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Švietimo raida ir siekis



Problemos
Profesinis mokymas visuomenėje vis dar suprantamas kaip „neprestižinis“‘

Darbdaviai dar vis nepasitiki PM;

Nepakankama arba žema mokymo kokybė;

Nespėjame tenkinti DR poreikių;

Per menkas darbdavių dalyvavimas PM valdyme;

Konkurencija tarp ŠMSM su SADM ir EIM;

Nepakankamai lanksti PM sistema, neefektyvi PO sistema, neišplėtotas NPM;

Pilnai neatnaujintas PM turinys, dar mokoma pagal pasenusias programas;

Nepakankama švietimo pagalbos sistema.



Profesinio mokymo plėtros priemonės
- Kokybės užtikrinimo;

- Profesinio mokymo lankstumo užtikrinimas;

- Neformalus profesinis mokymas;

- Pameistrystės įgyvendinimas;

- BU ir PM dermės užtikrinimas;

- PO sistema ir MVG;

- ES nauja perspektyva.



Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

Profesinio 
mokymo turinio 

formavimas 
(profesiniai 
standartai, 
modulinės 
programos)

Profesinio mokymo 
veiklos 

licencijavimas

(suteikiama teisė 
vykdyti programą)

Profesinio 
mokymo 

kokybės išorinis 
vertinimas

(įsivertinimas, 
išorinis įstaigų 

vertinimas)

Kvalifikacijos ir (ar) 
mokymosi 
pasiekimų 
vertinimas



Profesinio mokymo turinio atnaujinimas 

Profesiniai standartai Modulinės profesinio mokymo programos

• Patvirtinta 17 profesinių standartų.

• Parengti projektai 8 profesinių standartų
projektai.

• Planuojama, kad likę profesiniai standartai
bus patvirtinti iki 2020 m. kovo 31 d.

• Planuojama, kad iš viso mokantis pagal profesinio
mokymo programą bus galima įgyti 260 I-IV lygio
kvalifikacijų.

• Iš jų 125 kvalifikacijas jau galima įgyti mokantis
modulinėse profesinio mokymo programose, yra
rengiama 30 naujų, atnaujinama 14 modulinių
profesinio mokymo programų.

• Registruota 18 neformaliojo profesinio mokymo
programų.

• 2019 m. 65,6 proc. mokinių mokosi modulinėse
profesinio mokymo programose.



MOKINYS PAMEISTRYS

ASMENYS, ĮGIJĘ 
KOMPETENCIJAS 
DARBINĖJE 
VEIKLOJE AR 
NEFORMALIUOJU 
BŪDU

TEORINĖ DALIS (testas, skirtas bazinėms žinioms ir supratimui įvertinti; testas 
laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka 70% testo taškų sumos)

PRAKTINĖ DALIS

Teorinė dalis vertinama: 
išlaikyta /neišlaikyta

Praktinio mokymo vertinimas (vertina 
teikėjas, 40% galutinio vertinimo)

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas  (1 
praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis, 

60% galutinio vertinimo)

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas 
(1 praktinių gebėjimų demonstravimo 

užduotis)

Praktinės dalies vertinimo komisiją 
sudaro ne daugiau kaip 2 profesijos 
mokytojai, nemokę vertinamų asmenų, ir 
ne mažiau kaip 1 KVI deleguotas 
vertintojas. 

Teorinės dalies testas laikomas asmeniui 
artimiausio profesinio mokymo teikėjo 
patalpose, atitinkančiose nustatytus 
reikalavimus kompiuterinei įrangai per 
NŠA administruojama testavimo sistemą

Praktinės dalies vertinimas gali vykti pas 
įgaliotos PMĮ bazėje, PM teikėjo, turinčio 
užduočiai reikalingą atlikti techninę įrangą 
ir priemones, bazėje arba realioje darbo 
vietoje, aprūpintoje reikalinga technine 
įranga ir priemonėmis. 

Siūlomi pokyčiai nuo 2021 m. 

Praktinė dalis vertinama: suteikti / nesuteikti kvalifikaciją

Kompetencijų vertinimo kaita



ES nauja perspektyva 2020 – 2027 m.

Naujo periodo darbai : NPP iki 2019 gruodžio 20 d. (Tikslai uždaviniai ir rodikliai) po to 
veiksmų programos.

Naujame periode bus du  NUTS – 2 tipo regionai: Sostinės ir Vidurio – Vakarų Lietuvos.

PM aktualūs:

-MVG sistemos sukūrimas;

-SPMC įveiklinimas;

-Neformaliojo profesinio mokymo plėtra;

-Karjieros planavimo sistemos sukūrimas;

-Naujų PM modelių kūrimas ir įgyvendinimas.



Ačiū už dėmesį !


