
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Centras) yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti in-
formacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo 
pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams, įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir 
mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką.

Įsteigtas Profesinio 
mokymo metodikos 

centras

1996 2009 2013

Centras tampa 
Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centru

Centrui perduodama 
suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtros funkcija

Svarbiausi pasiekimai ir veiklos per 25 metus

1 9 9 8 
2 0 0 8

1 9 9 9 
2 0 0 8

2 0 1 2

2 0 1 2

Parengti ir patvirtinti 169  
profesinio rengimo standartai.

Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo turinio formavimas, 
profesinio mokymo ir darbo 

rinkos poreikių dermės gerinimas

Parengtos 10 ūkio sektorių  
gebėjimų poreikių studijos.

Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) susieta 
su Europos kvalifikacijų sandara (EKS). 

Pradedami rengti profesiniai standar-
tai ir modulinės profesinio mokymo 
programos. 

Parengti ir patvirtinti 22 profesiniai 
standartai, parentos 553 modulinės 
profesinio mokymo programos (149 
skirtingoms kvalifikacijoms)

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/
kvalifikaciju-sandara/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/
kvalifikaciju-formavimas/
standartai-2/profesiniai-standartai/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/
kvalifikaciju-formavimas/
standartai-2/profesiniai-standartai/


Pradedamas profesinio mokymo 
įstaigų pasirengimo vykdyti mokymo 
programas ekspertinis vertinimas.  
Per metus vidutiniškai atliekama  
apie 300 ekspertizių.

2 0 0 4

2 0 0 8

2 0 1 4

2 0 1 8

Parengta Profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo sistemos koncepcija ir 
atlikti bandomieji įstaigų ir mokymo 
programų išoriniai vertinimai.

Atliktas pirmasis sisteminis profesinio 
mokymo kokybės išorinis vertinimas. 
Vertinime dalyvavo 70 profesinio mokymo 
įstaigų, įvertinta 92 populiariausios pro-
fesinio mokymo programos.

Nuo 2018 m. atnaujinami išorinio verti-
nimo rodikliai, vertinimo instrumentai ir 
procedūros. 

Profesinio mokymo  
kokybės užtikrinimas 

2 0 1 2

2 0 1 8

2 0 1 8

Pradedamas institucijų, siekiančių tapti 
kompetencijų vertinimo institucijomis, 
ekspertinis vertinimas. 2012–2020 m. 
akredituotos 35 institucijos.

Sudaryta suaugusiesiems galimybė nuotoliniu 
būdu savarankiškai mokytis jiems aktualių ben-
drųjų gebėjimų (www.smis.lt) – 500 programų, 
per 20000 vartotojų.
Sustiprintas suaugusiųjų švietimo koordinatorių 
savivaldybėse tinklas. Įgyvendinami suaugusiųjų 
bendrųjų gebėjimų mokymų projektai (galimybė 
tobulintis sudaryta per 6000 suaugusiųjų).

Pradedamas įvairiais būdais įgytų  
kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo  
ir pripažinimo sistemos tobulinimas.

Kompetencijų vertinimo  
sistemos plėtra

Suaugusiųjų švietimo  
sistemos plėtra

2 0 1 4

2 0 2 0

Nuo 2014 m. vykdomi profesijos mokytojų ir 
meistrų mokymai, pameistrystės populiarini-
mo veiklos (renginiai, video klipai transliuoja-
mi TV, socialiniuose tinkluose).

Sukurta interneto svetainė https://www.pameis-
tryste.lt/

Pameistrystės Lietuvoje 
įgyvendinimas 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinio-mokymo-kokybe/pasirengimo-vykdyti-profesini-mokyma-ekspertize/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/
profesinio-mokymo-kokybes-
uztikrinimo-sistemu-ir-procesu-
stiprinimas/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/
profesinio-mokymo-kokybes-
uztikrinimo-sistemu-ir-procesu-
stiprinimas/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/
profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/
www.smis.lt
https://www.pameistryste.lt/
https://www.pameistryste.lt/


2 0 1 4

19 9 9

2 0 1 2

2 0 1 8

Profesinio mokymo 
 populiarinimas

Bendradarbiavimas su  
socialiniais partneriais

Nuo 2014 m. publikuojami straipsniai 
nacionalinėje spaudoje ir socialinėje 
medijoje; sukurti video klipai ir laidos 
transliuojami TV, socialiniuose tinkluose, 
kitose erdvėse (kino teatruose, viešajame 
transporte), organizuojami nacionaliniai 
profesinio meistriškumo konkursai ir kiti 
renginiai.

Įsteigta 14 ūkio šakų ekspertų grupių.

Įsteigiama 17 sektorinių profesinių komi-
tetų. 

Atnaujinta 18 sektorinių profesinių 
komitetų struktūra ir sudėtis.

Suburiamos profesinio mokymo me-
todinės komisijos, jos veikia iki šiol. 

2 0 0 9

2 0 1 5 
2 0 2 1

2 0 1 6

19 9 6

2 0 0 3

Profesijos mokytojų ir 
suaugusiųjų švietėjų 

kvalifikacijos tobulinimas, 
gerosios profesinio mokymo  

patirties sklaida

Atstovavimas Europos  
profesinio mokymo tinkluose

Vykdomi gerosios profesinio  
mokymo patirties konkursai.

Nuo 2016 m. Centras akredituojamas vykdyti 
mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių speci-
alistų kvalifikacijos tobulinimą.
Reguliariai vykdomi profesijos mokytojų ir 
suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai.

Centras pradeda bendradarbiauti su Europos 
mokymo fondu.

Centras pradeda bendradarbiauti su Europos profe-
sinio mokymo plėtros centru (Cedefop).
Centras atlieka Nacionalinio profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (Quality 
Assurance National Reference Point for Vocational 
Education and Training), Nacionalinio kvalifikacijų 
koordinavimo punkto (National Coordination Point) 
ir Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CE-
DEFOP) informacijos ir žinių tinklo ReferNet koordi-
natoriaus funkcijas Lietuvoje.

https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA/videos 
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/sektoriniai-profesiniai-komitetai/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/sektoriniai-profesiniai-komitetai/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinio-mokymo-metodines-komisijos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinio-mokymo-metodines-komisijos/
https://www.kpmpc.lt/refernet/lt/
https://www.kpmpc.lt/refernet/lt/

