
 

 

 

Tarptautinis „Skillman” tinklo forumas skirtas ateities įgūdžiams pažangioje 

pramonėje aptarti  

2019 m. spalio 10 – 11 d. Florencijoje, Italijoje įvyko tarptautinis „Skillman” tinklo forumas, 

kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas ugdymo turinio kaitai, sektorinėms įgūdžių 

iniciatyvoms ir etiniams klausimams pažangioje pramonėje. Tai jau 5-tasis kasmetinis 

„Skillman“ forumas, kuris šiemet vyko nacionalinės parodos „Didacta“ metu, kurią remia ir 

organizuoja Nacionalinis inovacijų ir švietimo tyrimų institutas prie Italijos švietimo 

ministerijos.  

„Skillman“ organizacija yra tarptautinis tinklas vienijantis virš 350 narių, siekiantis 

skatinti įgūdžių, kompetencijų ir profesinio mokymo turinio inovacijų diegimą pažangios 

pramonės sektoriuje. „Skillman“ bendradarbiavimo tinklas pradėjo savo veiklą 2014 m., kaip 

Sektorinių įgūdžių sąjungos projektas transporto sektoriuje ir per penkerius metus išplėtojo 

savo veiklą į visą pažangios pramonės sektorių. Šio tinklo narių tarpe yra beveik kiekvienos 

Europos šalies profesinio mokymo tiekėjų, pramonės įmonių ir nevyriausybinių institucijų 

atstovai.   

Forumas pagal temas buvo suskirstytas į keturias potemes:  

 Profesinio mokymo kompetencijos centrų kūrimas pažangios pramonės sektoriuje; 

 Inovacijos profesinio mokymo turinyje; 

 Bendradarbiavimas ir sinergija siekiant etinių tikslų ir įtraukties; 

 Tarptautinio mobilumo gerosios praktikos aptarimas. 

Greta gausaus būrio Europos šalių pranešėjų forume pasaulinę praktiką pristatė dalyviai iš 

Australijos, Filipinų, Bangladešo, Irano ir kitų pasaulio šalių, susiduriančių su panašiais 

pažangios pramonės plėtros iššūkiais.  

Nepaisant didžiulės tematinės įvairovės, forume nuolat buvo akcentuojamas pagrindinis 

klausimas – kaip profesinio mokymo institucijos galėtų atliepti pramonei iškylančius iššūkius 

ir kaip turėtų keistis profesinio mokymo turinys, jo formos, kad atitiktų įgūdžių poreikius ir 

besimokančiųjų lūkesčius. Taip pat Forumo metu stengtasi neišleisti iš akių etinės ir 

ekologinės dimensijos, iššūkių su kuriais susiduria pažangios pramonės įmonės siekdamos ne 

tik ekonominės naudos bet ir tvaraus vartojimo tikslų.  Vienas iš siūlomų „Skillman“ tinklo 

sprendimų – tarptautinių kompetencijų centrų (Centers of Vocational exellence) tinklaveikos 



pažangioje pramonėje sukūrimas. Tokių pažangių kompetencijų centrų kūrimas jau antrus 

metus iš eilės skatinamas ir „Erasmus+“ programos trečiojo veiksmo (KA3) rėmuose. Šie 

kompetencijų centrai galėtų tapti inovacijų traukos centru, platformomis, kuriose būtų 

išbandoma kaip pramonės įmonių įgūdžių poreikiai perkeliami į profesinio mokymo turinį. 

„Skillman“  2020 metais planuoja steigti tokių kompetencijų centrų tinklą į kurį profesinio 

mokymo tiekėjai būtų atrenkami pagal tam tikrus inovacijų, pedagoginio personalo 

kompetencijų, bendrabarbiavimo su pramonės įmonėmis ir pan. kriterijus.  

Forume taip pat buvo aptariama, kaip Europoje skatinamas tarptautiškumas gali padėti 

greičiau aprūpinti dirbančiuosius pagrindiniais pramonei reikalingais įgūdžiais ir kaip naujai 

skatinamos tarptautinio mobilumo formos (tokios kaip ilgalaikė praktika per „ErasmusPro“ 

programą ar tarptautinė pameistrystė, skirta jauniems verslininkams) galėtų būti geriau 

panaudotos šiems tikslams. Kalbant apie tarptautinio mobilumo naudą pramonės įmonėms, 

nuolat akcentuota kokybiško profesinio mokymo svarba, todėl Forume dėmesys taip pat buvo 

skirtas ir „ECVET“ sistemos elementų aptarimui, pristatant galimybes plačiau pasinaudoti 

„ECVET“ teikiama nauda ne tik profesinio mokymo, bet ir įmonių tikslais.  

Plačiau apie renginį ir pranešėjus galima rasti „Skillman“ tinklapyje adresu: 

https://skillman.eu/skillman-eu-international-forum-2019/ 

 

Parengė nacionalinė „ECVET“ ekspertė Odeta Kupetienė  
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