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ĮŽANGA 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) – didžiausia ir 

populiariausia profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje. Tapome daugeliui šiandien puikiai žinomų 

grožio, sveikatos ir verslo srities profesionalų tramplinu į sėkmingą karjerą. Svarbiausia užduotis, 

kurią keliame sau, – suteikti besimokančiajam tiek žinių ir patirties, kad baigęs mokslus jis galėtų 

sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje ir būtų pasirengęs ne tik dirbti greta patyrusių profesionalų, bet ir 

pats pradėti savo verslą.  

2018 m. buvo parengta ir patvirtinta Centro tarptautiškumo strategija 2018-2023 metų 

laikotarpiui, siekiant garantuoti Centre besimokantiems asmenims aukščiausios kokybės ugdymo 

paslaugas, paremtas ne tik nacionaline, bet ir tarptautine patirtimi. Už ilgametę patirtį įgyvendinant 

kokybiškus tarptautinio mobilumo projektus, ilgalaikius įsipareigojimus nuolatos tobulinti mobilumų 

kokybę bei strateginį požiūrį į tarptautiškumo plėtrą, Centras buvo apdovanotas Erasmus+ profesinio 

mokymo mobilumo chartija.  

2020 m. pradėtas rengti Centro strateginis planas, numatantis pagrindines Centro plėtros 

kryptis 2021-2025 m. laikotarpiui. Atsižvelgiant į besikeičiančias Centro strategines kryptis bei 

siekiamus rezultatus 2021-2025 m. laikotarpiui, būtina peržiūrėti Centro funkcinę tarptautiškumo 

strategiją, kuri turi atliepti visos organizacijos tikslus, plėtros ambicijas, Centro viziją, misiją bei 

puoselėjamas vertybes: 

 

Tikslai:  

1. Tapti aukščiausios kokybės profesinio mokymo paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje 

2. Tapti lyderiaujančia profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje 

 

Vizija - Paslaugų profesijų mokymo lyderis. 

Centras yra didžiausia Lietuvoje profesinio mokymo įstaiga, plėtojanti grožio, sveikatos ir 

verslo sričių specialistų profesines ir bendrąsias kompetencijas. Kiekvienais metais Centras papildo 

profesinio mokymo programų portfelį, atnaujina praktinio mokymo infrastruktūrą, personalo žinias 

bei gebėjimus, siekiant atliepti šalies, partnerių, klientų poreikius bei interesus, teikti aukščiausios 

kokybės paslaugų profesijų mokymo paslaugas.    

 

Misija - Skatinti žmogaus savarankiškumą, suteikiant jam galimybę žinoti, mokėti ir galėti.  

Kiekvienas žmogus siekia savirealizacijos, nori rasti savo vietą pagal savo galimybes ir 

situaciją. Kiekvienas siekia augti, tobulėti, vystytis keliant ir pasiekiant vis sudėtingesnių tikslų. 



 

 

Kiekvienas nori laisvai ir savarankiškai priimti sprendimus, gyventi savo gyvenimą tiek 

profesiniame, tiek asmeniniame lygmenyje. Centras dirba tam, kad skatintų žmogaus 

savarankiškumą, suteikiant jam galimybę žinoti, mokėti ir galėti. Centras padeda atrasti greičiausius 

kelius į profesinę, finansinę ir bendražmogiškąją gerovę. 

 

Vertybės: Modernios žinios; Tikras rūpestis; Tinkama pagalba. 

Modernios žinios – mes dirbame taip, kad rinktume, sistemintume ir perteiktume savo 

mokiniams pačias naujausias teorines žinias bei praktinio mokymosi ir bandymų būdu paverstume 

tas žinias Centro mokinių įgūdžiais, kompetencijomis ir kvalifikacija. 

Tikras rūpestis – mums rūpi, ką mes darome ir kaip mes darome; tikime, kad rūpestingai 

atliekamas darbas ar veiksmas visada veda į geriausią rezultatą. 

Tinkama pagalba – kuriame aplinką, kuri skatina ir padeda mokytis, augti, tobulėti.  
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I. TARPTAUTIŠKUMO VEIKLŲ APLINKOS ANALIZĖ 

Atliekant tarptautinių Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklų aplinkos 

analizę bei siekiant numatyti tolimesnę Centro plėtrą tarptautiškumo srityje, buvo įvertinta Centro 

tarptautinė patirtis ir veiklos 2018-2020 m. laikotarpiu (2 metai) bei pateiktos rekomendacijos 

tarptautiškumo plėtrai Centre 2021-2023 m. laikotarpiu. Analizė atlikta koncentruojantis į šešis 

pagrindinius aspektus, darančius įtaką strateginiam Centro vystymuisi tarptautiškumo prasme, t.y.:  

1. Centro veiklas, teikiamas paslaugas, žmogiškųjų išteklių struktūrą bei besimokančiųjų 

kontingentą; 

2. Centro įgyvendintas tarptautines kvalifikacijos tobulinimo veiklas;  

3. Centro įgyvendintus švietimo inovacijų rengimo ir diegimo tarptautinius projektus; 

4. Atvykstančio mobilumo organizavimą Centre;  

5. Centro tarptautinių partnerių tinklą; 

6. Profesinio mokymo perspektyvas iki 2025 m. 

1.1. Centre teikiamos paslaugos, žmogiškųjų išteklių struktūra ir besimokančiųjų 

kontingentas 

Centras yra viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant pagrindinę veiklą – profesinį mokymą. Pagal 

Centro įstatus, patvirtintus 2019 m. rugpjūčio 16 d., Centras vykdo šias pagrindines veiklas:  

 pirminis ir tęstinis profesinis mokymas;  

 pagrindinis ir vidurinis ugdymas;  

 ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;  

 kita švietimo paslaugų veikla. 

Centras veiklą vykdo Kaune, Palangoje, Pervalkoje ir Aukštadvaryje. Kokybiško ir darbo 

rinkos poreikius atitinkančio profesinio mokymo vykdymui Centre veikia septynios praktinio 

mokymo bazės, aprūpintos naujausia technologine įranga paslaugų srities specialistų rengimui:  

1. Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras;  

2. Skalbimo valymo mokomosios dirbtuvės;  

3. Žirgynas; 

4. Šunų kirpykla;  

5. Praktinio mokymo bazė „Kalbantys sodai"; 

6. Floristikos studija. 



 

 

2020 m. rugsėjo mėnesio duomenimis Centre mokosi 3668 mokiniai pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programose, 66 mokiniai gimnazijos skyriuje (9-10 klasės), 36 mokiniai 

suaugusiųjų mokymo skyriuje. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdoma 49 vaikų nuo 2 iki 6 metų 

amžiaus. Centre dirba 394 darbuotojai, iš jų 61 administracijos darbuotojai, 238 profesijos mokytojai, 

40 bendrojo lavinimo mokytojai, 8 ikimokyklinio ugdymo pedagogai.  

Centras sėkmingai dalyvauja tarptautinėse veiklose įgyvendinant Erasmus + ir NordPlus 

junior programų projektus, kurie prisidėjo prie mokymo programų tobulinimo, inovatyvaus mokymo 

turinio bei metodų kūrimo ir integravimo, mokytojų, mokinių, absolventų ir darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo. Šiuo metu Centras įgyvendina 8 tarptautinius Erasmus+ KA1, KA2 ir NordPlus projektus 

bendradarbiaujant su partneriais iš užsienio šalių. 2018 m. buvo parengta Centro tarptautiškumo 

strategija 2018-2023 m. laikotarpiui, Centras apdovanotas Erasmus+ profesinio mokymo mobilumo 

chartija, už kokybišką mobilumų įgyvendinimą bei strateginę tarptautiškumo plėtrą. Centras turi 

europinį pripažinimą –   sertifikuotas Tarptautinėje švietimo asociacijoje - „International Education 

Society“ (IES). Šis pripažinimas suteikė galimybę Centro išduodamus diplomus pripažinti 

tarptautiniu mastu. Įgiję profesinio mokymo diplomus, absolventai, turi galimybę kreiptis dėl IES 

patvirtinto ir pripažįstamo skirtingose šalyse, diplomo išvertimo (sertifikato) į pasirinktą užsienio 

kalbą. Šis sertifikatas palengvina tolesnio mokymosi ir įsidarbinimo galimybes užsienio šalyse.   

1.2 Centro įgyvendintos tarptautinės kvalifikacijos tobulinimo veiklos 2018-2019 m. 

2018-2019 m. Centro vykdomuose tarptautiniuose projektuose dalyvavo 1,2 %, ir 2,3%  visų 

Centro mokinių bei 9,1% ir 6.9 % Centro darbuotojų. Šie skaičiai palyginus su planuotais mobilumų 

skaičiais viršijo lūkesčius1. Tačiau tęstinio mokymo centrų asociacijos 2019 m. Lietuvos profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategijos ataskaitoje nurodyta, kad  jau 

2018 m. vidutinis mokinių, dalyvaujančių profesinio mokymo mobilumo projektuose, buvo 3,6 proc. 

o profesijos mokytojų 20 proc.  

Aukščiau nurodyti duomenys yra svarbūs planuojant 2021-2023 m. Centro bendruomenės 

narių mobilumo intensyvumą, siekiant sudaryti pakankamas sąlygas Centro bendruomenės nariams 

dalyvauti tarptautinėse veiklose bei atliepti Centro vidinius tarptautiškumo plėtros poreikius. Dėl 

galimo asmenų skaičiaus pokyčio ateityje, tikslinga numatyti Centro mokinių ir profesijos mokytojų, 

kurie ateityje dalyvautų tarptautinėse veiklose, dalį - iki 2023 m. užtikrinti dalyvavimą tarptautinėse 

mobilumo veiklose ne mažiau 4% pirminio profesinio mokymo mokinių ir ne mažiau 20%  profesijos 

mokytojų. 

                                                           
1 2018 m. nebuvo numatytos siekiamų rodiklių reikšmės, 2019 m. siekiamas rezultatas buvo 1 proc. mokinių ir 2 proc. 

darbuotojų. 



 

 

Atsižvelgiant į visų Centre vykdomų mokymo programų mobilumo rodiklius, programų 

populiarumą Centre, turimą infrastruktūrą ir praktines bazes, ribotus finansinius išteklius mobilumo 

organizavimui, Centre teikiamos mokymo programos suskirstytos į 4 grupes siekiant identifikuoti 

mobilumo rūšių prioritetus konkrečių mokymo programų atžvilgiu:  

I grupė – populiariausios ir gausiausios mokinių skaičiumi profesinio mokymo 

programos, kurių teikimui Centras turi tiek aukštos kvalifikacijos patyrusius profesijos 

mokytojus, tiek šiuolaikišką praktinio mokymo bazę;  

II grupė - mažiau populiarios profesinio mokymo programos, trūksta aukštos 

kvalifikacijos profesijos mokytojų bei šiuolaikiškos praktinio mokymo bazės;  

III grupė – nepopuliarios profesinio mokymo programos, mažas mokinių bei aukštos 

kvalifikacijos profesijos mokytojų skaičius, trūksta šiuolaikiškos praktinio mokymo 

bazės.  

IV grupė- 2020 m. rugsėjo mėn. pradėtos vykdyti programos, kurios turi būti paskirstytos 

į grupes nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio disponuojant didesniu paskirstymui aktualių 

duomenų kiekiu.   

Kiekvienai mokymo programų grupei priskiriami tarptautinio mobilumo prioritetai ir rūšys, 

kurių aprašymai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.  

I grupė 

Mobilumų prioritetai ir rūšys Programos pavadinimas 

Vykdyti:  

 Atvykstantį mokinių mobilumą; 

 Intensyvų trumpalaikį ir ilgalaikį (ErasmusPro) 

išvykstantį mokinių mobilumą; 

 Profesijos mokytojų trumpalaikį išvykstantį 

mobilumą praktikos/dėstymo tikslais. 

Kosmetikas 

Kirpėjas 

Floristas 

Masažuotojas 

Paramedikas 

II grupė 

Mobilumų prioritetai ir rūšys Programos pavadinimas 

Vykdyti: 

 Intensyvų išvykstantį trumpalaikį mokinių 

mobilumą;  

 Intensyvų profesijos mokytojų išvykstantį mobilumą 

darbo stebėjimo tikslais; 

 Atvykstantį aukštos kvalifikacijos 

mokytojų/profesionalų mobilumą dėstymo tikslais. 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 

Siuvėjas 

Gyvūnų prižiūrėtojas 

Renginių techninio aptarnavimo 

organizatorius 

Žirgininkystės darbuotojas 

III grupė 

Mobilumų prioritetai ir rūšys Programos pavadinimas 

Vykdyti: 
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas 

Siuvėjas operatorius 



 

 

 Neintensyvų išvykstantį trumpalaikį mokinių 

mobilumą; 

 Neintensyvų profesijos mokytojų išvykstantį 

mobilumą darbo stebėjimo tikslais. 

 

Avalynės gamintojas 

Sukirpėjas - konstruktorius 

Tekstilės gaminių priežiūros 

darbuotojas 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos 

tvarkymo verslo darbuotojas 

Sporto klubo veiklos organizatorius 

Apsaugos darbuotojas 

Poilsio paslaugų agentas 

IV grupė 

Mobilumų prioritetai ir rūšys Programos pavadinimas 

Vykdyti: 

 Programų stebėjimą ir įtraukimą į atitinkamas 

grupes 2021 m. rugsėjo mėn. 

Visažistas 

Grimuotojas 

Slaugytojo padėjėjas 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjas 

Auklė 

Svečių aptarnavimo darbuotojas 

Viešbučio ekonomas 

Kambarių tvarkytojas 

2021-2023 m. laikotarpiu Centro mokiniams mobilumai tūrėtų būti organizuojami siekiant tų pačių 

tikslų kaip ir praėjusiame mobilumų vykdymo laikotarpyje, t.y.:  

 Pasiekti profesinio mokymo programoje numatytus mokymosi rezultatus; 

 Įgyti darbo bei mokymosi tarptautinės patirties;  

 Tobulinti profesines ir kalbines kompetencijas; 

 Didinti įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir Europoje; 

 Pasiruošti darbo rinkos iššūkiams atliekant ilgalaikes praktikas užsienio šalyse; 

 Ugdyti tarpkultūrinius įgūdžius bei bendrąsias kompetencijas susipažįstant su kita 

kultūra ir kalba, darbo metodika, darbo ir socialinėmis sąlygomis. 

Atsižvelgiant į Centre 2018-2020 m. vykdytų mobilumų trumpus laikotarpius (61% 

įvykdytų mobilumų truko apie 2 savaites), nesistemingus išvykstančiųjų srautus, neintensyvų 

profesijos mokytojų mobilumą, siekiant optimizuoti mobilumų planavimo ir įgyvendinimo procesą 

bei užtikrinti galimybę išvykstantiems pasiekti formaliose profesinio mokymo programose numatytus 

mokymosi rezultatus, nuo 2021 m. rekomenduotina:  

 Minimali išvykstančio  mobilumo trukmė - 2 mėnesiai;  



 

 

 Organizuoti išvykstančio mobilumo  veiklas 4 kartus per metus, atsižvelgiant į 

mokinių kursą bei mokymosi planą. Toks srautų optimizavimas leis efektyviau 

organizuoti ir vykdyti mobilumus ir padės planuoti kvalifikacijos tobulinimo projektų 

vadovo ir  Centro skyrių veiklas. Išvykstančio mobilumo srautai būtų vykdomi 

atitinkamai  rudens, žiemos, pavasario ir vasaros laikotarpiais;  

 Ilgalaikius „ErasmusPro“ mobilumus vykdyti ne tik absolventams2, bet ir 2 kurso 

mokiniams, baigiamosios praktikos metu, nes organizuoti tokio tipo mobilumą 

mokiniams ne praktikos metu yra sudėtinga dėl per ilgo atitrūkimo nuo teorinių 

pamokų mokymosi plano. 

 Profesijos mokytojų mobilumus planuoti atsižvelgiant į labiausiai kvalifikuotos darbo 

jėgos poreikį jaučiančius skyrius ir tuos skyrius, kurie ateityje potencialiai būtų 

aktualūs atvykstančiam mobilumui. Taip pat pradėti vykdyti dėstymo vizitus į kitų 

šalių profesinio rengimo institucijas.  

Bendrojo lavinimo mokytojų ir mokinių dalyvavimas tarptautinėse veiklose išliko labai 

ribotas (2018-2020 m. dalyvavo 4 bendrojo lavinimo mokytojai ir 19 mokinių (9-12 kl.), 

ikimokyklinio ugdymo pedagogai tarptautinėse veiklose nedalyvavo), todėl būtina aktyviau 

organizuoti tiek mokinių, tiek mokytojų mobilumą minėtoms tikslinėms grupėms. Rekomenduotina 

gimnazijos skyriaus mokytojams organizuoti mobilumus, susijusius su neformaliuoju mokymu, 

mokymu netradicinėje aplinkoje, bei mokymu taikant šiuolaikinius mokymo metodus. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų mobilumai turėtų būti orientuoti į Valdorfo, Motessori, Reggio Emilia 

pedagogikas, edukacinės aplinkos kūrimą. Bendrojo lavinimo mokiniams organizuoti tarptautinius 

mobilumus siekiant tiek jų bendrųjų gebėjimų stiprinimo, tiek gebėjimų gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

kontekste. 

Taip pat svarbu skirti dėmesio Centro administracijos darbuotojų  mobilumui. 2018-2020 

metais tarptautinėse veiklose atitinkamai dalyvavo 32,5% ir 36,4% administracijos darbuotojų. 

Centro administracijos darbuotojų mobilumai turėtų būti labiau orientuoti į patirties perėmimą iš 

užsienio organizacijų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, praktinio mokymo bazių plėtros 

ir valdymo bei profesinio mokymo organizacijų vadybos sritis.  

2018-2020 metais Centro Plėtros skyrius tobulino ir įgyvendino sekančias veiklas siekiant 

gerinti mobilumo veiklų kokybę Centre:  

 Parengtas ECVET reikalavimus atitinkantis pasiekimų užskaitymo proceso aprašas;  

                                                           
2 2018-2020 m. laikotarpiu vykdyti 4 ErasmusPro mobilumai Centro absolventams. 



 

 

 Vykdytos Centro skyrių apklausos, siekiant išsiaiškinti vidinį mobilumo veiklų 

poreikį kiekvienais metais;  

 Organizuoti 6 sklaidos renginiai, siekiant informuoti apie mobilumo galimybes bei 

skatinti Centro bendruomenės narius aktyviai dalyvauti minėtose veiklose;  

 Atnaujintos  atrankos registracijos formos, įdiegti nauji atrankos dokumentų pildymo 

ir informacijos pateikimo įrankiai objektyviam tarptautinių veiklų dalyvių atrankos 

organizavimui;  

 Atnaujintos ir įdiegtos naujos papildomos grįžtamojo ryšio anketos, siekiant įvertinti 

tarptautinėse veiklose dalyvavusių asmenų patirtis;  

 Parengtas ir patvirtintas atvykstančio mobilumo organizavimo tvarkos aprašas; 

 Atnaujinti sutarčių šablonai mokiniams, Centro darbuotojams bei partneriams 

tarptautinių mobilumo organizavimui. 

2021-2023 m. laikotarpiui išlieka poreikis tobulinti mobilumų organizavimo bei įgyvendinimo 

procesus, skiriant dėmesio ECVET rekomendacijų taikymo plėtrai, bendruomenės narių motyvacijai 

dalyvauti tarptautinėse kvalifikacijos tobulinimo veiklose, Centro personalo užsienio kalbos 

gebėjimų tobulinimui, socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įtraukimui ir motyvavimui dalyvauti 

tarptautiniuose mobilumuose, aplinką tausojančių sprendimų priėmimui.   

1.3 Centro įgyvendintos ir įgyvendinamos iniciatyvos tarptautinėje erdvėje inovacijų 

rengimo bei taikymo srityje 2018-2020 m. 

2018-2020 metais buvo baigti įgyvendinti 2 tarptautiniai projektai kartu su partneriais iš 

užsienio šalių kuriant metodines praktines priemones pameistrystės įgyvendinimui bei ugdant jaunų 

žmonių verslumo mąstyseną ir iniciatyvumą pagal jau parengtą ontopsichologinę metodiką (angl. 

ontopsychological methodology). Projektai apėmė pirminio profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

mokymo švietimo sritis. Projektų sąrašas: 

Projektas „Craftsmanship's Future of Europe: I AM ABLE TO DO!“. Projekto tikslas – 

ugdyti jaunų žmonių verslumo mąstyseną ir iniciatyvumą per amatus, ugdyti atsakingumą, 

gebėjimą gaminti aukštos kokybės produktus ir teikti paslaugas, atsižvelgiant į vietinę rinką ir 

Europos šalių ekonomines perspektyvas. Įgyvendinimo metai: 2018-2019. Finansavimo 

programa: Erasmus+. Projekto vykdytojas: Baltic Ontopsychology Association. Šio projekto 

dėka buvo pagerinti Centro mokinių verslumo, bendravimo įgūdžiai. Mokiniai tapo drąsesni, 

iniciatyvesni, labiau pasitikintys savimi. Tai išryškėjo mokiniams imantis iniciatyvos dalyvauti 

Centro renginiuose, kitose tarptautinėse veiklose. 



 

 

Projektas „Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units“. Projekto 

tikslas – parengti metodines praktines priemones dualinės pameistrystės įgyvendinimui bei 

išbandyti sukurtas priemones mokymuisi mokykloje grįstose profesinio mokymo sistemose 

efektyviai išnaudojant praktiniam mokymui skirtą infrastruktūrą. Įgyvendinimo metai: 2017-

2019. Finansavimo programa: Erasmus+. Projekto vykdytojas: Lietuvos inovatyvių profesinio 

rengimo įstaigų asociacija. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie Centro, kaip organizacijos, 

gebėjimų stiprinimo įgyvendinant dualinį mokymą bei suteikė galimybę pasirengti reikiamus 

įrankius efektyviam praktinio mokymo infrastruktūros panaudojimui. 

Šiuo metu yra įgyvendinami 4 tarptautiniai projektai, prasidėję 2018-2019 m., kuriant 

įvairaus pobūdžio inovatyvius turinius3. Projektai apima pirminio profesinio mokymo ir 

suaugusiųjų mokymo švietimo sritis. Projektų sąrašas: 

Projektas „Eirene: using community learning paths to tackle bullying“. Projekto tikslas – 

sukurti ir praktiškai išbandyti metodologiją, kaip taikant taikomojo teatro metodą, kovoti prieš 

patyčias mokykloje. Įgyvendinimo metai: 2018-2020. Finansavimo programa: Erasmus+. 

Projekto vykdytojas: Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno. 

Projektas „STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade“. 

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti inovatyvų pedagoginį modelį, skirtą įmonėse dirbančių 

meistrų kvalifikacijos tobulinimui. Įgyvendinimo metai: 2019-2021. Finansavimo programa: 

Erasmus+. Projekto vykdytojas: Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte. 

Projektas „Innovative teaching and learning practice in the field of professions in beauty 

sector“. Tikslas – stiprinti mokymo procesą grožio srities profesijų srityje (kosmetologai, 

kirpėjai), dalijantis tarptautine patirtimi ir naudojant skaitmenines technologijas 

inovatyviškesnei mokymo praktikai. Įgyvendinimo metai: 2019-2021. Finansavimo programa: 

Erasmus+. Projekto vykdytojas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. 

Projektas „Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies 

Implementation and Further Development“. Projekto tikslas – padėti profesinio mokymo 

organizacijoms iš Lietuvos, Italijos, Nyderlandų ir Suomijos įveikti iššūkius, susijusius su 

tarptautiškumo strategijų ir kokybiško mobilumo įgyvendinimu, sukuriant tvarų partnerystės 

                                                           
3 Metodologija, kaip taikant taikomojo teatro metodą, kovoti prieš patyčias mokykloje; Kvalifikacijos tobulinimo 

moduliai, skirti dualinio mokymo aplinkoje dirbantiems įmonių meistrams, rekomendacijos įmonėms bei įmonėse 

dirbantiems meistrams, siekiantiems įgyvendinti dualinio mokymo formas; Mišraus mokymo moduliai kosmetologams 

ir kirpėjams, skaitmeninio turinio mokymo medžiagos, skirtos mišriam mokymuisi grožio sektoriuje, kūrimo gairės, 

metodika, kaip organizuoti mišrų mokymą grožio sektoriuje, instrumentų rinkinys tvariai ECVET partnerystei grožio 

sektoriaus kvalifikacijų srityje. 



 

 

tinklą, aprūpintą būtinomis žiniomis, gebėjimais, įrankiais ir priemonėmis. Įgyvendinimo 

metai: 2019-2021. Finansavimo programa: Erasmus+. Projekto vykdytojas: Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centras. 

Atsižvelgiant į 2018-2020 metais baigtų įgyvendinti ir vis dar įgyvendinamų tarptautinių 

projektų portfelį bei 2021-2025 m. Centro strateginius tikslus, Centro poreikiai tarptautinių inovacijų 

projektų srityje ateityje bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis: stiprinti mokinių praktinius 

verslumo gebėjimus perimant ir integruojant Centre užsienio organizacijų metodinę patirtį šioje 

srityje; tobulinti mokinių ir mokytojų skaitmenines kompetencijas kuriant ir integruojant inovatyvų 

mokymosi turinį į Centre vykdomą mokymo procesą, parengti reikalingus įrankius mokinių ir 

mokytojų profesinio meistriškumo konkursų įgyvendinimui.  

1.4 Atvykstantis mobilumas 

Atsižvelgiant į Centro turimą infrastruktūrą, profesijos mokytojų kompetencijas, mokymosi 

bazes ir teikiamas paslaugas, Centras turi visas galimybes organizuoti ir vykdyti aukščiausios 

kokybės profesinio mokymo paslaugas, t.y. ir įgyvendinti sekančių specialybių mokinių ir darbuotojų 

atvykstantį mobilumą: Higieninės kosmetikos, Kirpėjo, Masažuotojo, Paramediko, Floristo. 

Atvykstančio mobilumo plėtra Centre svarbi dėl kelių priežasčių: stiprins tarptautiškumą 

organizacijoje plačiąja prasme; suteiks galimybę Centro profesijos mokytojams tobulinti didaktinius 

ir bendruosius gebėjimus dirbant su užsienio šalių mokiniais; tobulins Centro, kaip organizacijos, 

gebėjimus dirbti su įvairių poreikių tikslinėmis grupėmis; stiprins gebėjimus organizuoti bei užtikrinti 

kokybę išvykstančio mobilumo išsamiai susipažįstant su priimančios organizacijos role bei iššūkiais.      

Atlikus Centro skyrių poreikių analizę buvo identifikuota, kad Centras turi pakankamai 

žmogiškųjų ir metodinių išteklių organizuoti atvykstantį mobilumą, tačiau siekiant kokybiškos 

veiklos, būtina parengti reikiamas priemones bei įgyvendinti šias veiklas: 

 Sistemingai tobulinti profesijos mokytojų užsienio kalbos žinias (užsienio kalbos 

kursų organizavimas). 

 Užtikrinti mobilumo veiklose dalyvavusių asmenų (išvykusių) aktyvų įsitraukimą į 

atvykstančio mobilumo organizavimą. 

 Parengti informacijos paketą užsienio partneriams, kuriame būtų pateikta informacija 

apie Centrą, jo vykdomas profesinio mokymo programas, atvykstančio mobilumo 

galimybes ir sąlygas, praktinio mokymo bazes, apgyvendinimo galimybes, 

mokytojų/dėstytojų kompetencijas ir kt. aktuali informacija. 



 

 

Taip pat svarbus Centro pajėgumas priimti besimokančiuosius ir vizituojančius dėstytojus. 

Rekomenduotinas atvykstančio mobilumo intensyvumas - iki dviejų srautų4 per metus kiekvienoje 

aukščiau paminėtoje mokymo programoje.   

  

                                                           
4 Vienas srautas - iki 10 mokinių iš vienos siunčiančiosios organizacijos. 



 

 

1.5 Centro tarptautiniai partneriai 

Žemiau yra pateikti tarptautinių partnerių duomenys, su kuriais  aktyviai bendradarbiauta 

Centro įgyvendintuose tarptautiniuose projektuose 2018-2020 metais: 

PAVADINIMAS ŠALIS 
ORGANIZACIJOS 

TIPAS 

PARTNERYSTĖ 

PROJEKTUOSE 

Wisamar Bildungsgesellschaft 

gemeinnuetzige Gmb 
Vokietija Tarpinė organizacija 

Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Sachsische Bildungsgesellschaft Für 

Umweltchutz und Chemieberufe 

Dresden MHM-SBG 

Vokietija Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Vokietija Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Savon koulutuskuntayhtymä Suomija Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA2 veiksmo 

projektai. 

Centrum voor volvwassebebonderwijs 

DLT 
Belgija Mokymo įstaiga 

Eramsus + KA2 veiksmo 

projektai. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Belgija 
Švietimų įstaigų 

asociacija 

Eramsus + KA2 veiksmo 

projektai. 

Nova College Nyderlandai Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA1 ir KA2 

veiksmo projektai. 

MBO RAAD Nyderlandai 
Švietimų įstaigų 

asociacija 

Eramsus + KA2 veiksmo 

projektai. 

Essenia UETP s.r.l. Italija Tarpinė organizacija 
Eramsus + KA1 ir KA2 

veiksmo projektai. 

Accademia europea di Firenze Italija Tarpinė Organizacija 
Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

ALFMED Prancūzija Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Assciacao Intercultural Amigos da 

Mobilidade 
Portugalija Tarpinė organizacija 

Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Escola Profissional do Minho Portugalija Mokymo įstaiga 
Eramsus + KA1 ir KA2 

veiksmo projektai. 

Sistema Practices s.l. Ispanija Tarpinė organizacija 
Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

TKNIKA Ispanija 
Švietimų įstaigų 

asociacija 

Eramsus + KA1 veiksmo 

projektai. 

Action Synergy Graikija 

NVO, koordinuojanti ir 

įgyvendinanti projektus 

švietimo srityje visuose 

švietimo lygiuose 

Eramsus + KA2 veiksmo 

projektai. 



 

 

Ne viena organizacija per 2018-2020 m. tapo Centro strateginiais partneriais, kurie aktyviai 

dalyvauja Centro rengiamuose tarptautiniuose projektuose. Atsižvelgiant į Centro tarptautiškumo 

tikslus bei numatomas vykdyti tarptautines veiklas kvalifikacijos tobulinimo bei švietimo inovacijų 

rengimo/diegimo srityse, svarbu plėsti partnerių ratą vakarų ir šiaurės Europos šalyse, kurios yra 

stiprios įgyvendinant dualinį/mokymosi darbo vietoje grįstą mokymą, turi ilgametę patirtį profesinio 

mokymo srityje, taiko aukščiausius kokybinius reikalavimus profesiniam mokymui. Nuo 2018 m. 

Centras yra EFVET (European Forum for Vocational Education & Training) narys, todėl 

rekomenduojama labiau išnaudoti šią profesinio mokymo organizacijų asociaciją ieškant naujų 

parnerių, vystant tarptautinius projektus. Taip pat būtina didinti organizacijų kontaktų skaičių, kurios 

yra akredituotos savo šalyje vertinti mokinių pasiekimus (ECVET reikalavimai) mobilumo 

įgyvendinimui.  

1.6. Profesinio mokymo perspektyvos 2025 m. 

2019 m. peržiūrėti Europos komisijos programos prioritetai susiję su profesiniu mokymu ir 

neformaliuoju suaugusiųjų švietimu po 2020 metų ir pristatyta nauja profesinio mokymo vizija5:  

Aukščiausios kokybės, įtraukiantis ir visą gyvenimą apimantis profesinis mokymas 

Europos profesinio mokymo sistemos iki 2030 m. turėtų siekti užtikrinti kokybišką ir visa 

apimantį švietimą ir mokymą, sudarantį galimybes tiek ekonominei tiek socialinei sanglaudai, 

remiantį konkurencingumą ir augimą bei išmanią, integralią ir tvarią plėtrą, puoselėjantį demokratinį 

pilietiškumą ir europines vertybes - padėti visiems asmenims realizuoti savo potencialą mokymosi 

visą gyvenimą perspektyvoje. 

Tokios profesinio mokymo sistemos apibūdinamos trimis pagrindiniais bruožais: 

 Jos skatina įgyti įgūdžius, kompetencijas ir kvalifikacijas, užtikrinančias asmenų 

įsidarbinimo ir prisitaikymo galimybes, asmeninį tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą; 

 Jos visiems teikia prieinamas, patrauklias, vertinamas ir novatoriškas užtikrintos kokybės 

paslaugas; 

 Jos yra įtraukiančios, reaguojančios, įvairiapusiškos ir kokybiškos, paremtos efektyviu 

valdymu, finansavimu, bendra atsakomybe ir kokybės užtikrinimu. 

Pagrindinė akivaizdi profesinio mokymo sistemų kaitos dimensija – išaugusi įvairovė 

visomis prasmėmis. 2017 Europos profesinio mokymo plėtros fondo (CEDEFOP) atliktoje studijoje 

teigiama, kad “nors profesinio mokymo koncepcija pastaruosius du dešimtmečius buvo daugmaž 

stabili, tačiau, galime pastebėti labai išaugusią įvairovę kalbant apie profesinio mokymo tiekėjus, 

                                                           
5 Opinion of the Advisory Committee on Vocational Training on Future of Vocational training post 2020  



 

 

institucijas, kvalifikacijų lygmenis ir tikslines grupes, taip pat išaugo horizontalusis ir vertikalusis 

pereinamumas tarp sistemos lygių, mokymosi darbo vietoje elementų svarba, stebimas pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo sistemų suartėjimas ir programų tarpusavio sąveikos išaugimas”.6  

Akivaizdžiai matomos šios pagrindinės profesinio mokymo sistemų raidos tendencijos:  

 Tobulinama  ir skatinama profesinio mokymo pameistryste mokymosi darbo vietoje forma; 

 Profesinis mokymas skverbiasi į kitas švietimo ir mokymo sistemas, ypač aukštąjį mokslą;  

 Didėja profesinio mokymo (turinio, formų, būdų ir pan.) įvairovė ir kvalifikacijos įgijimo 

būdų lankstumas mokymosi visa gyvenimą šviesoje; 

 Didėja investicijos į profesinio mokymo tarptautiškumo ir bendrų profesinio mokymo 

programų (modulių, kvalifikacijų) kūrimo veiklas;  

 Suderinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pripažinimo ir kokybės užtikrinimo 

įrankiai, siekiant vieningos bendros sistemos; 

 Didėja raktinių (bendrųjų kompetencijų) svarba ir akcentuojama jų vieta profesinio 

mokymo turinyje; 

 Daugelyje šalių įdiegta ir plėtojama mokymosi rezultatų samprata, siekiant jų aiškumo ir 

vienodo interpretavimo skirtingose suinteresuotų šalių grupėse; 

 Atsiranda būtinybė technologijų integracijai į profesinį mokymą (4.0 pramonė); 

 Kuriama aukšto lygio profesinio mokymo meistriškumo centrų platforma. 

Nors naujosios Erasmus programos 2021-2027 m. gairės ir prioritetai nėra sukonkretinti, 

Europos komisijos7 pasiūlymas padidins programai skirtas lėšas iki 30 000 mln. Eur. (praėjusio 

periodo biudžetas - 14 712 mln. Eur.), skirtų Erasmus+ programai. Pasiūlymas taip pat padidintų 

dalyvių skaičių tris kartus. Nors „Erasmus +“ suteikė judumo galimybių daugiau nei 4 milijonams 

žmonių, naujuoju programavimo laikotarpiu siekiama sulaukti iki 12 milijonų dalyvių. Iš šiai dienai 

prieinamų dokumentų ir komunikacijos aišku, kad naujoji programa, kuri ypatingai svarbi Centrui 

siekiant įgyvendinti tarptautiškumo tikslus bei inciatyvas, sieks labiau supaprastinti programą 

atsižvelgiant į naudos gavėjų interesus, įtraukti sporto iniciatyvas į pagrindinę programos struktūrą, 

skatinti švietimo skaitmenizavimą, potencialių programos dalyvių įtrauktį ir įvairovę, atsakomybę už 

aplinką bei tvarius sprendimus aplinkos atžvilgiu. 

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas profesinio mokymo raidos tendencijas, galima teigti, kad 

yra ne viena prielaida tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai įvairiomis kryptimis. Taip pat, 

tarptautinis bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės profesinio mokymo 

                                                           
6 Cedefop (2017). The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Volume 2: Results of a survey 

among European VET experts. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 64. http://dx.doi.org/10.2801/548024   
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf 



 

 

paslaugas ateities specialistams, yra neišvengiamas, tampa nebe organizacijų pasirinkimu, bet 

būtinybe. Siekdamas įgyvendinti Centro strategijoje numatytus organizacijos tikslus, Centras turi dar 

aktyviau ir efektyviau veikti tarptautinio bendradarbiavimo srityje, užtikrinti ne tik pakankamas ir 

lygiavertes galimybes Centro bendruomenės nariams betarpiškai susipažinti su profesinio mokymo 

ar konkrečios ūkio šakos tendencijomis, bet ir atliepti ateities darbo rinkos keliamus reikalavimus 

dalinantis gerąja patirtimi su įvairaus tipo profesinio mokymo subjektais tiek Lietuvoje, tiek 

Europoje.  



 

 

II. TARPTAUTIŠKUMO VEIKLŲ APLINKOS SSGG 

Žemiau pateikta lentelė apibendrina aukščiau pateiktus aplinkos analizės rezultatus, 

susisteminant gautus duomenis dėl reikalingų esminių pokyčių Centro vykdomų tarptautinių veiklų 

atžvilgiu bei joms reikšmingų vidinių stiprybių/silpnybių bei išorinių galimybių/grėsmių. Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centro tarptautiškumo tikslas, uždaviniai bei priemonės jiems 

įgyvendinti (taktinis veiksmų planas) yra formuluojami atsižvelgiant į žemiau pateiktus duomenis. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
1. Palaikomos ilgalaikės tarptautinės 

bendradarbiavimo partnerystės vykdant 

projektines veiklas. 

2. Tobulinamas ugdymo turinys, kuriami nauji 

mokymo metodai bei profesinio mokymo 

inovacijos bendradarbiaujant su užsienio 

partneriais. 

3. Kiekvienais metais analizuojami organizacijos ir 

pavienių asmenų tarptautinio judumo poreikiai, 

strateginės Centro kryptys šioje srityje.  

4. Centre veikia 6 praktinio mokymo bazės, 

aprūpintos reikiama įranga kokybiškam praktiniam 

mokymui. 

5. Centre yra visos sąlygos įgyvendinti atvykstantį 

mobilumą tam tikrose mokymo programose 

(Kosmetiko, Kirpėjo, Masažuotojo, Paramediko, 

Floristo, Siuvėjo, Gyvūnų prižiūrėtojo). 

6. Parengti įrankiai ir priemonės kokybiškam 

išvykstančio bei atvykstančio mobilumų 

organizavimui ir įgyvendinimui. 

1. Trūksta partnerių vakarų ir šiaurės Europos šalyse. 

2. Žemas tarptautinio mobilumo veiklų intensyvumas 

lyginant su Lietuvos vidurkiu. 

3. Nepakankamas dėmesys skiriamas skirtingų švietimo 

sričių tarptautiniam kvalifikacijos tobulinimui – 

bendrasis lavinimas, ikimokyklinis ugdymas. 

4. Projektų rezultatų sklaidos priemonių ir įrankių 

neišnaudojimas užtikrinant rezultatų tvarumą bei 

motyvuojant bendruomenės narius įsitraukti į 

tarptautines veiklas. 

5. Centro bendruomenės narių motyvacijos stoka 

dalyvauti tarptautinėse stažuotėse ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose. 

6. Įgyvendinama nepakankamai bendrųjų gebėjimų 

(iniciatyvumas, verslumas, kūrybiškumas) ugdymui 

skirtų veiklų/iniciatyvų tiek kasdieniame ugdymo 

procese, tiek tarptautinėse veiklose. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
1. ECVET instrumentų taikymo plėtra Europoje. 

2. Augantis gerą kalbinį pasirengimą turinčio 

personalo skaičius. 

3. Profesinį mokymą reglamentuojantys ES ir 

Lietuvos strateginiai dokumentai, orientuoti į 

profesinio mokymo kokybės užtikrinimo plėtrą. 

4. ES lygiu plėtojamos priemonės siekiant profesinio 

mokymo turinio ir rezultatų aiškumo ir vienodo 

interpretavimo bei didėjančios investicijos į 

bendrų profesinio mokymo modulių, jungtinių 

kvalifikacijų kūrimą. 

5. Kuriama aukšto lygio profesinio mokymo 

meistriškumo centrų platforma suteikia galimybę 

tapti Europos lygiu pripažintu aukščiausią 

profesinio mokymo kokybę užtikrinančiu Centru 

(Center of Exellence in VET). 

1. Mokinių motyvacijos mokytis, įgyti profesiją ir siekti 

profesinės karjeros stoka. 

2. COVID-19 protrūkis Europoje ir būtinos nacionalinės 

kovos su viruso plitimu priemonės stipriai sutrikdė 

besimokančiųjų, mokytojų ir pedagogų švietimo, 

mokymo ir judumo galimybes visoje Europos 

Sąjungoje (ES). Neaiški tolesnė viruso plitimo 

situacija, apriboja galimybes tiksliai planuoti ir 

vykdyti tarptautinius mobilumus trumpuoju 

laikotarpiu – iki 2021 m. pabaigos. 

3. Sparti inovacijų plėtra bei augantis poreikis 

technologijų integracijai į profesinį mokymą (4.0 

pramonės revoliucija, poreikis vykdyti virtualius ir 

mišrius mobilumui siekiant tausoti išteklius), 

suponuoja skaitmeninių įgūdžių bei turinių tobulinimo 

būtinybę, poreikį keisti įprastu veiklos modelius ir 

didelių finansinių investicijų į mokymo infrastruktūrą 

poreikį. 

  



 

 

III. TARPTAUTIŠKUMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMO 

VERTINIMAS 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro tarptautiškumo tikslas - tarptautinių veiklų 

ir ryšių skatinimas, įgyvendinimas ir stiprinimas, siekiant motyvuoti Centro bendruomenę nuolatinei 

pažangai bei užtikrinti profesinio mokymo kokybę, rengiant vietinius bei užsienio specialistus - savo 

srities profesionalus.  

Įgyvendinat tikslą, Centro bendruomenei keliami trys uždaviniai 2021-2023 m.:  

1. Stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis;  

2. Užtikrinti kokybišką tarptautinio mobilumo organizavimą ir įgyvendinimą, 

atsižvelgiant į Centro bendruomenės narių poreikius; 

3. Tobulinti ugdymo kokybę bei diegti inovacijas konsoliduojant Centro ir tarptautinių 

partnerių patirtį ir žinias.  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo 

kontrolę bei vertinimą atlieka Plėtros skyriaus vedėjas, pateikdamas tvirtinti vertinimo išvadą Centro 

direktoriui. Įgyvendinimo vertinimas atliekamas ne vėliau kaip kiekvienų metų I ketvirtį, įvertinant 

praėjusių metų įgyvendinimo rezultatus. Tarptautiškumo tikslo bei uždavinių įgyvendinimo 

pasiekimai vertinami atsižvelgiant į Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo taktiniame veiksmų 

plane numatytus pasiekimų rodiklius.  

Esant poreikiui, pasikeitus uždavinių formulavimą lėmusioms aplinkybėms, Plėtros skyriaus 

vedėjas ar Centro direktorius gali inicijuoti strategijos tikslo, uždavinių ar veiksmų plano korekcijas. 

Pasikeitus Centro strateginio plano tikslams ir/arba uždaviniams, Centro funkcinė Traptautiškumo 

strategija taip pat privalo būti peržiūrėta. 

Ne vėliau kaip 2023 metų viduryje turi būti pradėtas naujos Tarptautiškumo strategijos 

rengimo procesas, kurio metu, atsižvelgiant į praeinančio laikotarpio taktiniame plane numatytų 

rodiklių įgyvendinimo rezultatus, atliekama situacijos, išorinių ir vidinių veiksnių analizė bei 

pradedamas naujos Tarptautiškumo strategijos rengimo procesas. 
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IV. TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS TAKTINIS VEIKSMŲ PLANAS 

UŽDAVINYS NR. 1. STIPRINTI IR PLĖSTI BENDRADARBIAVIMĄ SU TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS 

Taktiniai veiksmai Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

2021 2022 2023 
1.1. Formuoti naujas partnerystes 

strategiškai svarbiose srityse vakarų bei 

šiaurės Europoje dalyvaujant 

tarptautiniuose kontaktų seminaruose, 

naudojantis ilgalaikių partnerių tinklais 

bei aktyviai komunikuojant su 

potencialiais partneriais - švietimo 

įstaigomis, įmonėmis, tarptautinėmis 

skėtinėmis organizacijomis. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: Plėtros 

skyrius. Finansavimo šaltiniai: Centro 

biudžeto lėšos, Erasmus+ ir kitų išorinio 

finansavimo programų lėšos. 

Kontaktinių seminarų 

skaičius, kuriuose dalyvavo 

Centro atstovas 

1 1 1 

Išvykstančio mobilumo dalis, 

vykdyta šiaurės arba vakarų 

Europoje  

10% 15% 20% 

1.2. Atlikti esamų partnerių kokybinę 

analizę vykdant ir analizuojant gautus 

grįžtamojo ryšio duomenis iš 

tarptautinio mobilumo veiklų dalyvių. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: Plėtros 

skyrius. Finansavimo šaltiniai: Centro 

biudžeto lėšos. 

- 
Parengtos grįžtamojo ryšio 

kokybinės analizės išvados. 

Parengtos grįžtamojo ryšio 

kokybinės analizės išvados. 

Parengtos grįžtamojo ryšio 

kokybinės analizės išvados. 

1.3. Atnaujinti Centro internetinės 

svetainės www.kaupa.lt versija anglų 

kalba, papildant ją aktualia informacija 

būsimiems ir esamiems tarptautiniams 

partneriams. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: Plėtros 

skyrius, Marketingo skyrius. 

Finansavimo šaltiniai: Centro biudžeto 

lėšos. 

- 
Atnaujinta Centro internetinė 

svetainė 
- - 
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Taktiniai veiksmai Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

2021 2022 2023 

1.4 Skatinti ir įgyvendinti atvykstantį 

užsienio organizacijų mokinių ir 

mokytojų mobilumą. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: Plėtros 

skyrius. Finansavimo šaltiniai: Centro 

biudžeto lėšos. 

- 

Parengtos teikiamų 

atvykstančio mobilumo 

paslaugų informacinės 

priemonės užsienio 

partneriams. 

- - 

Praktinio mokymosi tikslais  

atvykusių mokinių grupių skaičius  
3 6 12 

Dėstymo tikslais atvykusių 

aukštos kvalifikacijos specialistų 

skaičius  

2 3 4 

UŽDAVINYS NR. 2 UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ TARPTAUTINIO MOBILUMO ORGANIZAVIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ ATSIŽVELGIANT Į 

CENTRO BENDRUOMENĖS NARIŲ POREIKIUS 

2.1. Taikyti ECVET rekomendacijas 

pagal patvirtintą pasiekimų užskaitymo 

tvarkos aprašą. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: Plėtros 

skyrius, mobilumo projektų darbo 

grupių nariai. Finansavimo šaltiniai: 

Centro biudžeto lėšos. 

ECVET taikymo Centre seminarų 

skaičius mobilumo projektų darbo 

grupių nariams (skyrių vedėjai, 

profesijos mokytojai). 

1 1 1 

Profesinio mokymo mokinių 

mobilumų dalis, kurių metu įgyti 

mokymosi pasiekimai buvo 

pripažinti ir perkelti į asmens 

mokymosi rezultatų aprašą (e-

dienyną) 

100% 100% 100% 
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Taktiniai veiksmai Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

2021 2022 2023 

2.2 Planuoti ir įgyvendinti 

mobilumo veiklas atsižvelgiant į 

Centro bendruomenės poreikius bei 

parengiant kasmetinius mobilumo 

planus. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius, mobilumo projektų 

darbo grupių nariai. Finansavimo 

šaltiniai: Erasmus+ ir kitų išorinio 

finansavimo programų lėšos. 

Profesinio mokymo mobilumo veiklų 

dalyvių masiškumas 

2 % mokinių; 

10 %. profesijos mokytojų. 

3 % mokinių; 

15 %. profesijos mokytojų. 

4 % mokinių; 

20 %. profesijos mokytojų. 

Profesijos mokytojų dalis, dalyvavusių 

mobilume dėstymo tikslais8  
8% 10% 10% 

Administracijos darbuotojų mobilumo 

kvalifikacijos tobulinimo tikslais srautų 

skaičius  

1 1 1 

Gimnazijos mokytojų mobilumo 

kvalifikacijos tobulinimo tikslais srautų 

skaičius. 

1 1 1 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

darbuotojų mobilumo kvalifikacijos 

tobulinimo tikslais srautų skaičius  

1 1 1 

2.3 Motyvuoti mokinius ir 

mokytojus dalyvauti tarptautinėse 

mobilumo veiklose organizuojant 

motyvacinius renginius, dalinantis 

gerąja patirtimi bei vykdant aktyvią 

išorinę bei vidinę rezultatų sklaidą.  

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius, mobilumo projektų 

darbo grupių nariai, Centro skyrių 

vedėjai, mobilumo projektų 

dalyviai. Finansavimo šaltiniai: 

Centro biudžeto lėšos. 

Motyvacinių/informacinių renginių, 

skirtų Centro bendruomenei, skaičius 
1 1 1 

Informacinių renginių skaičius 2 kurso 

profesinio mokymo mokiniams. 
4 4 4 

Mobilumo projektų dalyvių gerosios 

patirties sklaidos seminarų skaičius 

kiekviename Centro skyriuje 

1 1 1 

Straipsnių/informacijos paketų vienetų 

skaičius vienam projektui išnaudojant 

„Erasmus+“ ir EfVET sklaidos 

platformas/priemones  projektų 

rezultatų sklaidai  

1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 

- 

Centro mokinių ir profesijos 

mokytojų apklausa dėl 

taikomų motyvacinių 

priemonių poveikio ir 

efektyvumo. 

Centro mokinių ir profesijos 

mokytojų apklausa dėl 

taikomų motyvacinių 

priemonių poveikio ir 

efektyvumo. 

Centro mokinių ir profesijos 

mokytojų apklausa dėl 

taikomų motyvacinių 

priemonių poveikio ir 

efektyvumo. 

                                                           
8 Rodiklis skaičiuojamas nuo bendro profesijos mokytojų skaičiaus, einamaisiais metais dalyvavusių mobilumo veiklose. 
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Taktiniai veiksmai Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

2021 2022 2023 

2.4. Atlikti mobilumo veiklų 

poveikio vertinimą atsižvelgiant į 

mobilumo veiklose dalyvavusių 

mokinių profesines ir bendrąsias 

kompetencijas, mokytojų didaktines 

ir bendrąsias kompetencijas, 

mokymo programų atnaujinimas 

turinio, metodų atžvilgiu. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius. Finansavimo 

šaltiniai: Centro biudžeto lėšos. 

- 
Poveikio vertinimo 

ataskaita už 2021 m. 

Poveikio vertinimo ataskaita 

už 2022 m. 

Poveikio vertinimo ataskaita 

už 2023 m. 

2.5. Pagal poreikį tobulinti 

profesijos mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių užsienio 

kalbos įgūdžius organizuojant 

užsienio kalbos mokymus 

tarptautinėse veiklose 

dalyvausiantiems Centro 

bendruomenės nariams. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Centro direktorius. Finansavimo 

šaltiniai: Centro biudžeto lėšos. 

Tarptautinėse veiklose dalyvausiančiųjų 

asmenų minimalus užsienio kalbos lygis  
B1 B1 B1 

UŽDAVINYS NR. 3. TOBULINTI UGDYMO KOKYBĘ BEI DIEGTI INOVACIJAS KONSOLIDUOJANT CENTRO IR TARPTAUTINIŲ 

ORGANIZACIJŲ PATIRTĮ IR ŽINIAS 
3.1. Parengti ir pateikti išoriniam 

finansavimui gauti tarptautinius 

projektus verslumo, skaitmeninių 

kompetencijų, profesinio 

meistriškumo konkursų 

organizavimo srityse. 

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius. Finansavimo 

šaltiniai: Centro biudžeto lėšos. 

Parengtų ir pateiktų išoriniam 

finansavimui gauti projektų skaičius  
1 1 1 
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Taktiniai veiksmai Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

2021 2022 2023 

3.2. Parengti ir vykdyti projektų 

rezultatų panaudojimo planą, 

siekiant projektų rezultatų tvarumo  

Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius. Finansavimo 

šaltiniai: Centro biudžeto lėšos. 

- 

Parengtas ir įgyvendinamas 

projektų rezultatų 

panaudojimo planas. 

- - 

3.3. Atlikti galimybių analizę dėl 

galimo įsitraukimo į tarptautinių 

ir/arba nacionalinių profesinio 

meistriškumo centrų veiklą. 

 Atsakingi asmenys/padaliniai: 

Plėtros skyrius. Finansavimo 

šaltiniai: Centro biudžeto lėšos. 

- 

Atlikta analizė 

identifikuojant galimas 

alternatyvas 

- - 

 


