko keturi kvalifikacijos tobulinimo seminarai skirti sektorinių praktinio mokymo 

centrų problemoms aptarti.  

2017 m. gegužės 18 d. Palangoje įvyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sektorinių 

praktinių mokymo centrų veiklos patirtis ir perspektyvos: statybos atvejis“. Jame, dalyvaujant 

sektorinių mokymų įstaigų darbuotojams bei statybinio sektoriaus atstovams, ieškota sprendimų kaip 

bendradarbiaujant švietimui ir statybų verslo sektoriui galima parengti kvalifikuotus darbuotojus, 

pasirengusius tinkamai dirbti statybų srityje, bei kaip sektoriniuose mokymo centruose padidinti 

praktinio mokymo patrauklumą. Seminaro metu pranešimus skaitė ir savo pastebėjimais dalinosi 

sektorinių praktinių mokymų centrų atstovai iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Telšių. Praktiniais 

pastebėjimais apie statybų rinką bei bendradarbiavimo patirtis ir galimybes dalinosi Lietuvos 

statybininkų asociacijos viceprezidentas ir UAB „Hidrostatybos“ valdybos pirmininkas bei Lietuvos 

statybininkų asociacijos projektų vadovas. Savo įžvalgomis apie profesinį standartą kaip įrankį 

švietimo ir verslo bendradarbiavimui pasidalino Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

metodininkas.  

2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sektorinių 

praktinių mokymo centrų įveiklinimas: iššūkiai ir pozityvioji patirtis“. Seminaro metu buvo pristatyti 

profesinio mokymo turinį reglamentuojančius teisės aktai, jų pokyčiai bei pasirengimas jų 

įgyvendinimui, supažindinti su statybos sektoriaus profesiniu standartu bei modulinėmis 

programomis šiame sektoriuje, jų derinimu. Dalyviai seminare turėjo galimybę diskutuoti apie 

profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių tarpusavio pasitikėjimo, susipažinti ir palyginti kelių verslo 

sektorių sektorinių praktinio mokymo centrų ypatumus. Seminaro metu pastebėjimais dalinosi 

sektorinių praktinių mokymų centrų atstovai iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno. 

2019 m. birželio 20 d. Kaune vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Profesijos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo patirtis ir perspektyvos SPM centruose“, kuriame seminaro dalyviai galėjo 

susipažinti su nacionaliniais projektais skirtais tobulinti profesinio mokymo įstaigų pedagogų 

kvalifikaciją, kvalifikacijos tobulinimo gerąja patirtimi inžinieriniame, paslaugų žmogui ir grožio 

sektoriuose; pasidalinti patirtimi dalyvaujant SPMC atstovų mokymuose, išsakyti profesinio mokymo 

įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pasiūlymus, atliepiant šiandienius profesinio mokymo 

iššūkius paslaugų žmogui sektoriuje.  

2021 m. birželio 18 d. Kaune vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sektoriniai praktinio 

mokymo centrai asmens įgytų kompetencijų vertinimo perspektyvoje“ kuriame ekspertai supažindino 

dalyvius su asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu, jo įgyvendinimu; profesinio 

mokymo įstaigų išorinio vertinimo patirtimis, problemomis ir iššūkiais. Aptartas sektorinių paktinio 

mokymo centrų vaidmuo asmens įgytų kompetencijų vertinime.  
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