
Profesijos mokytojams „ECVET“ komanda parengė leidinį ir 
internetinio seminaro įrašą, kad Europos profesinio mokymo 
kreditų sistema (toliau - „ECVET“) būtų suprantama ir aiški. 
Naudokitės šiomis priemonėmis savo darbe:

• Leidinys „ECVET“ taikymo nauda. Profesijos mokytojams 
skirti praktiniai patarimai, kaip kokybiškai organizuoti 
mokinių tarptautinį mobilumą“.  Leidinyje aptariama 
„ECVET“ taikymo nauda mokiniams ir profesinio mokymo 
institucijoms, profesijos mokytojo vaidmuo taikant „ECVET“ 
geografiniam mobilumui ir 9 etapų kokybiško mobilumo 
įgyvendinimo planas.

• Internetinis seminaras „Profesijos mokytojų vaidmuo 
vykdant kokybišką mobilumą“. Šio seminaro metu trumpai 
pristatomi svarbiausi „ECVET“ aspektai ir profesijos 
mokytojų vaidmuo vykdant kokybišką mobilumą.

Moksleiviams parengtas naujas mokomasis vaizdo siužetas 
„Tarptautinei profesinei praktikai į pagalbą - Europos 
Komisijos įrankiai“, kuriame žaismingai ir aiškiai pristatomi 
Europos Komisijos įrankiai („ECVET“, „Europass“, 
„Euroguidance“), padedantys profesinių mokyklų mokiniams 
organizuoti savo mobilumą, pritaikyti gautą patirtį prie 
Lietuvos švietimo sistemos ir pristatyti ją darbdaviui. 
Žiūrėkite vaizdo siužetą čia bei dalinkitės juo su 
moksleiviais, mokytojais ir draugais. 

„ECVET” elementų taikymo Lietuvoje analizė: siekiant 
išsiaiškinti, kiek „Erasmus+“ finansuojamuose projektuose 
taikyta, taikoma ar siekiama taikyti „ECVET“ elementų, 
Švietimo mainų paramos fondo ir „ECVET“ nacionalinių 
ekspertų iniciatyva 2017 metų gegužės – birželio mėnesiais 
buvo atlikta profesinio mokymo įstaigų projektų vadovų 
internetinė apklausa. 

Plačiau apie tyrimo rezultatus skaitykite straipsnyje.

2017 m. spalio 5-6 d. Vilniuje vyko Baltijos šalių ir 
Suomijos nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimas – 
tarpusavio mokymosi seminaras „Praktinis „ECVET“ principų 
taikymas: pasiekimai ir iššūkiai“. Plačiau apie susitikimą 
skaitykite straipsnyje.

2017 m. „ECVET“ forumas: kaip ir kasmet, buvo 
organizuojamas metinis „ECVET“ forumas. 

Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas lanksčioms 
profesinio mokymosi formoms. 

Plačiau sužinoti apie forumą galite skaitydami „ECVET 
ekspertės“ straipsnį bei renginio tinklalapyje. 

Nacionalinė „ECVET“ ekspertė, Vilniaus turizmo ir 
prekybos verslo mokyklos projektų vadovė Ramunė 
Vadeikytė pasidalino vieno iš savo moksleivių, 
dalyvavusio „Erasmus+“ mobilumuose, įkvepiančia 
sėkmės istorija.

Su moksleivio sėkmės istorija galite susipažinti čia.

Pasidalinkite savo mokinių sėkmės istorijomis ir Jūs!  

2017 m. lapkričio 20-24 d. vyko jau antrus metus 
organizuojama Europos profesinių gebėjimų savaitė. Ši 
Europos Komisijos iniciatyva suburia į įvairaus pobūdžio 
renginius nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu visoje 
Europoje. Iniciatyvos tikslas – didinti profesinio mokymo 
patrauklumą, atskleisti jaunimo talentus pasirenkant 
profesinio mokymo kelią. Šios iniciatyvos metu taip pat 
akcentuojamos mobilumo galimybės profesiniame 
mokyme.  

Pasirodė naujausias 
žurnalo „ECVET“ 
Magazine“ numeris. 

Susipažinkite su 
europinėmis profesinio 
mokymo sektoriaus 
mobilumų aktualijomis čia
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