
 

 

 
 

 
 

 

Atrask savo talentą! Atrask profesinį mokymą! 

 

 2016 m. gruodžio 5–9 d. Europos šalyse pirmą kartą organizuojama Europos profesinių gebėjimų 

savaitė. Jos renginiais ir iniciatyvomis siekiama, kad profesinis mokymas taptų patrauklesnis. Europos šalyse 

profesinį mokymą renkasi maždaug pusė arba net daugiau jaunuolių: Danijoje – 46 proc., Vokietijoje – 48 

proc., Olandijoje ir Suomijoje – 70 proc., Belgijoje – 73 proc., Austrijoje – 75 proc.  

 

Kodėl VERTA RINKTIS PROFESINĮ MOKYMĄ? 

 Pagal individualų talentą įgysi mėgstamą profesiją 

 Surasi bendraminčių  

 Mokymas yra nemokamas 

 Pagal poreikį aprūpinama bendrabučiais 

 Mokiniams mokama stipendija 

 Galėsi stažuotis užsienyje  

 Tai tiesiausias kelias surasti darbą pagal įgytą profesiją 

 

ĮSITIKINKITE PATYS – jie atrado savo talentą ir realizavo savo gebėjimus, pasirinkę profesinį mokymą! 

Ana 

 

Edgaras 

 

Kristina 

 

Karolis 

 

Sigitas 

 

Sigita 

 

Tadas 

 

 

Europos profesinių gebėjimų savaitės proga kviečiame ir Jus susipažinti bei atrasti profesinio mokymo 

galimybes. Profesinis mokymas yra tinkamas pasirinkimas įvairaus amžiaus žmonėms. Profesinio mokymo 

įstaigose galima ne tik įgyti profesiją, bet ir rasti įvairių kursų bei mokymų. 

 Pasidomėkite greta esančiomis profesinio mokymo įstaigomis. Jos organizuoja renginius, atvirų durų 

dienas, leidžia išbandyti savo įrangą ir mokymo priemones. Profesinio mokymo įstaigos ir Europos  

profesinių gebėjimų savaitės metu organizuos renginius, tad apsilankykite jų interneto svetainėse ir 

sužinokite reikiamą informaciją. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gP9zr8ufTKE
https://www.youtube.com/watch?v=Tad42rkSBio
https://www.youtube.com/watch?v=qafXwUtMqbA
https://www.youtube.com/watch?v=GBHAqib0NTY
https://www.youtube.com/watch?v=MIMTtKu2dp8
https://www.youtube.com/watch?v=ALSnMsjy2x0
https://www.youtube.com/watch?v=VqI95h0cOIc


 

 

 
 

KĄ gali pasiūlyti Lietuvos profesinio mokymo įstaigos? 

 Lietuvoje profesinio mokymo programas jaunimui teikia daugiau nei 70 profesinio 

mokymo įstaigų (profesinio rengimo centrai, technologijų ir verslo mokyklos, žemės 

ūkio mokyklos ir kt.). Jos įsikūrusios įvairiose Lietuvos vietovėse. 

 Profesinio mokymo įstaigose šiuo metu galima įgyti apie 150 profesijų (kvalifikacijų). Populiariausios 

kvalifikacijos: automobilių mechanikas, virėjas, apdailininkas, kirpėjas, padavėjas-barmenas, higieninės 

kosmetikos kosmetikas. 

 Profesinio mokymo įstaigos siūlo programas įvairaus išsilavinimo asmenims. Neturintieji bendrojo ar 

vidurinio išsilavinimo jį gali įgyti kartu su profesija. Vis labiau populiarėja profesinio mokymo programos, 

skirtos turintiesiems vidurinį išsilavinimą. 

 Profesinio mokymo įstaigos turi modernias praktinio mokymo bazes ir priemones, veikia 42 sektoriniai 

praktinio mokymo centrai, kuriuose mokantis naudojama pati moderniausia įranga. 

 Dauguma mokymo įstaigų turi bendrabučius. 

 Mokiniai pagal savo mokymosi rezultatus ir pažangumą gauna stipendiją. 

 Mokiniams siūlomos stažuotės užsienio šalyse. Planuojama, kad iki 2020 m. į užsienį stažuotis išvyks 

10 500 profesinio mokymo įstaigų mokinių. 

 Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. 

Stojantiesiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiama 

papildomų balų. 

 Vis daugiau mokymo įstaigų siūlo mokymąsi pameistrystės būdu. Tai užsienio šalyse populiari mokymosi 

forma, kai mokomasi ir mokymo įstaigoje, ir įmonėje, su įmone sudarius darbo sutartį. Mokinys 

(pameistrys) įgyja visas darbuotojo teises: gauna atlyginimą, kasmetes atostogas, o mokosi pakaitomis 

mokymo įstaigoje arba darbo vietoje. 

 

KAIP veikia Lietuvos profesinio mokymo sistema? 

 Profesinio mokymo kvalifikacijos ir programos kuriamos bendradarbiaujant su darbdaviais, todėl įgyjami 

įgūdžiai ir žinios atitinka darbo rinkos reikalavimus ir mokiniams lengviau integruotis į darbo rinką. 

 Profesinio mokymo programos susideda iš modulių – savarankiškų mokymo programos elementų. Dalis 

modulių yra privalomi, dalis pasirenkami, todėl mokinys pagal mokymo įstaigos galimybes pats sudaro 

unikalią programą. 

 Praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc. specialybės dalykams skirtų valandų. 

Mokantis įgyjami ne tik profesiniai įgūdžiai, bet ir tokios bendrosios kompetencijos kaip verslumas, 

kūrybiškumas, komandinis darbas, bendravimas užsienio kalba. 

 Mokiniai paskutiniais mokymosi metais arba viso mokymosi metu turi atlikti 8–15 savaičių praktiką 

realioje darbo vietoje – įmonėje. Taip susipažįstama su realia darbo kultūra, o baigus mokymąsi lengviau 

prisitaikyti būsimose darbovietėse. 

 Profesinio mokymo įstaigų absolventų baigiamąjį vertinimą atlieka darbdaviai, socialiniai partneriai, 

asociacijų atstovai. Absolventams išduodamas valstybės pripažįstamas profesinio mokymo diplomas. 

 

KUR galima daugiau sužinoti apie profesinį mokymą Lietuvoje? 

 Mokyklų sąrašą rasite Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS. Ieškokite 

mokyklų pagal savivaldybes arba Jus dominančią mokymo programą.  

 Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje skelbiama aktuali informacija apie profesinio mokymo 

programas: priėmimą, programas, įstaigas, kompetencijų vertinimą. 

 Daugiau informacijos apie profesinio mokymo kvalifikacijas ir programas rasite Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro (KPMPC) svetainėje. KPMPC atsakingas, kad profesinio mokymo programos 

atitiktų darbo rinkos poreikius. 

 „ReferNet Lietuva“ svetainėje rasite pranešimų ir straipsnių apie profesinio mokymo sistemą. 

 Jei Jus domina profesinis mokymas užsienio šalyse, apsilankykite Europos profesinio mokymo plėtros 

centro „Cedefop“ svetainėje. 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=b705e359-432b-4489-881e-d8a1bef7ac64
http://www.aikos.smm.lt/
https://www.aikos.smm.lt/mokytis/SitePages/Noriu%20mokytis.aspx?ss=72fd3c9b-dd2e-44b2-8e63-d873398d654d
http://www.smm.lt/
http://www.kpmpc.lt/
http://www.kpmpc.lt/
http://www.kpmpc.lt/refernet/?page_id=46
http://www.cedefop.europa.eu/

