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 Naujienos 

 

Profesinės mokyklos aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo programomis 

Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė Seime skaitė pranešimą „Profesinio mokymo 

Lietuvoje specializacija ir tarptautiškumas”. Pasak viceministrės, šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas 

profesinio mokymosi infrastruktūros ir aplinkos gerinimui, pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui bei 

mokymosi ir ugdymo turinio ir priemonių atnaujinimui pagal Lietuvos ūkio poreikius bei tarptautines tendencijas 

ir naująsias technologijas. Teigiamą postūmį profesinio mokymo kokybės ir absolventų kompetencijų gerinimui 

duoda šiuo metu kuriami 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai, kuriuose moderniai įrengiamos praktinio 

mokymo patalpos ir diegiama šiuolaikiška įranga, specialiai pritaikyta praktiniam mokymui. 

Viceministrė pabrėžė, kad profesinio mokymo tarptautiškumo didinimui skiriamas vis didesnis dėmesys, ši 

veikla taip pat įtraukta į Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą.  

Profesinio mokymo tarptautiškumas stiprinamas per užsienio kalbos įgūdžių ugdymą, partnerystės projektus 

su užsienio profesinio mokymo įstaigomis ir profesijos mokytojų bei mokinių mobilumo projektus. 

Beveik visos profesinio mokymo įstaigos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su užsienio profesinio 

mokymo įstaigomis ir daug jų aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo programų galimybėmis. 

Dalyvaudami šiuose projektuose, dėstytojai, moksleiviai užsienio šalyse susipažįsta su  profesinio mokymo 

sistema, atlieka gamybinę praktiką, tobulina užsienio kalbos, tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.  

2014-2020 m. Erasmus + programa suteiks dar didesnį finansavimą profesinio mokymo tarptautiškumo 

didinimo veikloms ir sudarys dar geresnes galimybes profesinio mokymo mokiniams ir mokytojams pasisemti 

idėjų ir pasitobulinti užsienio mokymo įstaigose ir įmonėse. 

Daugiau informacijos 

 

Nacionaliniame jaunųjų konditerių profesinio meistriškumo konkurse laimėjo Kauno ir Klaipėdos 

profesinių mokyklų mokinės 

Kovo 19 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Sektoriniame duonos ir konditerijos praktinio 

mokymo centre įvyko nacionalinis jaunųjų konditerių profesinio meistriškumo konkursas. 

Pirmoji vieta atiteko Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinei Gytai Aukštuolytei, antroji – 

Klaipėdos turizmo mokyklos mokinei Justinai Rimeikaitei, o trečiąją vietą laimėjo Klaipėdos turizmo mokyklos 

mokinė Greta Grikštaitė. 

Profesinės mokyklos, bendradarbiaudamos su verslo įmonėmis, nuolat rengia nacionalines mokinių profesinio 

meistriškumo varžybas, kuriose įgytus gebėjimus savo kolegoms ir darbdaviams parodo šių mokyklų mokiniai. 

Profesinėse mokyklose didžiąją laiko dalį – 70 proc. – sudaro praktinis mokymas. Jis vyksta tiek mokyklų 

modernizuotose praktinio mokymo bazėse, tiek verslo įmonėse. 

Nacionaliniame konditerių profesinio meistriškumo konkurse Kaune dalyvavo Alytaus profesinio rengimo 

centro, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Klaipėdos turizmo mokyklos,  Šiaulių profesinio rengimo 

centro, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro 

mokinės. Konkurso dalyvės per 3 valandas turėjo suformuoti kietos, trapios tešlos sausainius ir pyragaičius ir 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/profesines-mokyklos-aktyviai-naudojasi-tarptautinio-mobilumo-programomis


juos iškepti, gaminius apipavidalinti ir papuošti. Konkurso dalyvių darbą įvertino šios srities profesionalai – 

darbdavių atstovai. 

Šį nacionalinį konkursą profesinių mokyklų mokiniams organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centras ir Maisto produktų gamybos profesinio mokymo metodinė komisija. 

Daugiau informacijos  

 

Dviejų sektorinių praktinio mokymo centrų atidarymo šventė  

Kovo 28 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre buvo atidaryti du sektoriniai praktinio 

mokymo centrai: Maisto technologijų sektorinio praktinio mokymo centras (Kaunas, Taikos pr. 133) ir  

Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centras (Kaunas, Poškos g. 23). Kol kas tai vieninteliai 

sektoriniai praktinio mokymo centrai Kauno regione, rengiantys maisto produktų gamybos ir viešbučių, 

restoranų bei  viešojo maitinimo sektoriaus specialistus.  

Darbuotojai rengiami bendradarbiaujant su darbdaviais: didžiausiomis mėsos perdirbimo įmonėmis, 

viešbučiais („Best Werstern“, 5 žvaigždučių viešbučiu „Daugirdas“ ir kt.) duonos ir konditerijos įmonėmis, taip 

pat partneriais iš užsienio. Praktinio mokymo centrai įrengti modernizavus Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centro praktinio mokymo bazę. Būsimieji viešbučių ir restoranų darbuotojai praktikuosis mokomajame 

Kauno senamiestyje įsikūrusiame viešbutyje ir restorane, kuriame vienu metu galima aptarnauti 50 svečių. 

Papietauti gali užsukti kiekvienas praeivis. 

Virėjų praktiniam mokymui įrengta visa reikiama įranga aprūpinta virtuvė. O mokomojoje parduotuvėje galima 

įsigyti mokinių pagamintų mėsos bei konditerijos gaminių, taip pat ir lietuviško kulinarinio paveldo gaminių – 

šakočių, natūraliai raugintos juodos duonos. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras yra 

vienintelė profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje, kuri moko kepti šakočius ir natūralaus raugo juodą duoną. 

Šalia modernių konditerijos mokomosios laboratorijos patalpų, puoselėjant liaudies tradicijas, įrengtos 

mokomosios laboratorijos duonos ir pyrago gaminių gamybai: unikali šakočių kepimo įranga, pastatyta 

didžiausia Lietuvoje malkomis kūrenama krosnis, kurioje mokoma kepti tradicinę duoną ir pyragus pagal 

senolių receptus. 

Unikalia mokymo baze galės naudotis ir kitos švietimo įstaigos. Naujuose centruose galės mokytis ne tiktai 

profesinės mokyklos mokiniai. Čia bus  galima vesti technologijų pamokas bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams, kelti kvalifikaciją technologijų mokytojams, laikyti technologijų egzaminus, rengti technologijų 

konkursus, rengti seminarus, mokymus, konferencijas profesinių mokyklų mokytojams ir verslo įmonėms. 

Įmonių darbuotojai galės centruose kelti kvalifikaciją, kadangi sektoriniuose praktinio  mokymo centruose 

įdiegta pati moderniausia įranga. Tobulinti savo kompetencijas galės  pagal mainų programas iš užsienio 

atvykę mokiniai ir mokytojai. 

Lietuvos profesinėse mokyklose steigiama per 40 sektorinių profesinio praktinio mokymo centrų, kurie bus 

aprūpinti pačia moderniausia praktinio mokymo įranga.  

Daugiau informacijos  

 

Mokyklose įgytus verslumo įgūdžius jaunimas demonstravo Verslo praktinio mokymo firmų mugėje 

Kovo 27 d. Kauno Aleksandro Stulginskio universitete vyko tradicinė Verslo praktinio mokymo firmų mugė, 

kurioje savo verslumo įgūdžius demonstravo mokiniai ir studentai. Lietuvoje ji buvo rengiama aštuonioliktą 

kartą. Renginyje dalyvavo apie du šimtus dalyvių  iš 41 verslo praktinio mokymo firmos iš Lietuvos, Italijos ir 

Suomijos. Jaunimas pristatė banko, draudimo, turizmo, ekspedijavimo, renginių organizavimo ir kitas 

paslaugas teikiančias mokomąsias bendroves. Mugės metu buvo organizuojamos įvairios akcijos, loterijos, 

vyko Socialinių ir verslo projektų idėjų turnyras, kuriame savo idėjas pristatė universiteto studentai. 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nacionaliniame-jaunuju-konditeriu-profesinio-meistriskumo-konkurse-laimejo-kauno-ir-klaipedos-profesiniu-mokyklu-mokines
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/atidaromas-unikalia-iranga-aprupintas-profesinio-rengimo-centras-


Dalyvių gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, reklamuoti įmonę, jos prekes ar paslaugas, originaliai 

apipavidalinti stendą vertino Lietuvos verslininkų organizacijų, verslininkų atstovų komisija. Mugę organizavo 

Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Verslo praktinio mokymo firmos – tai bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštosiose mokyklose, suaugusiųjų 

rengimo centruose ir universitetuose įkurtos imitacinio verslo įmonės mokiniams, studentams ar 

suaugusiesiems. Imitacinėje firmoje nėra tikrų materialių prekių, – jos egzistuoja tik dokumentuose ar 

kataloguose, nenaudojami  tikri pinigai. Šių įmonių veiklą Lietuvoje koordinuoja Vilniaus kolegijos „Simulith“ 

centras, jis yra pasaulinio imitacinių firmų tinklo Europen-Pen International narys. Šis tinklas veikia daugiau 

negu 60 metų, jame dalyvauja 42 pasaulio šalys ir daugiau nei 7500 verslo praktinio mokymo firmų. 

Daugiau informacijos   

 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 

Kovo 6-7 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinis švietimo lyderystės forumas, kurio moto – „Lietuvos kryptis – 

sėkmingas mokymasis“. Per forumą buvo diskutuojama apie mokinių mokymosi pasiekimų problemas, 

priežastis, ieškoma būdų padėčiai pagerinti, pasakojamos sėkmės istorijos, dalinamasi patirtimi.    

Forume, kuris vyko Vilniaus lenkų kultūros namuose, pranešimus skaitė projekto „Lyderių laikas“ konsultantės, 

pasaulinio lygio švietimo ekspertės prof. Louise Stoll (Jungtinė Karalystė), prof. Jan Robertson (Naujoji 

Zelandija), dr. Coleen Jackson (Jungtinė Karalystė), Lietuvos atstovai. 

Pirmasis Nacionalinis švietimo forumas buvo surengtas pernai spalį. Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 

– tai besikurianti tradicija, kasmet suburianti aktyvius švietimo bendruomenės ir visuomenės narius, skatinanti 

kalbėtis, dalytis patirtimi ir idėjomis. Švietimo lyderystės forumo idėją subrandino projektas „Lyderių laikas 2“, 

inspiruotas visuomenėje vykstančių diskusijų apie šalies ateitį. 

Daugiau informacijos  

 

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) pradeda Europos įgūdžių apklausą (eu-SKILLS) 

Cedefop, siekdamas nustatyti, kokie įgūdžiai reikalingi darbo vietoms, inicijavo duomenų pirmajai Europos 

įgūdžių  apklausai rinkimą. Artimiausiu metu 50,000 darbuotojų 28 Europos Sąjungos šalyse bus apklausti 

apie įgūdžių neatitikties lygį. Didžiąją dalį įgūdžių, kurių reikia užimamoms pareigoms, išugdoma pirmaisiais 

penkiais metais. Vėliau ir toliau mokomasi, tačiau mažėja mokymosi tempas. Apklausos metu taip pat bus 

nustatytos įgūdžių neatitikties priežastys ir, kaip pirminis bei tęstinis mokymas gali išspręsti šią problemą. Bus 

įvertinti besikeičiantys mokymosi ir įgūdžių poreikiai skirtingose profesijose bei, kaip vertinami bendrieji 

įgūdžiai. Apklausos rezultatai bus pristatyti 2015 metais.  

Cedefop informacija  

 

Konkursas „2014 m. Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje“ 

 Švietimo informacinių technologijų centras kviečia Lietuvos švietimo įstaigas (mokinių amžius nuo 7 iki 18 m.) 

dalyvauti konkurse „2014 m. Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje“. Norime, kad mokytojai ir mokiniai 

(tėvai, seneliai) atkreiptų didesnį dėmesį į internete tykančius pavojus ir suprastų, kad saugesnio interneto 

tema turi būti aktuali visiems besinaudojantiems internetu. 

Smulkesnę informaciją rasite čia 

Konkurso darbų bus laukiama iki 2014 m. balandžio 30 d. 

 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokyklose-igytus-verslumo-igudzius-jaunimas-demonstruoja-verslo-praktinio-mokymo-firmu-mugeje
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/22502.aspx
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena11349.aspx


Kviečiame dalyvauti pirmosios meno edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginiuose 

Balandžio 14–18 d.  Švietimo ir mokslo ministerija,  Ugdymo plėtotės centras, Kultūros ministerija kviečia 

mokytojus dalyvauti pirmos Lietuvoje meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ renginiuose. 

Juose bus galima susipažinti su įvairiomis meno ir kultūros edukacijos formomis ir jas išbandyti, padiskutuoti 

su kolegomis, pasimokyti. Iš viso per „Menų dūzgių“ savaitę įvyks 157 renginiai 56 skirtingose institucijose 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Kupiškyje, Kelmėje, Lazdijuose, Vilkaviškyje ir 

Zarasuose. 

Rengiant šios edukacijos savaitės programą bendradarbiavo įvairios kultūros, meno, mokslo ir ugdymo 

įstaigos – bibliotekos, galerijos, koncertinės įstaigos, muziejai, viešosios įstaigos, draugijos, asociacijos, 

aukštojo mokslo institucijos, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija ir Ugdymo plėtotės centras. 

Visa renginių programa ir registravimosi į juos tvarka pateikiama duomenų sistemoje „Pieva“ 

 

Atkurta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba 

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama plėsti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti 

besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, atkuria Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą. Pasak 

švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, aktyvesnis socialinių partnerių dalyvavimas leis suaugusiųjų 

švietimo pasiūlą priartinti prie realių poreikių. 

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba teiks siūlymus dėl suaugusiųjų švietimo strateginių tikslų ir 

plėtros; skatins valstybės, savivaldybių institucijų, darbdavių ir darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų 

bendradarbiavimą sprendžiant suaugusiųjų švietimo problemas ir tobulinimo klausimus. Per du mėnesius 

švietimo ir mokslo ministras patvirtins personalinę tarybos, kurią sudarys 15 narių, sudėtį. 

Daugiau informacijos  

 

 Nauji leidiniai, tyrimai, ataskaitos, straipsniai 

Tipas Pavadinimas Autoriai Aprašymas 

Informacinis 
leidinys 

Švietimo naujienos 
2014 m. kovas Nr. 3. 
(336) 

Švietimo 
aprūpinimo centras 

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ – patikima informacija 
Lietuvos mokykloms, galimybė susipažinti su naujausiais švietimo 
pertvarkos dokumentais ir projektais, pasidalyti patyrimu.  

El. versija  

Rekomendacija Europos Tarybos 
rekomendacijos dėl 
stažuočių kokybės 
sistemos 

Europos Taryba Rekomendacijoje nustatytos stažuočių kokybės užtikrinimo gairės. 
Valstybėms narėms rekomenduojama gerinti stažuočių kokybę, visų 
pirma kiek tai susiję su mokymosi bei mokymo turiniu ir darbo 
sąlygomis, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas iš švietimo 
sistemos, nedarbo ar neveiklumo pereiti į darbo rinką. 

El. versija  

Tyrimų 
ataskaita 

Attractiveness of initial 
vocational education 
and training: identifying 
what matters 

Cedefop Dokumente analizuojami profesinio mokymo patrauklumo veiksniai ir 
Europos šalyse, Australijoje ir Pietų Korėjoje taikomos priemonės. 
Dokumente atsakoma į kelis klausimus: kaip galima apibrėžti 
profesinio mokymo patrauklumą ir jį įvertinti, kokie veiksniai lemia 
profesinio mokymo patrauklumą, kokios yra profesinio mokymo 
patrauklumo perspektyvos, kokios naudojamos priemonės profesinio 
mokymo patrauklumui didinti, kokie sėkmingų priemonių bruožai. 
El. versija   

 

 Naudingi www adresai 

Cedefop naujienos (informacija apie leidinius, renginius, pranešimai spaudai, konkursai, parama projektams ir kt.) 

VETAlert – Nauji lediniai profesinio mokymo tematika (profesinio mokymo srities leidiniai, ataskaitos, kiti dokumentai Europos šalyse)  

Atnaujintas profesinio mokymo mokomosios literatūros sąrašas  

Lietuvos profesijų klasifikatorius 

 

http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/duzges.php
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/socialiniai-partneriai-kvieciami-prisideti-prie-suaugusiuju-svietimo-tobulinimo
http://www.sac.smm.lt/images/file/leidiniai/02%20Sv%20Naujienos%20335.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&t=PDF&f=ST+7029+2014+REV+1
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5539_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/201403_VETAlert.pdf
http://www.kpmpc.lt/Istekliai/baze.html
http://www.profesijuklasifikatorius.lt/

