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Europos profesinio mokymo kreditų iniciatyva (European credit system for 

vocational education and training, ECVET)  

– viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo 
sistemų skaidrumui užtikrinti.  

ECVET tikslas – padėti profesinio mokymo dalyviams lengviau pereiti iš 
vienos švietimo įstaigos į kitą toje pačioje valstybėje ar užsienio šalyje. 

Nauda: 

• Judumas 

• Mokymasis visą gyvenimą 

• Perimamumas 

• Skaidrumas 
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ECVET sąsajos su kitomis ES iniciatyvomis: 
 

• EQAVET 

• EQF/NQF 

• neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas  

• Europass  

• ECTS 

• Guidance 

•  kt. 
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ECVET kūrimo kontekstas:  

• Copenhagen process (2002) 

• Education and Training 2020 (2009) 

• Recommendation of the European Parliament and of the Council 
on the “establishment of a European Credit System for Vocational 
Education and Training (ECVET)” (2009) 

• Bruges communiqué on enhanced European Cooperation in 
Vocational Education and Training for the period 2011-2020 (2010)  

• EU2020 (2010) 

• European Area of Skills and Qualifiacations (2015?) 
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ES parama ECVET įgyvendinimui: 
 

• Įrankių kūrimas 

• Viešinimas ir konsultavimas 

• Ekpertų tinklo kūrimas 

• Stebėsena 

• Finansinė parama ECVET pilotiniams projektams 
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ECVET įgyvendinimo dalyviai: 

ES lygmuo:  

• Europos Komisija, profesinio mokymo patariamasis komitetas, profesinio 
mokymo direktoriai. 

• Techninė parama - ECVET Support Team (French National Association for 
Automobile Training, the Paris Chamber of Commerce and Industry and 
the French Ministry of National Education): ECVET secretariat. 

• ECVET Users’ Group:  Steering Committee + Working Group. CEDEFOP, 
ETF 

• NetECVET (14 LLP agnetūrų) http://netecvet.com/ 

http://netecvet.com/
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Nacionalinis lygmuo: 

• LLP mokymois visą gyvenimą agentūros 

• ECVET National Coordination Points 

• Profesinio mokymo institucijos ir įstaigos 

• Soc. parteriai 
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• Mokymosi visą gyvenimą programa (iki 2014 m.) 

• Erasmus+ (nuo 2014 M.) 

ECVET priemonės: 

• ECVET network http://www.ecvet-team.eu/ 

• ECVET Community of Practices experts http://e2-community.ecvet-
team.eu/ 

• ECVET toolkit for geographical mobility 

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/ecvettoolkit 
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Parama ECVET įgyvendinimui: 
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ECVET vertinimas  

• ECVET stebėsenos ataskaita, Cedefop 
(2013):http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6118_en.pdf  

ECVET įgyvendinimas ES: 

•13 ES šalių įsipareigojo įgyvendinti ECVET, 17 – sprendžia dėl įgyvendinimo, 8 – testuoja ECVET 

•Politinis palaikymas 

•Prof. mokymo sistemų kompleksiškumas 

•Pridėtinė vertė 

•Mokymosi visą gyvenimą aspektas 

•Dėmesys EQF/NQF 

• ECVET išorinis vertinimas, VPI (2014) 
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http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6118_en.pdf
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ECVET 2014 prioritetai: 
 • Mokymosi rezultatų vertinimas (learning outcomes) 

• Profesijos mokytojai (teachers and trainers) 

• Sąsajos su kitais ES įrankiais 
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ECVET nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose: 
 

• Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano projektas 
(2014) 

„Uždavinys – Įgyvendinti rekomendaciją dėl Europos profesinio mokymo 
kreditų sistemos sukūrimo 

Veiklos: 

• Plėtoti profesinio mokymo kreditų sistemą  

• Įgyvendinti profesinio mokymo tarptautiškumo didinimo programą“. 
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ECVET projektai: 

• Patirties perkėlimo projektai (pvz., HansaECVET, 2014) 

• ŠMPF projektas „Nacionaliniai ECVET ekspertai“ (2014) 
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Dėkoju už dėmesį! 


