
 

 

Baltijos šalių ir Suomijos nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimas 

2017 m. spalio 5-6 d. Vilniuje, Švietimo mainų paramos fonde vyko Baltijos šalių ir 

Suomijos nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimas – tarpusavio mokymosi seminaras , kurio tema 

„Praktinis „ECVET“ principų taikymas: pasiekimai ir iššūkiai“ (angl. “Practical Application of 

ECVET principles: achievements and challenges”). Tai jau antrasis panašaus pobūdžio renginys 

(pirmasis Baltijos šalių ir Suomijos nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimas vyko 2015 m. 

rugpjūčio 19-20 d. Rygoje (Latvijos Respublikoje)). 

Sveikinimo žodį šiemet Vilniuje vykusiame susitikime tarė Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina 

Valantinienė, kuri akcentavo 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos 

rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos („ECVET“) įgyvendinimo svarbą 

šalies profesinio mokymo sistemai.  

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova taip pat tarė 

sveikinimo žodį renginio dalyviams bei trumpai pristatė Lietuvos švietimo sistemą bei Švietimo 

mainų paramos fondo veiklas. 

Lietuvos nacionalinius „ECVET“ ekspertus pristatė bei jų vykdomas veiklas apžvelgė 

Švietimo mainų paramos fondo Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus 

projektų koordinatorė Kristina Kuzmaitė. Pažymėta, kad  Lietuvos nacionalinių „ECVET“ ekspertų 

skaičius vis keitėsi: jeigu 2014 metais buvo patvirtinti 5 ekspertai, tai 2015-2016 metais buvo jau 7 

ekspertai, o 2017 metais – 8 ekspertai, atstovaujantys įvairiems regionams bei institucijoms. 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų konkretieji tikslai:  

 gerinti „ECVET“ principų taikymą profesinio mokymo institucijose; 

 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. 

Suomijos  „ECVET“ ekspertų komandos koordinatorė Tuula Oikarainen papasakojo apie 

Suomijos profesinio mokymo reformą. Reformos tikslas – atnaujinti profesinį mokymą sukuriant į 

klientą orientuotą, efektyvią, kompetencijomis grįstą sistemą. Planuojama, kad visa profesinio  



 

  

mokymo sistema bus reformuota iki 2018 metų. Baigusieji mokslus greičiau galės įsidarbinti, nes 

studentai pradės studijas lanksčiai bet kuriuo metų laiku; studijų metu bus labiau atsižvelgiama į 

studentų individualius tikslus, įgūdžius, poreikius ir gyvenimo situaciją; studijų trukmė bus 

sutrumpinta, daugiau dėmesio skiriant tęstinėms studijoms, orientuotoms į trūkstamų įgūdžių ir 

kompetencijų įgijimą. Tad profesinio mokymo sistema bus aiškesnė ir lengviau prieinama, įgytos 

profesinės kvalifikacijos labiau atitiks darbo rinkos poreikius. 

Latvijos „ECVET“ ekspertų veiklas pristatė Antra Mengele iš Valstybinės švietimo 

plėtros agentūros. Latvių ekspertų organizuojami mokymai, pagalba formuojant politiką, „ECVET“ 

žinomumo didinimas, „ECVET“ bendruomenės kūrimas bei kitos veiklos yra labai panašios į 

Lietuvos nacionalinių „ECVET“ ekspertų vykdomas veiklas. 

Estijos „ECVET“ ekspertė  Riina Muuga pristatė  tyrimo, kaip Estijos profesinio mokymo 

institucijos planuoja ir vykdo mokymo procesą, pagrįstą mokymosi rezultatų principais, rezultatus.  

 Latvijos „ECVET“ ekspertė Ruta Gintaute – Marihina papasakojo apie profesinio 

mokymo turinio reformų, skirtų „ECVET“ taikymui, įgyvendinimo patirtį, apžvelgė modulinių 

programų diegimo Latvijos profesinio mokymo sistemoje ypatumus, pabrėžė modulinio mokymo 

svarbą lankstumui bei atitikčiai darbo rinkos poreikiams.  

Lietuvos nacionalinės „ECVET” ekspertės – VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė bei VšĮ Efektyvaus 

valdymo sprendimų centro programų vadovė, ekspertė dr. Odeta Kupetienė kalbėjo apie profesinio 

mokymo reformos Lietuvoje suderinamumą su „ECVET“ principais. 

Suomijos ekspertas Risto Virkkunen papasakojo apie mobilumo priemonę – tinklalapį, 

kurį pildant patogiau vykdyti mobilumo veiklas.  

Ekspertė iš Suomijos Anne Tyynelä papasakojo apie individualų mokymąsi.   

Renginio metu buvo diskutuojama tokiomis temomis:  

1. Koks yra labiausiai teigiamas „ECVET“ aspektas? 

2. Koks yra didžiausias „ECVET“ iššūkis? 

3. Labiausiai naudingas  „ECVET“ aspektas. 

4. „ECVET“ naudingesnis organizaciniam ar asmeniniam lygmeniui? Kodėl? 

Diskusijų metu kalbėta ir apie „ECVET” elementų taikymą: akcentuota, kad reikėtų 

atsižvelgti į individualius mokinio poreikius, pažymėta bendradarbiavimo svarba tarp įvairių  



 

  

suinteresuotų šalių (mokytojų, mokinių, tėvų, mokyklų, įmonių, tarptautinių partnerių), diskutuota 

apie mokinių motyvacijos reikšmę, mokymosi rezultatų pripažinimą. Numatyta tęsti 

bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių ir Suomijos ekspertų bei jų atstovaujamų institucijų.   

Ekspertai pripažino, kad „ECVET” kaip instrumentas skatina įvairių suinteresuotųjų šalių 

(netgi tarp atskirų valstybių) pasitikėjimą.   

Išsakytos nuomonės, kad tiek turinio, tiek bendros atmosferos prasme renginys pavyko. 

Planuojama reguliariai orgnizuoti panašaus pobūdžio susitikimus ir ateityje.         

 

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

mainų paramos fondo interneto tinklalapyje adresu http://smpf.lt/lt/ecvet. Kilus klausimams dėl 

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

ecvet@smpf.lt.  
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