
MODULINIS PROFESINIS MOKYMAS: NUO 

PROGRAMŲ RENGIMO IKI JŲ 

ĮGYVENDINIMO

Viešoji konsultacija-diskusija

Rengiama įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamą projektą

„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“



PROGRAMA

• Modulinių profesinio mokymo programų rengimas
• Kas yra profesinis standartas, kodėl svarbios juose aprašytos kvalifikacijos?

• Kas ir kaip rengia modulinės profesinio mokymo programas?

• Kuo skiriasi neformaliojo ir formaliojo profesinio mokymo programos?

• Kaip inicijuoti modulinės profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą ar atnaujinimą?

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikiamos galimybės
• Kur yra riba tarp neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo?

• Kaip išnaudoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikiamas galimybes?

• Pasirengimas vykdyti formaliojo profesinio mokymo 
programas

• Kaip vyksta pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas vertinimas?

• Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti?

• Kada licencija gali būti papildyta be papildomo licencijavimo?

• Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas
• Kaip pasirengti teikėjo lygmens profesinio mokymo programą?

• Kiek gali keistis teikėjo lygmens profesinio mokymo programos turinys?



Pokyčių kontekstas

• Švietimo įstatymo ir Profesinio mokymo įstatymo pataisos, 

įsigaliojusios nuo 2018-02-01 (dalis nuo 2019-01-01)

Aktualūs pokyčiai reglamentavime:

• Profesiniai standartai

• Modulinės (formaliojo ir neformaliojo) profesinio mokymo 

programos

• Licencija formaliojo profesinio mokymo programai ar jos moduliui

• Teikėjų institucinis ir programų įgyvendinimo išorinis vertinimas 



Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas
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Profesinio mokymo turinio rengimas
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Profesiniai standartai – įrankis švietimo ir verslo 

pasaulio dialogui

Šiuo metu yra patvirtinta 15 profesinių standartų, parengti 5 profesinių 

standartų projektai, rengiami 4 profesiniai standartai.

Profesinis standartas – ūkio sektoriui arba jo daliai reikalingų visų lygių 

kvalifikacijų, jas sudarančių kompetencijų ir kvalifikacijos suteikimo 

reikalavimų aprašas.

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 

(įsigaliojęs nuo 2018 m. vasario 1 d.)



Profesiniai standartai skelbiami viešai

Teisės aktų 

registre adresu 

www.e-tar.lt



Profesiniai standartai skelbiami viešai

KPMPC tinklalapyje adresu 

www.kpmpc.lt-> 

Kvalifikacijų formavimas-> 

Standartai -> Profesiniai 

standartai

Netrukus ir adresu 

kvalifikacijos.kpmpc.lt



Profesiniai standartai – įrankis švietimo ir verslo 

pasaulio dialogui

Kvalifikacijų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą:
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Profesiniai standartai – įrankis švietimo ir verslo 

pasaulio dialogui

Kvalifikacija: Mūrininkas, IV lygis

Kvalifikacijos vienetai Kompetencijos

Konstrukcijų mūrijimas Paruošti mūro skiedinį.

Nužymėti mūrijamos konstrukcijos vietą 

ir altitudes.

Įrengti konstrukcijoje numatytą 

hidroizoliaciją.

Mūryti konstrukcijas iš plytų.

Mūryti konstrukcijas iš įvairių blokelių.

Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų.

Mūro remontas Paruošti mūro konstrukciją remontui.

Sanuoti, remontuoti, stiprinti ar keisti 

mūrines konstrukcijas ar jų elementus.

Modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa
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Kaip skaityti profesinį standartą?

Kiekvieno profesinio 

standarto 1 priede yra 

pateikiamas sąrašas ūkio 

sektoriaus ar jo dalies 

kvalifikacijos



Kaip skaityti profesinį standartą?

Kiekvienos kvalifikacijos 

aprašas turi standartinę 

struktūrą, kurią nustato 

LRV



Kaip skaityti profesinį standartą?

Rengiant profesinio 

mokymo programas yra 

svarbu atkreipti dėmesį į 

keliamus reikalavimus 

asmeniui, siekiančiam 

kvalifikacijos



Ką daryti, jei profesiniame standarte nėra 

norimos / reikalingos kvalifikacijos?

• Teikėjas gali inicijuoti profesinio standarto papildymą nauja 
kvalifikacija.

• Jis turi pateikti siūlomos kvalifikacijos aprašą ir argumentus dėl 
kvalifikacijos poreikio KPMPC.

• KPMPC organizuoja svarstymą dėl profesinio standarto 
atnaujinimo atitinkamam sektoriniame profesiniame komitete 
(SPK).

SVARBU: prieš pradedant inicijuoti profesinio standarto 
papildymą nauja kvalifikacija, būtina įsivertinti ar tai ką siūlote 
tikrai yra kvalifikacija



Centras yra atviras visiems profesinio mokymo 

teikėjams, todėl kylant klausimų visada 

kviečiame konsultuotis su atsakingais 

darbuotojais. 


