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Siekis tapti partneriu profesinio tobulėjimo 

kelyje

• Centras yra švietimo ir mokslo ministro akredituota įstaiga 

teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas mokytojams.

• 2016 m. organizuoti 46 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 

kuriuose dalyvavo 854 dalyviai.

• Bendradarbiaujant su sektoriniais praktinio mokymo 

centrais organizuojami renginiai, skirti mokytojų 

technologinei kompetencijai tobulinti.



Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 

• Projekto tikslas - didinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo kokybę, 

plėtojant profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, stiprinant profesinių 

mokyklų mokytojų ir andragogų socialines, dalykines, didaktines  

kompetencijas.



Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 

REZULTATAI:

• Sektorinių praktinio mokymo centrų atstovų (profesinio mokymo
įstaigų mokytojų) specialiųjų, verslumo, dalykinių įgūdžių, didaktinių
kompetencijų mokymai – 126 asmenys.

• Sektorinių praktinio mokymo centrų atstovų (profesinio mokymo
įstaigų mokytojų) konsultaciniai (specialiųjų kompetencijų švietimo
veiklų planavimo, įgyvendinimo, veiklų efektyvumo srityse) mokymai –
420 asmenys.

• Profesinio mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminarai (4 seminarai), skatinantys įstaigų bendradarbiavimą ir
gerosios patirties sklaidą – 200 asmenų.



Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 

REZULTATAI:

• Profesinių mokyklų mokytojų mokymai skirti plėtoti dalykines,

didaktines kompetencijas – 700 asmenų.

• Profesinio mokymo metodinių komisijų narių (profesinio mokymo

įstaigų mokytojų) dalykinių ir didaktinių kompetencijų tobulinimo

mokymai – 42 asmenų.

• Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo

mokymai specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių temomis – 193 asmenys.



Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 

REZULTATAI:

• Profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos

tobulinimo stažuotės (6 stažuotės) užsienyje (Europos Sąjungos šalys

arba jų regionai) – 36 asmenys.

• Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo konferencijos, kurių

metu bus sudaryta galimybė apžvelgti ir aptarti sukauptą patirtį (4

konferencijos) – 200 asmenų.



Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 

• Atnaujinama „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių

kompetencijų tobulinimo sistema“.



ES Erasmus+ programos projektas

„Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame 

mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (TTT4WBL).

• Projekto vykdytojas: Latvijos Nacionalinis švietimo centras (Latvija).

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/02/2017– 31/01/2020

• Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą; stiprinti 

bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, socialinių partnerių ir 

mažų bei vidutinio dydžio įmonių; rinkti ir analizuoti įrodymus 

inovatyvioms priemonėms įgyvendinti.

• Projekto rezultatai: jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir 

metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse, naujas Baltijos 

politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo darbo vietoje.



EQAVET tinklo panaudojimas

• Centras atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 
orientacinio punkto (Quality Assurance National Reference Point for
Vocational Education and Training) koordinatoriaus funkcijas 
Lietuvoje.

• EQAVET sistema siūlo bendras profesinio mokymo kokybės vadybos 
priemones bei skatina profesinio mokymo įstaigas teikti geresnes 
profesinio mokymo paslaugas.

• parengė instrumentus, skirtus profesinio mokymo įstaigos veiklos 
kokybei motuoti. 

• 2016 m. Centras parengė 4 instrumentus (klausimynus), skirtus 
profesinio mokymo įstaigos veiklos kokybei matuoti: mokinių, 
mokytojų, absolventų ir darbdavių pasitenkinimui profesiniu mokymu.



ReferNet tinklo panaudojimas

• ReferNet – informacijos ir žinių tinklas, kurį įsteigė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį
palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europoje poreikį.

• Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas - vienas iš ReferNet Lietuva
veiklos programos prioritetų.

• Šioje srityje vykdomos šios veiklos:
• Kasmetiniai viešinimo renginiai. Prioritetinė tikslinė grupė: profesijos mokytojai.

• Informacijos apie profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą rengimas ir sklaida
(profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos nacionaliniu ir Europos
Sąjungos lygiu).

• Apžvalgų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tema rengimas:

• https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/ReferNet_LT_TT.pdf

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/ReferNet_LT_TT.pdf


Profesijos mokytojų rengimas – kuriuo 

keliu eiti?

• Įgyvendinant projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos 

plėtra (I etapas)“ numatyta parengti profesijos mokytojų 

rengimo koncepciją.



Dėkojame už dėmesį!

Linkime visiems gražios dienos!


