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Kas yra ECVET  



• Kreditų sistema Europos profesiniam mokymui, 
vadinama ECVET, yra techninis rėmas (griaučiai) 
asmens pasiektų mokymosi rezultatų perkėlimui, 
pripažinimui ir (kur tinkama) įskaitymui, siekiant įgyti 
kvalifikaciją. Vadovaujantis Europos Komisijos 
rekomendacija, galima teigti, kad ECVET  paremtas 
kvalifikacijų aprašymu mokymosi rezultatais, jų 
pripažinimo ir įskaitymo procesais ir eile lydinčių 
dokumentų, tokių kaip Tarpusavio supratimo 
memorandumas ir Mokymosi sutartis. 



• Taikant  ECVET siekiama:

• remti mobilumą tarp Europos gyventojų, skatinant  
Mokymąsi visą gyvenimą formaliu, neformaliu ar 
savaiminiu būdu,

• suteikti skaidrumo kalbant apie mokymosi patirtis,

• padaryti judėjimą tarp skirtingų šalių ir skirtingų 
mokymosi aplinkų patrauklesniu. 



• Sistemos lygmenyje, taikant ECVET siekiama didesnio 
suderinamumo tarp skirtingų profesinio mokymo 
sistemų ir kvalifikacijų Europoje. 

• Iš geografinio mobilumo perspektyvos, taikant ECVET 
siekiama įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo žinių ir 
gebėjimų įgytų būnant kitoje šalyje, užtikrinant, kad 
šie pasiekimai  yra siekiamos profesinės kvalifikacijos 
dalis. 





ECVET nauda geografiniam mobilumui

• Kadangi mobilumai profesiniame mokyme vyksta jau seniai, Europos politinė 
ambicija yra žymiai padidinti mobilumo narių skaičių ir mobilumo trukmę. 
Geografiniam mobilumui plėtoti pasitelkta visa eilė priemonių, kaip kad kalbų 
mokymas, finansinė parama. Mokymosi rezultatų, pasiektų mobilumo metu 
pripažinimas yra esminis reikalavimas geografiniam mobilumui. 

• ECVET buvo sukurtas kaip vienas iš Europos instrumentų ( kiti yra Europass ir EQF) 
siekiant pagerinti pasiektų mokymosi rezultatų skaidrumą ir pripažinimą. 

• ECVET skatina mobilumo integravimą į pasirinktą mokymosi programą. 

• ECVET remia integravimą bendrųjų gebėjimų (tokių kaip kalbiniai gebėjimai ir 
tarpkultūrinės kompetencijos) lygiagrečiai su daugiau techninėm (profesinėm) 
kompetencijom. 

• ECVET prisideda vystant susikalbėjimą tarp skirtingų socialinių partnerių ir skatina 
pasitikėjimą Europos profesinio mokymo bendruomenės tarpe. 



Kaip ECVET veikia

• ECVET susideda iš tikslų, principų ir techninių 
komponentų, orientuotų į Europos piliečių, 
besimokančių profesinio mokymo sistemoje,  
mokymosi pasiekimų pripažinimą nepriklausomai nuo 
mokymo turinio, vietos ar taikomų mokymo 
metodų. 

• ECVET eina koja kojon su Europos Kvalifikacijų 
sandara tam, kad būtų didesnis aiškumas tarp 
kvalifikacijų Europoje. 




