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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ 

TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) modulinių 

profesinio mokymo programų modulių teminių planų rengimo tvarkos aprašas nustato modulių 

teminių planų rengimo reikalavimus Centre. 

2. Teminis planas – modulio ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgiant į 

modulio tikslus ir mokymosi rezultatus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas nacionalines modulines profesinio mokymo programas ir Centro direktoriaus 

patvirtintas teikėjo pritaikytas modulines programas. 

3. Teminį planą rengia kiekvieno modulio mokytojas. Jei modulį veda keli mokytojai 

(pvz. atskirus mokymosi rezultatus, į modulį integruotus bendruosius profesinio mokymo dalykus), 

teminį planą rengia visi jį vedantys mokytojai. 

4. Teminis planas yra privalomas ugdymo turinio planavimo dokumentas. 

 

II SKYRIUS 

TEMINIŲ PLANŲ STRUKTŪRA 

 

5. Teminio plano dokumentą sudaro: 

5.1. Titulinis lapas, kuriame nurodoma: mokyklos ir skyriaus pavadinimas, modulio 

pavadinimas, jam skirtas valandų skaičius, grupė, kuriai sudarytas teminis planas, teminį planą 

rengusio (-ių) mokytojo vardas ir pavardė, mokslo metai (ar mokymo laikotarpis), teminio plano 

tvirtinimo, suderinimo ir aprobavimo žymos (pavaduotojos ugdymui, skyriaus vedėjo, metodinės 

grupės); 

5.2. Modulyje įgyjama kompetencija; 

5.3. Modulio apimtis kreditais; 

5.4. Mokymosi valandų paskirstymas; 

5.5. Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija); 

5.6. Temos, joms skirtų valandų skaičius; 



5.7. Modulio turinys (pamokų temos), joms skirtų kontaktinių valandų skaičius; 

5.8. Integracija (jei integruoti bendrieji profesinio mokymo dalykai). 

6. Teminiame plane galima (bet neprivaloma): 

6.1. pateikti nuorodą į programą/ modulį iš www.kpmpc.lt puslapio; 

6.2. nurodyti naudojamas mokymo (-si) priemones – literatūrą, kompiuterines programas, 

garso, vaizdo medžiagą ir kt.; 

6.3. aprašyti vertinimo bendrąsias nuostatas, didaktines nuostatas, mokymo(si) metodus. 

7. Teminiame plane paliekama vieta pastaboms, teminio plano korekcijoms. 

 

III SKYRIUS 

TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

8. Sprendimai dėl teminių planų rengimo principų ir laikotarpių nurodomi Centro 

ugdymo plane. 

9. Teminis planas rengiamas moduliui visam mokymosi laikotarpiui. 

10. Teminių planų detalizavimo sprendimai priimami metodinėje grupėje. 

11. Modulio turinį teminiame plane mokytojai išdėsto kiekvienai mokinių grupei ar 

srautui, vadovaudamiesi moduliui skirtų pamokų skaičiumi. 

12. Modulyje dirbantys mokytojai kartu planuoja turinį, derina bendrųjų dalykų 

integraciją, temas. 

13. Jei modulyje dirba keli mokytojai, teminį planą apipavidalina ir teikia derinti bei 

aprobuoti didžiausią valandų skaičių modulyje turintis profesijos mokytojas. 

14. Teminius planus mokytojai aptaria metodinėje grupėje, kuri juos aprobuoja. 

15. Metodinės grupės vadovas metodinės grupės mokytojų teminius planus suderina su 

skyriaus vedėju ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui tvirtinti. 

16. Teminis planas koreguojamas atsižvelgiant į mokinių grupės poreikius, pasiekimus, 

interesus, analizuojant, apibendrinant sukauptą informaciją ir atsižvelgiant į rezultatus vertinant 

pasiekimus.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Teminių planų įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

skyriaus vedėjas, sektoriaus ar praktikos vadovas, metodininkas. 

18. Teminiai planai saugomi Centro dokumentacijos plane nustatytose dokumentų bylose 

nurodytą saugojimo laiką, vėliau sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

http://www.kpmpc.lt/


19. Mokytojai, ketinantys atestuotis, savo parengtus ir įgyvendinamus teminius planus 

saugo ne trumpiau kaip 3 metus ir teikia atestacijos komisijai kartu su atestacijos dokumentais. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


