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Profesijos mokytojų ir praktinio 
mokymo meistrų kvalifikacijos 

Kvalifikacijos 
lygis pagal 
Lietuvos 
kvalifikacijų 
sandarą ir ISCED

Kvalifikacijos 
pavadinimas

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti

LTKS 5 
ISCED 5

Profesijos mokytojo 
asistentas, praktinio 
mokymo meistras

Profesinė kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas (LTKS 4 lygis) + 
2 metai profesinės patirties, arba LTKS 5 lygmens 
kvalifikacijos įgijimas + minimalus pedagoginių psichologinių 
žinių kursas  

LTKS 6
ISCED 6

Profesijos mokytojas Profesinė kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas (LTKS 4 lygis) + 
2 metai profesinės veiklos patirties, 3 metų trukmės 
pirmosios pakopos studijos universitete + mokymasis 
sektoriniame praktinio mokymo centre plėtojant dalykines 
kompetencijas

LTKS 7
ISCED 7

Profesijos mokytojas 
metodinininkas

Profesijos mokytojo kvalifikacija + 1,5 -2 metų 
magistrantūros studijos, integruotos su darbu profesinio 
mokymo centre ir sektoriniame praktinio mokymo centre. 

LTKS 8
ISCED 8

Profesijos mokytojas 
ekspertas

Doktorantūros / profesinės doktorantūros studijų baigimas. 



Profesijos mokytojų rengimo modelis

Studijos universitete

Profesinės 
pedagogikos 
kompetencijų 
plėtra 

90 ECTS

Mokymasis sektoriniame praktinio mokymo centre 

Dalykinių/ 
profesinių 
kompetencijų 
plėtra

50 ECTS  

Pedagoginės veiklos praktika 
profesinio mokymo įstaigoje 

Profesinės 
pedagogikos ir 
dalykinių 
kompetencijų 
įtvirtinimas

40 ECTS

Reikalavimai kandidatams: 

profesinė kvalifikacija (LTKS 4, ISCED 4), vidurinis išsilavinimas, 

profesinės veiklos patirtis 



Profesijos mokytojų kvalifikaciją 
teikiančių studijų organizavimas

• Modulinės studijos, užtikrinant studijavimo 
lankstumą ir galimybę derinti studijas su darbu 
profesinio  mokymo įstaigoje. Kiekvienas studijų 
modulis baigiasi įgytos kompetencijos 
įvertinimu ir pripažinimu 

• Dualinės studijos: teorinės žinios, gautos 
universitete, įveiklinamos praktiškai darbo 
vietose 

• Profesijos mokytojų atestavimas 
sektoriniuose/pripažintuose praktinio mokymo 
centruose vykdomas kas 2 metai 



Profesijos mokytojų kvalifikaciją 
teikiančių studijų principai

• Studijos bendradarbiaujant universitetų 
atstovams ir praktinio mokymo 
vadovams, turintiems reikiamas 
kompetencijas

• Pasitikėjimas tarp universitetų ir praktinį 
mokymą organizuojančių  institucijų

• Neformaliu  ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimas

• Lankstumas



Profesijos mokytojų kvalifikaciją 
teikiančių studijų turinys (1)

•Kompetencijomis grindžiamų mokymo programų rengimo metodologija ir 
metodika

•Mokymo turinio moduliarizacija.

•Profesinio mokymo kreditai, ECVET. 

•Profesinių standartų taikymas rengiant mokymo programas 

•Mokymo turinio perimamumo užtikrinimas

Profesinio mokymo 
curriculum sudarymas 

ir valdymas 

•Profesinio mokymo organizavimas klasėse ir darbo vietose.

•Dualinė pameistrystė.

•Savarankiško mokymosi organizavimas darbo vietoje.

•Technologijomis grindžiamo mokymosi formų taikymas profesinio mokymo 
įstaigose. 

Profesinio mokymo 
organizavimas

• Profesinio mokymo metodai.

• Profesinio mokymo metodikos inovacijos.

• Savarankiško mokymosi  metodai. 
Profesinio mokymo 

didaktika



Profesijos mokytojų kvalifikaciją 
teikiančių studijų turinys (2)

• Profesinių kompetencijų vertinimo formos ir metodai .

• Bendrųjų kompetencijų vertinimo formos ir metodai.

• Neformaliu  ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimas.

• Kompetencijų perimamumas.   

Kompetencijų 
vertinimas

• Profesinio mokymo tyrimai, veiklos ir kvalifikacijų 
tyrimai.

• Metodinės inovacijos.

• Technologinės inovacijos (mokymo/-si technologijos). 

• Organizacinės inovacijos. 

Profesinio mokymo 
inovacijos ir jų 

plėtra

• Nacionalinės ir tarptautinės profesinio rengimo politikos 
procesas. 

• Profesinio rengimo politikos instrumentai ir priemonės.  

• Profesijos pedagogų dalyvavimas formuojant ir 
įyvendiinant profesinio rengimo politiką. 

Profesinio rengimo 
politika



Profesijos mokytojų kvalifikaciją 
teikiančių studijų turinys (3)

• Profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su 
verslu ir socialiniais partneriais.

• Socialinė partnerystė įgyvendinant profesinio rengimo 
politiką ūkio sektoriuose.

• Socialinė partnerystė kuriant ir įgyvendinant 
nacionalinę profesinio rengimo politiką.  

Socialinė 
partnerystė 
profesinio 

mokymo srityje

• Lietuvos kvalifikacijų sandara ir Europos mokymosi visą 
gyvenimą kvalifikacijų sandara.

• Kvalifikacijų sudarymas: profesiniai standartai.

• Kvalifikacijų pripažinimas.

• Kvalifikacijų kokybės užtikrinimas.

• Kvalifikacijų tarptautinis palyginamumas ir 
pripažinimas. 

Kvalifikacijų 
sistema 



ausra.rutkiene@vdu.lt
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