
 

 

 

 Nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija  

dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos („ECVET“)  

įgyvendinimo Lietuvoje 

 

2017 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko 

nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija dėl Europos profesinio mokymo kreditų 

sistemos („ECVET“) įgyvendinimo 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. Šiemet vykęs susitikimas – jau trečiasis (nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo 

diskusijos „ECVET“ tema vyko 2015 ir 2016 metais). 

Diskusiją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas, kuris 

akcentavo 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtos 

„ECVET“ rekomendacijos įgyvendinimo svarbą Lietuvoje. 

Diskusiją moderavusi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė pristatė projekto 

„Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ įgyvendinimo rezultatus bei numatytas veiklas 2017 metais, 

pateikė gerosios patirties pavyzdžių apie jos atstovaujamos profesinio mokymo įstaigos mokinių 

praktikas užsienyje. 

  Šiaulių profesinio rengimo centro projektų vadovė, nacionalinė „ECVET“ ekspertė 

Giedrė Chrapač apžvelgė 2016 metais vykusią profesinio mokymo įstaigų konsultavimo veiklą. 

Konsultacijomis buvo siekiama, kad mokinių tarptautiniams mobilumams organizuoti ir įgyvendinti 

būtų naudojami „ECVET“ elementai, dokumentai (Savitarpio supratimo memorandumas, 

mokymosi sutartis, pasiekimų vertinimo forma ir kt.), profesinio mokymo įstaigose būtų parengtos 

ir taikomos mokinių pasiekimų mobilumo metu vertinimo sistemos bei ankstesnio mokymosi 

pasiekimų užskaitymo tvarkos. Paprastai konsultuojamos buvo tos profesinio mokymo įstaigos, 

kurioms buvo suteikta programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija, skirta 

skatinti organizacijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų 

mobilumą, yra pasiekusios kokybiškų rezultatų toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo 

strategijas. Pirminės konsultacijos organizuotos 15 profesinio mokymo įstaigų, turinčių „Erasmus+“ 

profesinio mokymo mobilumo chartiją bei 7 profesinio mokymo įstaigose, kurioms nesuteikta 

minėtoji chartija. 

   Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektų vadovė, nacionalinė „ECVET“ 

ekspertė Ramunė Vadeikytė pristatė, kaip taikomi „ECVET“ principai Vilniaus turizmo ir prekybos 

verslo mokykloje. R. Vadeikytė informavo, kad nuo 2014 metų tris metus „ECVET“ buvo taikoma 

su partneriu iš Danijos, 2015 metais – su partneriu iš Švedijos. Mokykla yra pasirašiusi vieną 

Savitarpio supratimo memorandumą, yra rengiamos „ECVET“ sutartys: su partneriais derinama 



mokymo programa, nurodomi už mentorystę ir monitoringą atsakingi asmenys, mokinių įgytų 

pasiekimų įvertinimai, numatomi įgyti įgūdžiai, kompetencijos ir jų vertinimo būdai bei kriterijai, 

asmuo, atsakingas už pasiekimų perkėlimą siunčiančioje mokykloje. Ramunė Vadeikytė išvardino ir 

iššūkius taikant „ECVET“ principus: ar priimantysis partneris gali būti tik mokykla; ar mokinių 

praktika vyksta tik mokykloje; ar mobilumo vizito dalyviai – tik to paties kurso, tą patį modulį 

besimokantys mokiniai? R. Vadeikytė papasakojo ir apie Vilniaus turizmo ir prekybos verslo 

mokyklos kartu su užsienio partneriais vykdomą „Erasmus+“ programos Profesinio mokymo 

strateginių partnerysčių (KA2) projektą „EURspace: European IVT Recognition Gateway“, kurio 

tikslas – sukurti skaitmeninę „ECVET“ platformą Europos erdvėje, siekiant užtikrinti pirminio 

profesinio mokymo pripažinimą, įteisinimą, kreditų priskyrimą ir sertifikavimą, siekti teorinių ir 

praktinių metodų, taikomų partnerių šalyse, plėtros Europos mastu.  

VšĮ Efektyvaus valdymo sprendimų centro programų vadovė, nacionalinė „ECVET“  

ekspertė dr. Odeta Kupetienė pristatė Suomijos patirtį įgyvendinant „ECVET“. Dr. Odeta Kupetienė 

pažymėjo, kad ir Lietuvoje yra pagrindinės būtinos sąlygos „ECVET” sistemos diegimui: Lietuvoje 

teikiamas kvalifikacijas reglamentuoja Lietuvos kvalifikacijų sandara, kvalifikacijos suskirstytos į 8 

lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs 

asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 

dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, (2010)); Lietuvos kvalifikacijų sandara yra 

susieta su Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga 2012 metais; kvalifikacijų 

formavimas grindžiamas profesiniais standartais, kuriuose pateikiama informacija apie 

kvalifikacijas ir kompetencijas gali būti naudojama mokymosi rezultatams nustatyti, rengiant arba 

atnaujinant modulines profesinio mokymo programas ir modulius;  Lietuvoje diegiamas modulinis 

profesinis mokymas, leidžiantis įgyti kvalifikaciją dalimis ir padidinantis profesinio mokymo 

sistemos lankstumą; modulinės profesinio mokymo programos leidžia lengviau organizuoti 

mokymą, kelti dirbančiųjų kvalifikaciją, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus ir suteikia 

besimokantiesiems daugiau savarankiškumo bei laisvės; modulinė sistema taip pat labai palanki 

geografiniam mobilumui profesiniame mokyme, kadangi joje apibrėžti mokymosi rezultatai leidžia 

lengviau susitarti dėl mobilumo tikslų, nustatyti, kokios kompetencijos bus įgytos ir vertinamos;  

kvalifikacija suteikiama asmeniui, įgijusiam visas kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas, 

nustatytas atitinkamo profesinio standarto arba profesinio rengimo standarto, kai jų nėra – 

atitinkamoje profesinio mokymo programoje, įregistruotoje Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registre; teisės aktais pirminio profesinio mokymo programas baigusių asmenų įgytų 

kompetencijų vertinimas yra atskirtas nuo mokymo proceso; nuo 2012 metų formaliojo, 

neformaliojo mokymosi, savišvietos būdu ar mokantis darbo vietoje asmens įgytų kompetencijų 

vertinimas deleguotas akredituotoms institucijoms, socialiniams partneriams. Dr. O. Kupetienė 

pabrėžė, kad pagrindinės prielaidos, įgalinančios taikyti „ECVET” nacionaliniu lygiu, yra aiški 

kvalifikacijų sistema su referencija į Europos kvalifikacijų sistemą, kvalifikacijų formavimas iš 

atskirų vienetų ir jų apibrėžimas per mokymosi rezultatus, kreditai profesiniame mokyme, kuriuos 

galima perkelti ir užskaityti, lanksčios modulinės profesinio mokymo programos ir kompetencijų 

vertinimas (CEDEFOP, 2012). 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų atlikta Lietuvos teisės aktų, susijusių su „ECVET“, 

analizė parodė, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai neprieštarauja 2009 m. birželio 18 

d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijai dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos 

sukūrimo. Efektyvesniam „ECVET“ rekomendacijos įgyvendinimui susitikimo metu buvo pateiktas 



nacionalinių „ECVET“ ekspertų pasiūlymas dėl „ECVET“ įrašymo į Lietuvos teisės aktus – 

papildyti Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1435, 11 

punktą išdėstant jį taip: „Programos apimtis nustatoma kreditais – mokymosi apimties vienetais, 

kuriais matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo krūvis, reikalingas mokymosi 

rezultatams pasiekti. Kreditai programai ir moduliams skiriami vadovaujantis Europos Parlamento 

ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos 

(ECVET) sukūrimo (2009/C 155/02).“ Nutarta minėtąjį „ECVET“ ekspertų pasiūlymą oficialiai 

pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai.     

Diskusijoje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas 

teiravosi, kiek iš viso Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių dalyvauja mobilumo 

projektuose. Švietimo mainų paramos fondo Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų 

skyriaus vadovė Donata Kavoliūnienė informavo, kad per metus mobilumo projektuose dalyvauja 

apie 2000 Lietuvos mokinių. 

Diskusijoje dalyvavę profesinio mokymo įstaigų atstovai kalbėjo apie sėkmingai 

įgyvendinamus mobilumo projektus, modulinių profesinio mokymo programų išbandymą bei jų 

koregavimą, bendradarbiavimą su darbdaviais. 

Susitikimo metu buvo pristatyti du 2017 metais patvirtinti nauji nacionaliniai „ECVET“ 

ekspertai – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektų vadovė Ramunė Vadeikytė bei 

UAB „Alfa idėjos ir technologijos'' / FITIN mokymų konsultantė dr. Rūta Klimašauskienė.    

 Daugiau naudingos ir aktualios informacijos apie „ECVET“ sistemos 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.  

 

Parengė 

Nacionalinis „ECVET“ ekspertas 

Saulius Baliukynas, 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

Kvalifikacijų formavimo skyriaus metodininkas 
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