
         
 

Nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija 

dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos („ECVET“) diegimo Lietuvoje 

 

2016 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko 

nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija dėl Europos profesinio mokymo kreditų 

sistemos („ECVET“) diegimo Lietuvoje. Diskusiją organizavo Švietimo mainų paramos fondas 

bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija bei nacionaliniais „ECVET“ ekspertais. 

Diskusijoje dalyvavo profesinio mokymo įstaigų vadovai, profesijos mokytojai bei projektų 

vadovai, darbdavių atstovai. 

Diskusiją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Profesinio mokymo skyriaus vedėjas dr. Mečislavas Griškevičius, kuris akcentavo 

nacionalinių „ECVET“ ekspertų vaidmenį tobulinant profesinio mokymo įstaigų mokytojų 

kvalifikaciją. 

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Dovilė Dovydėnienė 

pažymėjo, kad  Europos profesinio mokymo kreditų sistemą („ECVET“) kūrė Europos Sąjungos 

šalys narės, bendradarbiaudamos su Europos Komisija. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamentas 

ir Europos Sąjungos Taryba priėmė „ECVET“ rekomendaciją. „ECVET“ rekomendacijas 

dalyvaujančios šalys įgyvendina savanoriškai. Sistemos diegimą remia Europos Komisija ir 

„Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalys. Dovilė Dovydėnienė pristatė nuo 2014 metų 

Lietuvoje vykdomą projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“, kurio pagrindiniai tikslai yra 

skatinti ir plėtoti „ECVET“ pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje; įgyvendinti Europos Parlamento 

ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio mokymo srityje sukūrimo; 

skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos 

„Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.  

Diskusiją moderavęs  Kauno mechanikos mokyklos direktorius, nacionalinis „ECVET“ 

ekspertas dr. Paulius Čepas pristatė nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos tikslus: didinti 

žinomumą apie „ECVET“ naudojimą ir naudą profesinio mokymo institucijų ir kitų suinteresuotų 

šalių tarpe; gerinti „ECVET“ principų įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai bendradarbiaujant 

suinteresuotoms šalims; gerinti nacionalinių „ECVET“ ekspertų žinias apie „ECVET“ elementų 

taikymą. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovė, 

nacionalinė „ECVET“ ekspertė Aušra Giedrienė pristatė nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos 

rezultatus ir 2016 m. numatytas veiklas. Aušra Giedrienė pažymėjo, kad „ECVET“ – tai viena iš 

Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio 

pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. „ECVET“ sėkmingai veikia kartu su kitais 

įrankiais: EKS (Europos kvalifikacijų sandara), LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandara),  EQAVET 

(Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema), „Europass“ (vieningų 

visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai 



pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir 

įgūdžius). Didžiausia „ECVET“  nauda yra asmenims, nes sukurta kvalifikacijų ar jų dalies 

(mokymosi rezultatų) pripažinimo sistema,  veikianti  visoje Europoje. Jau 7 metus įvairios ES 

šalys bando įgyvendinti „ECVET“ elementus, dažniausiai  projektinių iniciatyvų metu. Ne visose 

valstybėse „ECVET“ yra gerai žinoma, dar ir dabar vyksta diskusijos dėl „ECVET“ būtinybės ir 

naudos, ypač tose šalyse, kur sėkmingai veikia dualinio mokymo sistema. „ECVET“ yra 

sudėtingiau integruoti į tas nacionalines švietimo sistemas, kuriose nėra modulinių programų. 

Neblogų rezultatų pasiekta geografinio mobilumo srityje. Kokybiškos projektų  iniciatyvos (ypač 

Suomijos) jau sukūrė gerosios patirties pavyzdžių (pvz., pildomų dokumentų aplankų, gidų, kaip 

įgyvendinti, elektroninių priemonių pavyzdžiai), veikia „ECVET“ vartotojų grupė (subūrusi ES 

šalių narių ir asocijuotų šalių atstovus bei Europos socialinių partnerių atstovus), kuri organizuoja 

metinius visų šalių ekspertų forumus patirties dalinimuisi, rengia įgyvendinimo metines ataskaitas, 

leidžia ketvirtinį žurnalą ir t.t. Lietuva, Latvija ir Kipras  prisijungė vienos iš paskutiniųjų  prie 

„ECVET“ rekomendacijos įgyvendinimo  iniciatyvos – 2014  metais. 

Rekomendacijos  įgyvendinimui  svarbus Švietimo ir mokslo ministerijos palaikymas atsispindi 

Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plane. Nuo 2014 metų nacionaliniai 

„ECVET“ ekspertai dirba 4 pagrindinėmis kryptimis: 

 1. Mokymai ir konsultavimai profesinio mokymo įstaigoms (dėmesys „Erasmus+“ 

programos projektų paraiškų teikimui; 2015 m. vykusių regioninių seminarų metu buvo išmokyta 

daugiau kaip 100 profesinio mokymo įstaigų projektų vadovų, profesijos mokytojų); 

2. Pagalba formuojant politiką (nacionaliniai suinteresuotų šalių susitikimai; atlikta 

teisinių dokumentų analizė, kurios pagrindinė išvada, jog yra visos prielaidos įgyvendinti 

„ECVET“, tačiau profesinio mokymo institucijoms reikėtų pasirengti vidaus tvarkas  ir atnaujinti 

„Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašą“ bei jį populiarinti); 

3. Informacijos sklaida apie „ECVET“ (straipsniai apie „ECVET“, lankstinukas, 

gerosios patirties pavyzdžių, leidinių vertimai ir platinimas, video filmukai). 

4. „ECVET“ bendruomenės kūrimas (naujienlaiškiai, individualios konsultacijos, 

susitikimai).  

2016 metų planuose taip pat numatomas darbas su Lietuvos profesinio mokymo 

teikėjais:   

- 3 regioniniai geografinio mobilumo kokybei gerinti skirti seminarai profesinio mokymo 

įstaigų projektų vadovams ir profesijos mokytojams; 

- individualios konsultacijos profesinio mokymo institucijoms, kurios išbando modulines 

profesinio mokymo programas ir kurios gavo „Erasmus+“ programos profesinio mokymo 

mobilumo chartijas (14 institucijų), nes šios institucijos yra pasirengusios tarptautiškumo 

strategijas;   

- konferencija, kurią planuojama organizuoti metų pabaigoje (2016 m. spalio mėn.). Dalyvaus 

profesinio mokymo įstaigų, darbdavių ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovai;  

- leidinių rengimas: „ECVET“ taikymo pavyzdžių rengimas, straipsniai, naujienlaiškiai, 

turininio leidinio apie „ECVET“ įgyvendinimą Lietuvoje parengimas; 

- informacijos apie „ECVET“ taikymą internete publikavimas ir sklaida bei „ECVET“ 

bendruomenės plėtra.  

Pagrindinis tikslas – padidinti mokyklų, įgyvendinančių kokybiškus mobilumus (min. 4 

savaičių trukmės; tarpusavio supratimo memorandumas, mokymosi sutartis), skaičių.  Mokyklos 

taip pat bus skatinamos pagal mokymosi rezultatus pildyti mokinių praktikos dienynus. 



„ECVET“ ekspertai planuoja  dirbti su įmonėmis, pristatyti joms ankstesnio mokymosi 

pasiekimų užskaitymo tvarkos galimybes. Tai turėtų paskatinti  mokyklų ir įmonių 

bendradarbiavimą, ypač per sektorinius praktinio mokymo centrus.  

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė pristatė gerosios patirties pavyzdį apie jos 

atstovaujamos profesinio mokymo įstaigos mokinių praktikas Roskildėje (Danijos Karalystė),  

pademonstravo, kaip buvo įforminti pasiekti mokymosi rezultatai, parodė mokiniams įteiktų 

pažymėjimų pavyzdžius. 

 Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė Ramutė Liucvaikienė 

pristatė projektą „ECVET panaudojimas žemės ūkio programai“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000507, kurį mokykla įgyvendina kartu su partneriais iš Norvegijos, 

Suomijos ir Vokietijos. Projekto tikslas: sukurti dokumentų paketą bei žemės ūkio programų 

aprašus, įvertinimo kriterijus, kuriais bus galima naudotis visoms švietimo įstaigoms siunčiant 

mokinius įgyti praktinės patirties į užsienio valstybes įgyti praktinių įgūdžių pagal žemės ūkio 

programoje numatytus mokymosi rezultatus. Projekto metu sukurti produktai sudarė galimybes 

besimokantiesiems patvirtinti ir pripažinti kitose šalyse įgytus darbo įgūdžius ir žinias. 

Renginio metu buvo toliau diskutuojama apie „ECVET“ taikymo naudą kokybiško 

tarptautinio mobilumo įgyvendinimui, modulinių programų vykdymui ir darbo rinkos institucijoms. 

Ypač naudingos buvo diskusijos apie „ECVET“ naudą įmonėms. Planuojama ir ateityje rengti 

suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusijas dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos 

(„ECVET“) diegimo Lietuvoje. 

Daugiau naudingos ir aktualios informacijos apie „ECVET“ taikymą galite rasti 

Švietimo mainų paramos fondo interneto tinklapyje adresu http://smpf.lt/lt/ecvet. Kilus klausimų 

dėl projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ ir „ECVET“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. 

paštu ecvet@smpf.lt arba tiesioginiais „ECVET“ ekspertų kontaktais.  

 

 

Parengė Saulius Baliukynas,  

nacionalinis „ECVET“ ekspertas,   

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro  

Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėjas 
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