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Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių tarptautinį 

judumą.

Projekto trukmė: 2018-05-31 – 2021-05-31

Tobulinti profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo įstaigų 

darbuotojų kvalifikaciją užsienio 
šalių institucijose

• Tęstinio mokymo centrų 
asociacija

• Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacija

Tobulinti profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo įstaigų 

darbuotojų kvalifikaciją, vykdant 
užsienio ekspertų mokymus 

Lietuvoje

• Tęstinio mokymo centrų 
asociacija

Parengti Lietuvos profesinio 
mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo tarptautiškumo plėtros 
strategiją ir priemonių planą

• Švietimo mainų paramos 
fondas

Tikslinė grupė – profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 

įstaigų pedagoginis ir nepedagoginis personalas



Projekto veiklos (1)

1. Profesinio mokymo pedagoginio ir nepedagoginio personalo

kvalifikacijos tobulinimo užsienio šalių institucijose vykdymas (300

asmenų):

1.1. Kvalifikacijos tobulinimo stažuotės (užsienyje) – 250 asmenų. Jose

dalyvavo 48 asmenys, stažuotės Austrijoje ir Airijoje.

1.2. Technologiniai kursai (užsienyje) – 50 asmenų. Technologiniuose

kursuose dalyvavo 14 asmenų (Italija, Prancūzija, Suomija).



Projekto veiklos (2)

2. Suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo

užsienio šalių institucijose vykdymas (95 asmenys). Stažuotėse

dalyvavo 48 asmenys (Airija, Estija, Malta, Portugalija, Nyderlandai).



Projekto veiklos (3)
3. Dalyvavimas užsienio arba Lietuvos galinčių perkelti užsienio šalių

patirtį ekspertų mokymuose Lietuvoje (1170 asmenų). Dalyvavo 215

asmenų.

Seminarai vyko Kaune, kur lektoriai iš Maltos ir Graikijos pristatė

praktinio mokymo ir pameistrystės organizavimo tarptautinę patirtį.



Projekto veiklos (4)

4. Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 

tarptautiškumo plėtros strategijos ir priemonių plano 

parengimas.

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-
content/uploads/2018/10/Strategija.pdf

Projekto partneris Švietimo

mainų paramos fonas parengė

Lietuvos profesinio mokymo ir

suaugusiųjų švietimo

tarptautiškumo plėtros strategiją.

Strategijoje pateikta Lietuvos,

Suomijos, Danijos, Airijos ir

Austrijos profesinio mokymo ir

suaugusiųjų švietimo

tarptautiškumo analizė, ilgalaikė

Lietuvos profesinio mokymo ir

suaugusiųjų švietimo

tarptautiškumo strategijos

projektas, priemonių planas.

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/10/Strategija.pdf


Strategijos tikslai ir kryptys:

• Strategijos tikslai: 

• 1. didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumą.

• 2. užtikrinti kokybišką profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą bei

didint jo tarptautinį patrauklumą.

• 3. paruošti besimokančiuosius sėkmingai karjerai globalioje

konkurencinėje darbo rinkoje.

Kryptys:

• tarptautiškumo didinimas; 

• kokybės ir patrauklumo didinimas; 

• pasiruošimo karjerai gerinimas. 



Artimiausiu metu... (1)

Seminarinio – konferencinio tipo mokymai

„Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, integracijos profesiniame 

mokyme tarptautinė patirtis“ – 2019 m. gruodžio 11 d. Lektorius – Jonas 

Ruškus

„Tarptautinė profesinio mokymo įstaigų ir verslo bendradarbiavimo 

patirtis“ – 2020 m. Lektorius – Janis Gaigals

„Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas profesinio mokymo 

pamokoje“ – 2020 m.

„Profesijos mokymo pamokų planavimas, organizavimas ir 

įgyvendinimas“ – 2020 m.

„Mokinių pažangos vertinimas profesiniame mokyme“ - 2020 m.



Artimiausiu metu... (1)

Praktiniai seminarai (siekiant perimti užsienio šalių gerąją 

praktiką)

„Inovatyvios masažo technikos“ – 2020 m. 8 akad. val.

„Sveikatai palankaus maisto gaminimas“ – 2020 m. 8 akad. val.

„Inovatyvios kosmetologijos metodikos ir technikos“ – 2020 m. 8 akad. 

val.
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