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2001 m. Europos Komisijos nutarimu profesijos mokytojų ir rengėjų rengimo tobulinimas laikytinas 

svarbiausiu aspektu siekiant tobulinti mokymo sistemas ateityje. Tuo būdu pažymėta, kad profesijos 

mokytojų ir rengėjų gebėjimų atnaujinimas turėtų sulaukti išskirtinio dėmesio, ypač atsižvelgiant į 

sparčiai besikeičiančius reikalavimus profesijos mokytojų rengėjų ir jų besikeičiančio vaidmens 

atžvilgiu mokymosi visą gyvenimą darbotvarkės rėmuose. Tuo remiantis ir buvo išvystytas projektas 

“Profesijos mokytojai ir rengėjai pagrindiniai mokymosi visą gyvenimą veikėjai“. 

 

Projekto tikslas – įgyvendinti iš eilės šešis regioninius seminarus Europos šalyse. Seminarai buvo 

skirti padėti nustatyti profesijos mokytojų ir rengėjų vaidmenis profesinio rengimo srityje bei 

pasiūlyti atitinkamą perspektyvą ir intervencijos strategijas ES mokymosi visą gyvenimą 

darbotvarkės kontekste. 

 

Projektą įgyvendino profesijos mokytojų ir rengėjų srityje žinomų įstaigų, ekspertų ir konsultantų 

konsorciumas. Projekto metu surengti 6 regioniniai seminarai, kuriuose dalyvavo ekspertai ir 

specialistai iš 32 Europos šalių. Seminarų metu pateikiama informacija buvo parengta remiantis šios 

srities moksliniais darbais, charakterizuojančiais šalies klasterį ir pagrindines vykdomų arba 

pastaruoju metu atliktų mokslinių tyrimų ypatybes. Vis dėlto regioniniuose seminaruose buvo 

labiausiai akcentuojamas grupinis darbas. Grupės buvo sudarytos iš įvairią patirtį turinčių 

specialistų (vaivorykštinės grupės), kurie seminaro metu aktyviai dalinosi patirtimi, skaitė 

pranešimus apie projektus, bei formulavo išvadas, kurios nukreiptos būsimo Europos Sąjungos šalių 

bendradarbiavimo linkme. 

 

Lietuvos regioninio seminaro dalyviai aptarė profesijos mokytojų – bendradarbiavimo partnerių - 

vaidmenį plėtojant mokymą darbo vietoje regione bei jų, kaip mokymo įmonėse (ne pilną darbo 

dieną) organizatorių – tutorių – tobulėjimą. Diskusijų metu dėmesys atkreiptas į Lietuvoje 

tebevykstančią mokytojų rengimo reformą. Taip pat išvystyti profesijos mokytojų profesijos 

standartų metmenys.  

 

Kalbėdami apie ateities Europos bendradarbiavimo prioritetus, regioninių seminarų dalyviai 

išskyrė bendradarbiavimą su socialiniais dalininkais Europos lygmenyje. Konsultacinių seminarų 

metu taip pat buvo parengtos rekomendacijos šalies politikos kūrėjams į kurias atsižvelgiant būtų 

galima planuoti ateities politinius žingsnius vystant profesijos mokytojų rengimą Lietuvoje. 

 

Daugiau informacijos galite rasti projekto internetinėje svetainėje: 

http://www.consultationseminars.org/news/ 
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