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ĮŽANGA
2009 m. birželio 18 d. parengta rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų
sistemos (ECVET) sukūrimo. ECVET- tai techninė kvalifikacijos siekiančių asmenų mokymosi
rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir, kai tinkama, kaupimo sistema. ECVET priemones ir metodiką
sudaro kvalifikacijų, išreikštų mokymosi rezultatų vienetais (moduliais) ir susijusiais taškais
(kreditais), aprašas, perkėlimo ir kaupimo procesas, taip pat papildomi dokumentai, pavyzdžiui,
mokymosi susitarimai, studijų išrašai ir ECVET vartotojo vadovai.
ECVET taškai (kreditai) paprastai skiriami formuojant kvalifikacijas ir nustatant
vienetus (modulius). Juos nustato kompetentinga institucija, atsakinga už kvalifikacijos formavimą ir
palaikymą, arba kuri yra specialiai įgaliota atlikti šią užduotį.
Europos profesinio mokymo kreditų sistema naudojama mokymosi visą gyvenimą
kontekste ir mokinių geografiniam mobilumui.
„ECVET“ taikymo suvokimas padeda keisti mąstyseną, kurti modulines programas,
bendrauti su darbdaviais, siekti profesinio mokymo kokybės mokymo institucijoje.
Europos Komisija pakvietė visas šalis nares kurti nacionalines ECVET ekspertų komandas.
Nacionalinių „ECVET“ ekspertų tikslas – plėtoti „ECVET“ principų įgyvendinimą. „ECVET“
ekspertų veiklos:
1. mokymų ir konsultavimo veiklos „ECVET“ klausimais profesinio mokymo paslaugų teikėjų,
įmonių, kitų suinteresuotų institucijų atstovams;
2. pagalba formuojant politiką t.y. dalyvauti ir padėti rengiant strategijas bei diegiant „ECVET“
šalyje;
3. visuomenės informavimo veikos t.y. dalyvauti visuose visuomenės informavimo veiklose, taip pat
rengiant „ECVET“ naudojimo vadovus, atliekant dokumentų vertimą ir pan.;
4. padėti kuriant „ECVET“ naudotojų bendruomenę t.y. padėti sukurti suinteresuotų asmenų tinklą
nacionaliniu, sektoriniu arba regioniniu lygiu, kuriuo būtų siekiama įgyvendinti

„ECVET“

praktikoje.
Įgyvendinant projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ Lietuvoje „ECVET“
ekspertai savo veiklą pradėjo 2014 metais. Projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ pagrindiniai
tikslai yra: skatinti ir plėtoti „ECVET“ sistemos pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
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įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio
mokymo srityje sukūrimo; skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą,
kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.
Nuo 2014 metų nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dirba 4 pagrindinėmis kryptimis: mokymai ir
konsultavimai profesinio mokymo įstaigoms; pagalba formuojant politiką; informacijos apie
„ECVET“ sistemą sklaida; „ECVET“ bendruomenės kūrimas.
2014-2020 m. laikotarpiu ECVET ekspertai pagrindinį dėmesį skyrė ECVET įrankių
pristatymui bei jų taikymo mokymams profesinio mokymo įstaigų bendruomenėms, siekiant
kokybiško geografinio mobilumo.

REGIONINIAI SEMINARAI „ECVET“ GEOGRAFINIAM MOBILUMUI.
2015 m.
„ECVET“ ekspertas Saulius Baliukynas
Švietimo mainų paramos fondas, kartu su nacionaliniais „ECVET“ ekspertais
organizavo 3 regioninius seminarus „Europos profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“)
geografiniam mobilumui“. Seminarų metu buvo aptarti svarbiausi „ECVET“ įgyvendinimo principai
vykdant geografinį mobilumą. Seminarus vedė nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dr. Paulius Čepas,
Roma Šimukauskienė ir Aušra Giedrienė. Seminaruose dalyvavo profesinio mokymo įstaigų
darbuotojai, atsakingi už mokinių praktikų užsienio šalyse planavimą ir įgyvendinimą: profesijos
mokytojai, projektų vadovai ir kt. Seminarai vyko: 2015 m. balandžio 10 d. Kaune (Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo centre), 2015 m. balandžio 17 d. Panevėžyje ir 2015 m. gegužės 8 d.
Klaipėdoje (Klaipėdos turizmo mokykloje).
Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dr. Paulius Čepas ir Aušra Giedrienė seminaruose
pristatė Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – „ECVET“) kaip metodologinę kreditų
perkėlimo, pripažinimo ir tam tikrais atvejais – asmenų mokymosi rezultatų kaupimo sistemą,
padedančią siekti reikiamos kvalifikacijos. Įgyvendinant „ECVET“, siekiama remti Europos piliečių
mobilumą bei palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą. Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai
kalbėjo apie pagrindines „ECVET“ sąvokas, „ECVET“ įgyvendinimo svarbą, „ECVET“ naudą
profesinio mokymo įstaigoms, mokiniams, darbuotojams ir darbdaviams. Pabrėžta pridėtinė vertė
įgyvendinant „ECVET“ mobilumo projektuose.
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Seminarų dalyviai atliko ir praktines užduotis darbo grupėse. Po plenarinio pranešimo
profesijos mokytojai, projektų vadovai ir kt. diskutavo apie „Namų šeimininkei“ reikalingas žinias,
įgūdžius ir kompetencijas, jų pagrindu formulavo mokymosi rezultatus, bandė nustatyti kvalifikacijos
lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą. Darbą grupėse moderavo nacionaliniai „ECVET“
ekspertai ir Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai. Pažymėtina, kad profesinio mokymo įstaigų
atstovai turi nemažai patirties rengiant dalykines profesinio mokymo programas. Nuo 2000 m.
mokymo programas Lietuvoje rengia profesinio mokymo teikėjai, programos buvo rengiamos
kompetencijų pagrindu. Šiuo metu Lietuvos profesinio mokymo sistemoje yra įgyvendinama viena
iš naujovių – vyksta perėjimas prie nacionalinių modulinių profesinio mokymo programų, kurių
pagrindu bus rengiamos mokyklinės programos. Nacionalinių modulinių programų rengimą arba
keitimą organizuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Tad darbo grupėse vykusios
mokymosi rezultatų formulavimo pratybos turėjo praktinės naudos profesinio mokymo įstaigų
atstovams, kurie aktyviai tarpusavyje diskutavo, vėliau kiekviena grupė pristatė savo darbo rezultatus.
Reikėtų pažymėti, kad švietimo politikos formuotojai ir praktikai Lietuvoje susiduria su tam tikra
sąvokų problematika. Pvz., LR Švietimo įstatyme kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti
tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. Įvairiuose
„ECVET“ leidiniuose labiau akcentuojami mokymosi rezultatai – teiginiai apie tai, ką besimokantis
asmuo žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui. Mokymosi rezultatams
apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir „kompetencija“. Kai kurie Lietuvos edukologai
teigia, kad angliškas learning outcomes yra ne kas kita, kaip kompetencijos redukuotos į mokymosi
rezultatus. Visgi skirtingas sąvokų supratimas nesutrukdė efektyviam seminarų dalyvių darbui.
Kita praktinė užduotis seminarų dalyviams vadinosi „Iki mobilumo pradžios:
mokymosi rezultatų (vieneto) naudojant „ECVET“ formavimo analizė, mokymosi rezultatų
vertinimo aptarimas ir Europass mobilumo dokumento užpildymas“. Darbo grupėse metu stengtasi
aptarti „ECVET“ įgyvendinimo aspektus, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš pradedant vykdyti
mobilumo veiklas. Viena svarbiausių „ECVET“ naudojimo organizuotam mobilumui sąlygų yra
partnerystės užmezgimas. Svarbūs yra susitarimai tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų,
kuriuose yra numatomi konkretaus mobilumo laikotarpio turinio reikalavimai (apibrėžiami
mokymosi rezultato vienetai arba ko besimokantysis asmuo mokysis užsienio šalyje ir kaip tokio
mokymosi rezultatai atsispindės besimokančiojo kvalifikacijoje). Seminarų metu profesinio mokymo
įstaigų atstovai buvo suskirstyti į kelias grupes, kiekviena kurių gavo dalomąją medžiagą: vieni turėjo
susipažinti su IV Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio virėjo moduline profesinio mokymo
programa, kiti – su Norvegijoje parengta virėjo mokymo programa. Darbo grupės pasidalino
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vaidmenimis: viena grupė tapo siunčiančiąja institucija, kita – priimančiąja. Abi grupės analizavo
dalomojoje medžiagoje pateiktas mokymo programas, siunčiančiąją instituciją vaidinusi darbo grupė
(lietuviai) bandė suformuluoti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kuriuos mokiniai įgis mobilumo
metu, priimančioji institucija (darbo grupė, vaidinusi norvegus) analizavo norvegiškąją virėjo
programą ir svarstė, ar bus mobilumo periodo pabaigoje įgyti būtent tie mokymosi rezultatai, kurių
pageidavo siunčiančioji institucija. Abi grupės įdomiai ir aktyviai diskutavo apie mobilumo trukmę,
įvarius techninius aspektus, svarstė, kaip besimokančiojo kreditai bus pripažinti jam (jai) grįžus į savo
profesinio mokymo įstaigą. Darbo grupėse metu taip pat pabandyta užpildyti Europass mobilumo
dokumentą, įrašant mokymosi rezultatus, pasiektus pasibaigus mokymosi procesui.
Seminarų pabaigoje gerąja patirtimi, įgyta mobilumo metu, pasidalino Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nacionalinė „ECVET“
ekspertė Roma Šimukauskienė, kuri parodė vaizdinę medžiagą – keletą filmukų apie jos
atstovaujamos

profesinio

mokymo

įstaigos

mokinių

praktikas

Roskildėje

(Danijos

Karalystė), pademonstravo, kaip buvo įforminti pasiekti mokymosi rezultatai, parodė mokiniams
įteiktų pažymėjimų pavyzdžius. Kauno mechanikos mokyklos direktorius, nacionalinis „ECVET“
ekspertas dr. Paulius Čepas irgi pasidalijo gerąja patirtimi pasibaigus mobilumo veikloms,
pademonstravo, kaip buvo formuluojami mokymosi rezultatai pasibaigus Joniškio žemės ūkio
mokyklos Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės besimokančiųjų stažuotėms
Vokietijoje ir Austrijoje.
Regioniniai seminarai „ECVET“ geografiniam mobilumui“ buvo naudingi ne tik
projektų vadovams bei profesijos mokytojams, kurie planuoja veiklas mobilumo projektuose, bet ir
mokytojams, kurie dalyvauja rengiant tiek dalykines, tiek ir modulines profesinio mokymo
programas.
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2016m.
„ECVET“ ekspertė Giedrė Chrapač
2016 metų balandžio 21 d. Marijampolėje, gegužės 5 d. ir 26 d. Vilniuje vyko
regioniniai seminarai „Europos profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“) geografiniam
mobilumui“. Į seminarus buvo kviečiami „ECVET“ diegimu suinteresuotų organizacijų atstovai:
profesinio mokymo organizatoriai, profesijų mokytojai, darbdavių atstovai. Seminaruose su Europos
profesinio mokymo kreditų sistema susipažino ir praktikoje taikyti žinias bandė 50 dalyvių.
Profesinio mokymo institucijų atstovai išklausė „ECVET“ nacionalinių ekspertų pranešimų apie
„ECVET“ įgyvendinimą Lietuvoje, o taip pat pranešėjai supažindino su pagrindiniais „ECVET“
sistemos principais bei jų taikymu.
„ECVET“ nėra izoliuota sistema, galinti veikti be kitų profesiniam mokymui aktualių
sistemų – nacionalinės, Europos kvalifikacijos sandaros („NQF“, „EQF“), Europos profesinio
rengimo kokybės užtikrinimo sistemos („EQAVET“) ar „Europass“. „ECVET“ diegimas profesinio
mokymo institucijose pasitarnautų užtikrinant kokybišką mobilumą, lengvinant mokymosi visą
gyvenimą procesą, didinat Europos piliečių tarptautinį mobilumą, taip pat skaidresnėms
kvalifikacijoms bei abipusiam pasitikėjimui ir bendradarbiavimui mobilumą vykdančiose
partnerinėse institucijose. Viena iš pagrindinių kliūčių didinant susidomėjimą mobilumu pirminiame
ir tęstiniame profesinio mokymo etapuose yra tai, kad yra sunku nustatyti ir įteisinti mokymosi
pasiekimus, įgytus mokymosi kitoje šalyje laikotarpiu.
Būtent dėl šios priežasties seminarų dalyviams buvo pasiūlytos praktinės užduotys,
kurias moderavo nacionaliniai „ECVET“ ekspertai. Iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga užduotis –
aprašyti namų šeimininkei reikalingas žinias, įgūdžius ir kompetencijas – seminaro dalyviams
pakluso ne taip lengvai. Kilo įvairių diskusijų – kaip struktūruoti žinias ir gebėjimus, kas sudaro
kompetenciją ir panašiai. Antroji praktinė užduotis buvo skirta profesinių mokyklų atstovams, kurie
rengiasi mokinių mobilumui. Norint sėkmingai organizacijoje pritaikyti „ECVET“, prieš prasidedant
mobilumui būtina susitarti dėl abejose mokymo institucijoje vienodai apibrėžiamų ir vienodai
suprantamų mokymosi rezultatų (kuriuos viena pusė perteiks mokiniams, o siunčiančioji organizacija
užskaitys), vertinimo kriterijų ir vieningos, abiem pusėms priimtinos, vertinimo sistemos. Praktinė
užduotis leido pamatyti, kad tą pačią kvalifikaciją atitinkančius mokymosi rezultatus skirtingose
šalyse esančios profesinio mokymo įstaigos formuluoja skirtingai. Kad į kitą organizaciją mobilumo
veikloms išsiųstų mokinių pasiekti mokymosi rezultatai būtų tinkamai užskaityti, pasirengimą tam
organizacijos turėtų pradėti gerokai prieš prasidedant vizitui. Praktinė užduotis parodė, kad skirtingų
šalių profesinio mokymo institucijose profesinio mokymo programų rezultatai formuluojami
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skirtingai, tačiau bendrumų galima rasti nemažai ir ateityje susitarti dėl vizitų, kurių metu būtų
taikoma „ECVET“, tikrai galima.
Baigiantis seminarams, klausytojai buvo supažindinami su gerosios patirties
pavyzdžiais: pristatytas sėkmingas „ECVET“ diegimas keliose Lietuvos profesinio mokymo
institucijose, o taip pat filmuota medžiaga iš užsienio priimančiųjų organizacijų, kuriose „ECVET“
sėkmingai taikoma ne vienerius metus. Seminarų klausytojams kilo daug klausimų, į kuriuos
atsakymus pateikė nacionaliniai „ECVET“ ekspertai. Ir buvo aišku, kad procesas seminarais
nesibaigs – dėl ekspertų atvykimo į profesinio mokymo institucijas buvo tariamasi iš karto pasibaigus
renginiams. Parengė: nacionalinės „ECVET“ ekspertės: Aušra Rutkienė, Vytauto Didžiojo
universiteto Edukologijos katedros docentė ir Giedrė Chrapač, Šiaulių profesinio rengimo centro
projektų vadovė.
2016 m. lapkričio 17 d. Kaune įvyko Švietimo mainų paramos fondo, kartu su
nacionaliniais „ECVET“ ekspertais organizuotas praktinis seminaras „Kokybiškas mobilumas
profesiniame mokyme“. Renginys sulaukė nemažo susidomėjimo ir bendroms diskusijoms pakvietė
daugiau nei 80 atstovų iš Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Renginį pradėjo nacionalinė „ECVET“
ekspertė Aušra Giedrienė, supažindinusi susirinkusius su Europos profesinio mokymo kreditų
sistema („ECVET“) europiniame kontekste – buvo pristatyta Europos profesinio mokymo plėtros
centro („CEDEFOP“) parengta 2015 m. monitoringo ataskaita, pateikti pavyzdžiai ir rodikliai, kurie
padėjo susirinkusiems geriau įsivaizduoti „ECVET“ elementų taikymo situaciją Lietuvoje
europiniame kontekste. Nacionalinė „ECVET“ ekspertė Odeta Kupetienė pristatė „ECVET“
įgyvendinimą Lietuvos profesiniame mokyme per sąsajas su kitais profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo įrankiais ir elementais. Nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė
konkrečiais pavyzdžiais iliustravo savo pristatymą apie „ECVET“ sąsajas su Lietuvos profesiniu
mokymu, gerąja patirtimi pasidalijo Kauno maisto pramonės ir prekybos profesinio mokymo centro
profesijos mokytoja metodininkė Daiva Čekavičienė ir Kauno technikos profesinio mokymo centro
projektų vadovė Aida Ilona Gružinskienė.
Antroji seminaro pusė buvo skirta praktiniam darbui, dalyviai buvo suskirstyti į tris
darbo grupes ir kiekviena jų darbą tęsė atskirai. Praktinės užduoties metu buvo imituojamas stažuotės
programos derinimas tarp siunčiančiojo ir priimančiojo partnerio Lietuvoje ir Danijoje, nustatomi
mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai, tariamasi dėl rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir įskaitymo,
pildomos mokymosi sutartys. Darbo grupių dalyviai turėjo galimybę „ECVET“ ekspertams ir
Švietimo mainų paramos fondo atstovams užduoti rūpimus klausimus, o vėliau bendrus rezultatus
pristatė kitoms grupėms.
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Renginio pabaigoje Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Lina
Ramanauskė supažindino susirinkusiuosius su „Erasmus+“ programos galimybėmis Lietuvos
profesiniam mokymui 2017 m.

2017m.
„ECVET“ ekspertai Dr. Rūta Klimašauskienė, Saulius Baliukynas
2017 m. gegužės 31 d. Švietimo mainų paramos fondas kartu su nacionaliniais
„ECVET“ ekspertais organizavo tarpusavio mokymosi seminarą – atvirąją diskusiją „Kokybiškas
mobilumas profesiniame mokyme“. Renginio tikslas – tarpusavyje dalinantis patirtimi, aptarti
tinkamiausius sklandaus ir kokybiško tarptautinio mobilumo įgyvendinimo žingsnius taikant
„ECVET“ elementus. Seminare dalyvavo profesinio mokymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už
mokinių praktikos užsienio šalyse planavimą ir įgyvendinimą: projektų koordinatoriai, profesijos
mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie dalyvauja tarptautinio mobilumo veiklose. Seminaras – atviroji
diskusija vyko Vilniuje, Švietimo mainų paramos fonde. Nacionalinė „ECVET“ ekspertė, Vytauto
Didžiojo universiteto Edukologijos katedros doc. dr. Aušra Rutkienė skaitė pranešimą tema „Europos
profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“) Europiniame kontekste“. Dr. Aušra Rutkienė kalbėjo
apie „ECVET“ svarbą mobilumui bei mokymosi visą gyvenimą pripažinimui. „ECVET“ yra svarbus
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besimokančiųjų karjerai ir jų mokymuisi, kuomet pripažįstama profesinė kvalifikacija, perkeliant ir
pripažįstant įgytas kompetencijas. „ECVET“ principų įgyvendinimas reiškia geresnį ES piliečių
mokymosi rezultatų suvokimą ir dokumentavimą, skaidrumą, mobilumą ir perkeliamumą. Dr. Aušra
Rutkienė pažymėjo, kad „ECVET“ principų įgyvendinimas glaudžiai susijęs su nacionalinių
kvalifikacijų sandarų kūrimusi ir įgyvendinimu, neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo procedūrų diegimu, modulinių profesinio mokymo programų kūrimu ir
įgyvendinimu. Dr. Aušra Rutkienė pristatė Europos profesinio mokymo plėtros centro („CEDEFOP“)
stebėsenos ataskaitą „Stronger VET for better lives“, pateiktą 2015 metais bei apimančią laikotarpį
nuo 2013 metų vidurio iki 2015 metų pabaigos. Dr. Aušra Rutkienė pastebėjo, kad nuo 2010 metų
buvo pateiktos 5 „CEDEFOP“ ataskaitos. „CEDEFOP“ stebėsenos ataskaitoje buvo apžvelgtos 28
Europos Sąjungos šalys, taip pat Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Kai kurios šalys
pateikė po keletą ataskaitų: Belgija pateikė 2 ataskaitas – flamandų ir prancūzakalbė bendruomenės,
Jungtinė Karalystė pateikė 4 ataskaitas – Anglijos, Škotijos, Velso bei Šiaurės Airijos. Šalys, pagal
pažangą taikant „ECVET“, buvo suskirstytos į tris pagrindines grupes:
1. Šalys, kuriose yra kreditų sistema, suderinama su „ECVET“;
2. Šalys, kuriose siekiama turėti kreditų sistemą, kuri būtų suderinama su „ECVET“.
Šios grupės šalys dar suskirstytos į du pogrupius: šalys, kuriose kuriamos kreditų sistemos, kurios
bus suderinamos su „ECVET“ principais; šalys, kuriose testuojami „ECVET“ techniniai
komponentai.
3. Šalys, neturinčios kreditų sistemos ir be sisteminių „ECVET“ iniciatyvų.
Šiai grupei priskirtos šalys, kuriose yra pavienių, projektinių iniciatyvų, tačiau nėra diegiama kreditų
sistema sistemiškai. „CEDEFOP“ stebėsenos rezultatai: 17 šalių ataskaitos leidžia teigti, kad jose yra
kreditų sistema (nebūtinai „ECVET“), tuo tarpu 2013 metais tokių šalių buvo tik 9. 8 šalys neturi
kreditų sistemos, tačiau turi vienetus arba modulius. 2013 metais 17 šalių netaikė vienetų arba
modulių. 2015 metais trys šalys jau turi kreditų sistemas, iš kurių dvejose šalyse jos suderintos su
„ECVET“. Penkios šalys taiko kreditus kai kurioms kvalifikacijoms. 12 šalių neturi sistemų, kurios
leistų kaupti ir perkelti mokymosi rezultatus. Iš jų – septyniose neturi sisteminių „ECVET“ diegimo
iniciatyvų. 31 šalis turi nacionalinius „ECVET“ taškus, kurie taip pat suderinti su Nacionaline
kvalifikacijų sandara bei Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema. Lietuva buvo
įvertinta kaip šalis, kurioje formuluojami mokymosi rezultatai, taikomi „ECVET“ elementai,
taikomas mokymosi rezultatų vertinimas, patvirtinimas bei pripažinimas, pasirašomas savitarpio
supratimo memorandumas, sudaroma mokymosi sutartis, kaupiami asmens įrašai.
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Nacionalinė „ECVET“ ekspertė, VšĮ Efektyvaus valdymo sprendimų centro programų
vadovė dr. Odeta Kupetienė pristatė keletą gerosios patirties pavyzdžių Europoje įgyvendinant
„ECVET“ elementus. Dr. Odeta 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). Pristatydama Suomijos patirtį
įgyvendinant „ECVET”, dr. Odeta Kupetienė išvardijo palankias Suomijos profesinio mokymo
sistemos prielaidas: trijų lygių profesinių kvalifikacijų sistema suderinta su „EQF“; modulinės
profesinio mokymo programos; kreditais grįsti profesinio mokymo programų moduliai; efektyviai
veikianti vidinė ir išorinė profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema, aukštas pasitikėjimo
švietimo teikėjais lygis; ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema; profesinio
mokymo sistemos elementai pritaikyti mokymosi visą gyvenimą tikslams. Nuo 2014 m. Suomijoje
yra sėkmingai taikoma „ECVET” sistema, Šiuo metu apie šeši tūkstančiai besimokančiųjų
kiekvienais metais dalyvauja tarptautiniame mobilume (tai sudaro apie 12 proc. nuo visų
patenkančiųjų į profesinio mokymo įstaigas). „ECVET” sistema vertinama ir už tai, kad leidžia
susikurti individualius mokymosi kelius, lengviau palyginti įgytus mokymosi pasiekimus, turint
tinkamus metodinius nurodymus ir instrukcijas, ją paprasta taikyti ir lengva pasiekti abipusio
susitarimo (Finland in Focus. Towards 2020 in Vocational Education and Training). Dr. Odeta
Kupetienė pristatė ir Nyderlandų patirtį įgyvendinant „ECVET”. Nyderlanduose vykdomi “ECVET“
bandomieji (pilotiniai) projektai sudarant bendradarbiavimo grupes iš darbdavių, akredituotų
profesinio mokymo institucijų, darbuotojų organizacijų atstovų. Šioms grupėms metodinę ir
informacinę pagalbą teikia nacionalinė mokymosi visą gyvenimą klausimais konsultuojanti
institucija (Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren). Pagrindinis šių pilotinių grupių uždavinys
buvo sukurti bendradarbiavimo susitarimus ir įsipareigojimus tarp socialinių partnerių siekiant
aiškesnio kvalifikacijų supratimo ir mokymosi rezultatais grįsto mobilumo profesiniame mokyme
taikant „ECVET“. Nyderlanduose „ECVET“ projektai buvo įgyvendinami etapais: iš pradžių
kvalifikacija buvo suskaidoma į elementus taikant „ECVET“ kreditų sistemą ir mokymosi rezultatų
sampratą. Tuomet kartu su darbdaviais buvo analizuojami kvalifikacijos elementai (kompetencijų
elementai) ir bandoma jas apibrėžti per mokymosi rezultatus taip, kad visa kvalifikacija būtų išreikšta
mokymosi rezultatais. Toliau bendradarbiaujama su nacionalinėmis akreditavimo ir kokybės
priežiūros institucijomis siekiant nustatyti, kaip tie kvalifikacijos elementai galėtų būti vertinami,
pripažįstami taikant „ECVET“ principus ir akredituojami. Pasiekus šį etapą, peržiūrima profesinio
mokymo programa, siekiant ją orientuoti į mokymosi rezultatus ir kvalifikacijos elementus.
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Kalbėdama apie Danijos patirtį įgyvendinant „ECVET“, dr. Odeta Kupetienė paminėjo, kad
Profesinio mokymo įstatyme yra skiriamas dėmesys tarptautiškumo didinimui, profesinių mokyklų
strateginiai tikslai orientuoti į tarptautiškumą. 2011 metais buvo parengta rezoliucija dėl „ECVET“
rekomendacijų įgyvendinimo Danijoje („ECVET“ taikyti tik mobilumui). 2012 metais prasidėjo
nacionalinių „ECVET“ ekspertų projektas. Mobilumas buvo skatinamas per Leonardo da Vinci
programą ir nacionalinę PIU programą (kasmet apie 1000 dalyvių).
Nacionalinė „ECVET“ ekspertė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
direktoriaus pavaduotoja Roma Šimukauskienė papasakojo apie Europos profesinio mokymo kreditų
sistemos („ECVET“) įgyvendinimą Lietuvos profesiniame mokyme. Roma Šimukauskienė
akcentavo profesijos mokytojo vaidmenį siunčiant mokinius praktiniam mokymui į kitą šalį. Juk
profesijos mokytojas – jungiamoji grandis tarp mokinio ir projektų vadovo. Be to, mokytojas –
pagrindinis asmuo, kuris išreiškia mobilumo projekto poreikį (tik jis vienas žino, kokių žinių ir
gebėjimų reikia jo mokiniams įgyti kitoje šalyje ir kokioje šalyje), dalyvauja kokybiškame projekto
įgyvendinime. Profesijos mokytojas, vadovaudamasis mokymo įstaigoje parengta tvarka, pripažįsta,
įskaito ir perkelia į dienyną įvertinimus, kuriuos mokinys gavo geografinio mobilumo priimančiojoje
organizacijoje metu. Roma Šimukauskienė davė ir keletą naudingų patarimų siekiant vystyti ir
įgyvendinti „ECVET“ projektus. Prieš pradedant rengti mobilumo programą, reikėtų pasirengti
priimančiosios ir siunčiančiosios organizacijų kvalifikacijų matricą (tuomet bus aišku, apie kokio
lygio mokinius kalbama). Ne mažiau svarbu yra išsiaiškinti, ar vienodai suprantamos sąvokos:
„ECVET“, mokymosi rezultatai, įvertinimas, įvertinimo pripažinimas, perkėlimas ir t.t. (tai sutaupys
laiko vėliau aiškinantis nesusipratimus). Patartina pasinaudoti kitų, jau įgyvendintų projektų
patirtimi. Pradedant bendravimą su užsienio partneriais, reikėtų ieškoti bendrų sąlyčio taškų – tai
daug produktyviau, nei ieškoti skirtumų tarp sistemų. Svarbu įsitikinti, kad visiems aiškūs poreikiai.
Jei tai nebus padaryta, projekto rezultatai nebus tvarūs. Ne mažiau svarbu išsiaiškinti, ar priimančioji
organizacija pasirengusi įgyvendinti projektą dar prieš jam prasidedant. Svarbu dalyvauti mokinio
vertinimo procese, kartu su priimančiąja organizacija sutarti, už ką mokinys bus vertinamas, suderinti
vertinimo sistemą (pasirengti tinkančią abiems šalims), gautus vertinimus pripažinti, įskaityti ir
perkelti į dienyną. Grįžus iš vizito užsienyje, mokinius reikėtų skatinti pasidalinti įgyta patirtimi.
Renginio metu didelis dėmesys buvo skirtas dalyvių pasidalinimui projektų
įgyvendinimo patirtimi, diskusijoms apie „ECVET“ taikymo iššūkius ir jų sprendimo galimybes.
Diskusijos vyko 6 darbo grupėse. Pagrindinė diskusijų tema „Kaip pagerinti mobilumo kokybę
naudojant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą („ECVET“)?“. Darbo grupes moderavo
nacionaliniai „ECVET“ ekspertai. Darbo grupių dalyviai dalinosi projektų įgyvendinimo, „ECVET“
12

taikymo patirtimi. Diskusijos ir dalinimasis patirtimi vyko trimis klausimais: 1. Su kokiais iššūkiais
susiduria visuose projekto etapuose: prieš prasidedant mobilumams, mobilumo įgyvendinimo metu
ir pasibaigus mobilumams? 2. Kas trukdė kokybiškai įgyvendinti projekto mobilumus? 3. Kokios
priemonės padėtų kokybiškai įgyvendinti projekto mobilumus? Dalyvių išskirtus iššūkius galima
apibendrinti į kelias grupes: su partneriais susiję iššūkiai, su mokytojais susiję iššūkiai ir su mokiniais
susiję iššūkiai. Su partneriais susiję iššūkiai.
Seminare dalyvavę profesinių institucijų atstovai nurodė, jog yra sunku rasti
kokybiškus, patikimus, tinkamus partnerius, ypatingai, jeigu institucija neturi mobilumo projektų
patirties arba jei dalyvauja projekte su naujais partneriais. Kitas partnerystės iššūkis yra susijęs ir su
kultūriniais skirtumais tarp šalių. Dar vienas reikšmingas iššūkis yra mokymosi programų skirtumai
ir sunkumai vertinant bei interpretuojant mokymosi rezultatus. Kai kuriais atvejais partnerių
problema yra darbinės ir buitinės sąlygos: tinkamos programos sudarymas, tinkamas dalyvių
maitinimas. Kita grupė iššūkių, kurią išskyrė diskusijos dalyviai, yra susijusi su profesijos mokytojais
ir profesinio mokymo institucijos personalu. Vienas didžiausių iššūkių yra profesijos mokytojų
silpnas noras dalyvauti projektų rengime ir įgyvendinime, motyvacijos ir iniciatyvų stoka. Taip pat
kai kurios mokyklos susiduria ir su lydinčių mokytojų problema (nepakankamas kokybės, turinio ir
vertinimo užtikrinimas). Dalyvių įvardinti su mokiniais susiję iššūkiai yra dvejopi: susiję su
atvykstančiais mokiniais ir su išvykstančiais mokiniais. Su atvykstančiais mokiniais susijęs
pagrindinis iššūkis yra tinkamas jų priėmimas. Su išvykstančiais mokiniais susijusių iššūkių yra
daugiau: atrankos procesas (labai daug norinčių), žema mokinių motyvacija, motyvuotų dalyvių
trūkumas, kalbiniai skirtumai ir kalbos barjeras. Neretas atvejis, kai moksleiviai stokoja bazinių
socialinių įgūdžių. Pagrindiniai kokybiško projektų mobilumų įgyvendinimo trukdžiai diskusijos
dalyvių nuomone yra keli. Dalyviai pasigenda profesinio mokymo tarptautiškumo strategijos
valstybiniu lygmeniu. Taip pat kyla ir kitų trukdžių. Su projektų įgyvendinimu siejamas trukdis dėl
projekto veiklų netolygumo ir su tuo susijusios laiko stokos. Su projekto partneriais susijęs trukdis
yra tas, kad partneriai priima nedideles dalyvių grupeles. Su mokytojais ir mokyklos personalu susijęs
pagrindinis trukdis yra projekto vadovo didelis darbo krūvis ir profesijos mokytojų motyvacijos
dalyvauti projekte stoka. Iš projekto dalyvių pusės pagrindiniais trukdžiais tampa kalbų mokėjimas,
dalyvių atsakomybės stoka, kai kurių dalyvių socialinių įgūdžių stoka.
Vėliau renginio dalyviai ieškojo šių iššūkių sprendimo būdų ir diskutavo, kokie
veiksmai ir priemonės padėtų įvardintus iššūkius ir trukdžius išspręsti. Vienas iš trukdžių, kuriuos
įvardino dalyviai – valstybinės tarptautiškumo strategijos profesiniame mokyme nebuvimas.
Atsakydami į šį dalyvių įvardintą trukdį kokybiškai įgyvendinti projektus seminare dalyvavę
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ekspertai patarė dalyviams remtis kitų šalių patirtimi ir rengiant projektus vadovautis Europiniais
strateginiais dokumentais. Su projekto partneriais susijusius iššūkius ir trukdžius spręsti dalyviai siūlė
pasitelkti šias priemones: 1. Vykti į parengiamuosius vizitus į partnerio organizaciją prieš mokinių
praktiką; 2. Sudaryti sutartis (savitarpio supratimo memorandumus) su partneriais pagal „ECVET“
principus (ilgalaikes, bendradarbiavimo, konkretaus projekto, pasirašyti išankstinius susitarimus),
kuriose būtų aiškiai aptarti abiejų pusių įsipareigojimai; 3. Profesinio mokymo institucijoms dalinti
informacija su kokiomis organizacijomis bendradarbiavo, pateikti atsiliepimus, rekomendacijas; 4.
Betarpiškai ir aktyviai bendrauti su partneriais; 5. Rinktis artimos kultūros partnerius, gerinti žinias
apie kitas kultūras (siekiant sumažinti kultūrinio nesusikalbėjimo tikimybę); 6. Bendradarbiauti su
kolegomis iš kitų švietimo institucijų ir prašyti jų rekomendacijų apie partnerius, su kuriais dirba. Su
profesijos mokytojais ir profesinio mokymo institucijų personalu susijusių iššūkių sprendimui
dalyviai įvardino šiuos galimus veiksmus ir priemones: 1. Įtraukti profesijos mokytojus į projekto
darbo grupę, kuri tvirtinama direktoriaus įsakymu; 2. Profesijos mokytojams vykti į parengiamuosius
vizitus, siekiant užtikrinti vėlesnę sklandžią projekto mobilumo eigą; 3. Daugiau bendrauti su kitomis
profesinio mokyklomis Lietuvoje, dalintis patirtimi; 4. Lydinčiu asmeniu parinkti kompetentingą
darbuotoją, pvz., profesijos mokytoją, galintį įvertinti su mobilumo turiniu ir nauda susijusius
aspektus; 5. Ieškoti skatinimo priemonių ir kurti skatinimo sistemą aktyvesniam profesijos mokytojų
įsitraukimui į mobilumo veiklas.
Su moksleiviais susijusius iššūkius renginio dalyviai siūlė spręsti pasitelkiant šias
priemones ir veiksmus:
1. Vykdyti aktyvesnę švietėjišką veiklą apie tarptautinius mobilumus, akcentuojant mobilumų naudą,
jų metu įgytos profesinės patirties svarbą, atskleidžiant, kaip mobilumai siejasi su vėlesniu mokinio
paklausumu darbo rinkoje;
2. Parodyti mokiniams Europass mobilumo dokumento naudą – akcentuojant praktinius šio
dokumento turėjimo naudos aspektus;
3. Viešinti ir skleisti tarptautiniuose mobilumuose dalyvavusių moksleivių patirtį ir naudą, kurią jie
gavo vizitų metu, skelbti sėkmės istorijas, aktyviai viešinti sėkmingus, kokybiškus mobilumus.
Viešinimui pasitelkti kuo daugiau įvairių priemonių: socialiniai tinklai, mokyklos tinklalapis,
skelbimų lentos, TAMO dienynas ir kt.;
4. Organizuoti profesinius konkursus;
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5. Viešinti būsimus mobilumus (per socialinius tinklus, per pamokas, mokyklos tinklalapyje,
skelbimų lentose, TAMO dienyne ir kt.);
6. Bendrauti su moksleiviais ir skleisti informaciją apie mobilumus pamokų metu (soc. pedagogai,
klasių auklėtojai);
7. Stiprinti moksleivių kalbines kompetencijas, įtraukti „online“ mokymosi galimybes;
8. Pasirašyti dalyvių įsipareigojimus, siekiant sumažinti netinkamo dalyvių elgesio vizito metu
tikimybę;
9. Įtraukti moksleivius į atvykstančių mokinių priėmimą ir užimtumo veiklas.
Seminaro dalyviai džiaugėsi galėję pasidalinti projektų mobilumų įgyvendinimo
patirtimi, pasidalinti projektų įgyvendinimo sunkumais ir pasinaudoti kitų mokyklų ir šalių gerąja
patirtimi įgyvendinant tarptautinius mobilumus. Įvykęs tarpusavio mokymosi seminaras – atviroji
diskusija „Kokybiškas mobilumas profesiniame mokyme“ buvo naudingas profesinio mokymo
įstaigų projektų vadovams bei profesijos mokytojams, nors kai kurie mokytojai pageidavo konkrečių
pavyzdžių apie praktinį „ECVET“ taikymą.

2018 m.
„ECVET ekspertas Saulius Baliukynas
2018 m. gegužės 24 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 bei darbdavių atstovai. Šiemet vykęs
susitikimas – jau penktasis (nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusijos „ECVET“
tema vyko 2014, 2015, 2016 ir 2017 metais).

Diskusiją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento
direktorius dr. Saulius Zybartas, kuris pažymėjo, kad naujoje Lietuvos Respublikos profesinio
mokymo įstatymo redakcijoje yra atsiradusi mokymosi kredito sąvoka (mokymosi kreditas –
mokymosi apimties vienetas, kuriuo matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo laikas),
Lietuvoje yra diegiama kreditų sistema, t. y. kreditų pagrindu yra rengiamos modulinės profesinio
mokymo programos. Kitas svarbus aspektas yra asmens įgytų kompetencijų pripažinimas ir skaidri
sistema žmonėms, išvykstantiems mokytis į užsienį pagal mainų programas, kuri leistų užskaityti ne
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Lietuvoje įgytas kompetencijas. Dr. Saulius Zybartas akcentavo ir sektorinių praktinio mokymo
centrų įveiklinimo svarbą Lietuvoje inicijuojant mainus tarp profesinio mokymo įstaigų mokinių:
įgijus kompetencijas sektoriniame praktinio mokymo centre, jas būtų galima užskaityti ir tokiu atveju
sutrumpėtų mokymosi trukmė. Dr. Saulius Zybartas pažymėjo, kad svarbu kokybiškai parengti
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.
Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova priminė projekto
„Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ tikslus: skatinti ir plėtoti „ECVET“ pritaikomumą ir naudojimą
Lietuvoje; įgyvendinti 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos
rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio švietimo ir mokymo srityje sukūrimo;
skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos
„Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.
Švietimo mainų paramos fondo Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų
skyriaus projektų koordinatorė Kristina Kuzmaitė detaliau pristatė projekto „Nacionaliniai „ECVET“
ekspertai“ 2014-2017 metais vykdytas veiklas pažymėdama, kad projektas ne tik prisidėjo prie
„ECVET“ įgyvendinimo Lietuvoje, bet ir paskatino bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotųjų
šalių. Kristina Kuzmaitė informavo, kad yra penkios nacionalinių „ECVET“ ekspertų veiklos
kryptys: mokymai ir konsultavimas; pagalba formuojant politiką; sklaida ir žinomumo didinimas;
„ECVET“ naudotojų bendruomenės plėtra; dalyvavimas europiniuose susitikimuose ir renginiuose.
Projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ Švietimo mainų paramos fondas įgyvendina nuo 2014
metų. „ECVET“ ekspertai veikia ne tik Lietuvoje (7 ekspertai), bet ir visose 32 programoje
„Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse. 2014-2017 metais „ECVET“ ekspertai vykdė tokias veiklas:
konsultavo profesinio mokymo įstaigas (iš viso pakonsultuotos 47 profesinio mokymo įstaigos);
parengė (kai kuriuos – išvertė) daugiau negu 10 leidinių; suorganizavo daugiau negu 10 seminarų,
konferencijų profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojams, projektų vadovams bei
administracijos darbuotojams; parengė „ECVET“ dokumentų (pvz., sutarčių) pavyzdžių; atliko
„ECVET“ žinomumo profesinio mokymo įstaigose tyrimą; atliko teisinių dokumentų, susijusių su
„ECVET“, apžvalgą bei pateikė rekomendacijas teisės aktų tobulinimui. Kadangi vienas iš „ECVET“
įgyvendinimo pagrindinių tikslų yra remti Europos piliečių mobilumą, svarbu, kad 2014-2017 metais
virš 6000 mokinių dalyvavo mobilumo veiklose, dažniausiai jie vyko į Vokietiją, Italiją, Ispaniją,
Austriją.
Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto docentė, nacionalinė „ECVET“
ekspertė dr. Aušra Rutkienė papasakojo apie „ECVET“ principų taikymą profesinio mokymo
16

įstaigose. 2016-2018 metais nacionaliniai „ECVET“ ekspertai aplankė bei konsultavo 47 profesinio
mokymo įstaigas. Konsultacijų metu buvo vertinami tokie „ECVET“ įgyvendinimo aspektai:
tarptautiškumo strategija; modulinių profesinio mokymo programų taikymas; dalyvavimas
projektuose; „ECVET“ mokymosi sutarties sudarymas; Tarpusavio supratimo memorandumo
sudarymas; mobilumo trukmė; mobilumo metu gautų pasiekimų vertinimo sistema; ankstesnio
mokymosi pasiekimų įskaitymas ir perkėlimas; neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų
įskaitymas ir perkėlimas. 33 profesinio mokymo įstaigos yra parengę tarptautiškumo strategiją, 11 –
ruošiasi rengti, 3 – neparengę. 42 profesinio mokymo įstaigos vykdo mokymą pagal modulines
profesinio mokymo programas, 4 – ruošiasi vykdyti, 1 – nevykdo. 39 mokyklos dalyvauja
„Erasmus+“ programos mobilumo projektuose, 24 – kitų programų (pvz., „Nordplus“) projektuose.
17 profesinio mokymo įstaigų buvo sudarę „ECVET“ mokymosi sutartį, 8 – ketino ją sudaryti, 22 –
nebuvo sudarę „ECVET“ mokymosi sutarties. 14 mokyklų yra pasirašę Tarpusavio supratimo
memorandumą, 9 – ketina pasirašyti, 24 – nėra pasirašę minėtojo memorandumo. 19 profesinio
mokymo įstaigų mobilumo trukmė buvo 4 savaitės ir ilgesnė, 18 profesinio mokymo įstaigų
informavo apie kiek trumpesnę mobilumo trukmę, 10 profesinio mokymo įstaigų mobilumo trukmė
buvo ženkliai trumpesnė, nei 4 savaitės. Mobilumo metu įgytų pasiekimų vertinimo sistema veikia
tik nedaugelyje mokyklų (5-6 mokyklose). 22 profesinio mokymo įstaigose yra parengta ir
įgyvendinama ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka. Visgi tik 12 profesinio mokymo
įstaigų ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkoje buvo numatytas įvertinimo, gauto
mobilumo metu, įskaitymas ir perkėlimas į mokinio pasiekimų registrą (dienyną). Apibendrindama
pateiktą informaciją, dr. Aušra Rutkienė pažymėjo, kad 3 profesinio mokymo įstaigos maksimaliai
kokybiškai taiko „ECVET“ principus, 33 – taiko tam tikrus „ECVET“ elementus, 11 – minimaliai
taiko „ECVET“ principus.
VšĮ Efektyvaus valdymo sprendimų centro programų vadovė, nacionalinė „ECVET“
ekspertė dr. Odeta Kupetienė papasakojo apie profesinio mokymo tarptautiškumo strategijos
rengimą. Dauguma profesinio mokymo įstaigų šalia kitų strateginių dokumentų yra pasirengusios ir
tarptautiškumo strategijas. Aiški ir gerai pagrįsta tarptautiškumo strategija reikalinga siekiant
tinkamai orientuoti profesinės mokyklos tarptautinę veiklą, o taip pat sukurti pridėtinę vertę:
organizacijai, joje besimokantiems, darbuotojams, regionui ir darbo rinkai. Pabrėždama
tarptautiškumo strategijos naudą, dr. Odeta Kupetienė pažymėjo, kad daugelis dabartinių mokinių
ateityje dirbs tarptautinėse įmonėse arba daugiakultūrėse darbo vietose: tarptautinėse įmonėse anglų
kalba dažnai vartojama kaip vidaus darbinė kalba, tačiau taip pat auga poreikis mokėti kitas kalbas;
profesiniame gyvenime vis labiau reikalingi tokie įgūdžiai kaip smalsumas, produktyvumas ir
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atsparumas – jie taip pat susiję su tarptautiniais įgūdžiais; vis daugiau profesijų didėja būtinybė gebėti
teikti paslaugas skirtingų kultūrų klientams; norint dirbti pasaulinio verslo srityje reikia ne tik kalbų
įgūdžių, bet ir sugebėti veikti daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingose darbo kultūrose. Pagrindinės
tarptautiškumo veiklos sritys profesinio mokymo įstaigose: tinklaveika (į kokius tarptautinius tinklus
profesinėms mokykloms būtų naudinga jungtis); strateginės partnerystės (su kokiomis šalimis
vystoma strateginė partnerystė); darbuotojų mobilumas; mokinių mobilumas; kiti bendradarbiavimo
ir plėtros projektai.
Diskusijos metu kalbėta, kad yra reikalinga nacionalinė profesinio mokymo
tarptautiškumo strategija, pabrėžta profesijos mokytojų kalbinių įgūdžių tobulinimo svarba.
Dr. Odeta Kupetienė pristatė tarptautinių profesinio mokymo programų rengimo ir
įgyvendinimo projektą „Verslo integracijos didinimas per jungtinį profesinį mokymą“ (projekto
vykdymo laikas: 2016-2018 m., biudžetas – 2083000 Euro, www.bbvet.eu), kurį kartu su partneriais
iš 4 šalių įgyvendina Plungės technologijų ir verslo mokykla. Projekto metu yra planuojama parengti
ir įgyvendinti 5 šalyse 4 jungtines profesinio mokymo programas mechatronikos srityje. Dr. Odeta
Kupetienė taip pat pristatė ir kitą bandomąjį projektą ”ECVET goes business” (2015-2017 m.,
www.ecvetgoesbusiness.eu). „ECVET“ principai galėtų būti laisvai panaudoti versle ir pritaikyti
įvairiuose sektoriuose, tačiau verslas ir švietimas nekalba ta pačia kalba. Pagrindinis iššūkis – kaip
parodyti verslui jau sukurtų europinių instrumentų naudą ir efektyvumą? Komunikuojant su verslu,
buvo nuspręsta, kad „ECVET“ principai ir sistema gali būti naudingi/efektyviai pritaikyti versle šiose
srityse: žmogiškųjų išteklių planavime; tinkamų kompetencijų darbuotojų atrankoje ir pritraukime;
darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityse; darbuotojų išlaikymo srityje;
efektyvinant lyderystę ir vadybą įmonėje. Projektą vykdo konsorciumas: Auxilium pro Regionibus
Europae in Rebus Culturalibus (AT), Austrian Trade Union Federation (AT), Fachhochschule des
Mittelstandes (DE), Fondo Formacion Euskadi (ES), Meath Partnership (IE), ARES (IT), TREBAG
(HU), Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SL).
Diskusiją moderavusi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė kalbėjo apie modulinių
profesinio mokymo programų rengimą ir įgyvendinimą, nacionalinių „ECVET“ ekspertų dalyvavimą
rengiant Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą įgyvendinančius teisės aktus. Pasiūlyta,
kad nacionaliniai „ECVET“ ekspertai galėtų padėti rengti (dalyvaujant darbo grupėse) Profesinio
mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarką, Formaliojo profesinio mokymo tvarką, Ankstesnio
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mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarką, Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo tvarką.

2019- 2020 m.
„ECVET“ ekspertas Saulius Baliukynas
2019 m. spalio 22 d. vyko tarpusavio mokymosi nuotolinis seminaras „Kaip naudoti
„ECVET“ sistemos elementus kompetencijų vertinimui ir pripažinimui“. Seminaro metu nacionalinė
„ECVET“ ekspertė, Marijampolės profesinio rengimo centro Vystymo skyriaus vedėja Roma
Šimukauskienė papasakojo apie „ECVET“ elementų taikymą profesinio mokymo institucijose.
Nacionalinė „ECVET“ ekspertė, profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ projektų vadovė Ramunė
Vadeikytė pristatė, kaip vyksta geografinio mobilumo metu įgytų kompetencijų vertinimas ir
pripažinimas. Ekspertė pažymėjo, kad kokybiškas mobilumas – tai aiškiai apibrėžtos visų
atsakomybės ir skaidrumas numatant, siekiant, vertinant ir pripažįstant mobilumo metu įgytus
mokymosi rezultatus. Būtent „ECVET“, kaip įrankio kokybiškam mobilumui, taikymas padeda
patvirtinti ir pripažinti mokinio mobilumo metu pasiektus mokymosi rezultatus. Nacionalinė
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„ECVET“ ekspertė Odeta Kupetienė moderavo diskusiją apie mišraus ir virtualaus tarptautinio
mobilumo organizavimą.
2020 m. lapkričio 26 d. vyko „ECVET“ virtuali konferencija „Profesinis mokymas po
2020 metų“. Konferencijoje buvo skaitytas pranešimas apie projektų rizikų valdymą: rizikų valdymo
planavimą, rizikų identifikavimą, kokybinę ir kiekybinę analizę, atsako planavimą ir įgyvendinimą,
rizikų kontrolę.
Nacionalinis „ECVET“ ekspertas, Kauno technikos profesinio mokymo centro
direktorius Paulius Čepas savo pranešime pristatė tris profesinio mokymo ateities scenarijus: 1.
Pliuralistinis profesinio mokymo scenarijus: poreikis derinti profesinius gebėjimus ir bendruosius
ugdymo dalykus; platesni kvalifikacijų profiliai, silpnesnis ryšys su konkrečiomis profesijomis ir
darbais; stipresni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo ryšiai; individualizuoti profesinio mokymo
sprendimai; profesinio mokymo integravimas visuose išsilavinimo lygmenyse ir perkeliamumas;
profesinio mokymo teikėjų ir socialinių partnerių vaidmenų kaita; nepakankamo valdymo rizikų
atsiradimas. 2. Savitasis profesinio mokymo scenarijus: stiprinama profesinio mokymo kaip atskiro
švietimo posistemio pozicija; subalansuoti valstybės profesinio mokymo teikėjų, darbdavių ir
profesinių sąjungų įsipareigojimai; profesinio mokymo išplėtimas į aukštesnius išsilavinimo lygius;
prioritetai orientuoti į pameistrystę, ir praktinį mokymą; socialinių partnerių vaidmens stiprinimas
profesinio mokymo įstaigų valdyme; standartizacijos stiprinimas; rizika dėl lankstumo dėl
technologijų ir darbo rinkos reikalavimų kaitos. 3. Marginalizuotas profesinio mokymo scenarijus:
orientacija į greitai besikeičiančių darbo vietų ir darbo rinkos funkcijų poreikius; didesnė orientacija
suaugusiųjų mokymui, trumpos kvalifikacijos tobulinimo programos; orientacija į atviruosius
mokymo/si

išteklius;

maksimalus

lankstumas,

kompetencijų

perkeliamumas,

kaupimas,

pripažinimas; akcentuojama darbo rinkos politika, o ne mokymosi visą gyvenimą politika; rizika
prarasti bendrųjų kompetencijų, vertybinių nuostatų ugdymo galimybę.
Nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė pristatė „ECVET“ principų
įgyvendinimo rezultatus Lietuvoje, apibendrino projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai veiklas
nuo 2014 m. iki 2020 m., paminėjo apie išleistus aktualius leidinius projekto metu, pažymėjo apie
išaugusį „ECVET“ žinomumą tarp profesinio mokymo įstaigų, pagerėjusį „ECVET“ elementų
naudojimą Lietuvos profesinio mokymo institucijose. Profesinio mokymo įstaigos įgyvendina
modulines profesinio mokymo programas, kuriose kvalifikacijos aprašomos mokymosi rezultatais,
jie grupuojami į modulius pagal „ECVET“ aprašytus kriterijus. Taikomos lanksčios mokymosi
formos įvertinant neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, taikomas mobilumo metu
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pasiektų mokymosi rezultatų vertinimas, pripažinimas, įskaitymas, dokumentavimas. Mobilumo
projektuose 9 mokyklos pilnai taiko ,,ECVET" sistemos elementus, 35 mokyklos – iš dalies taiko.
Gerąją tarptautiškumo patirtį pristatė Upper Secondary School of Chemistry Pardubice
(Čekija) tarptautinių ryšių skyriaus specialistė Justina Pluktaitė. Virtualaus/mišraus profesinio
mokymo organizavimo gerąją patirtį savo pranešime „Blended and Virtual Erasmus+ Mobilities in
COVID-19 Situation" pristatė State LTD “Riga Technical school of tourism and creative industry“
projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Zane Saukane ir projektų vadovas Artūrs Homins. Lietuvos
profesinių mokyklų patirtį ir iššūkius vykdant nuotolinį profesinį mokymą savo pranešime
„Mobilumo vizitų planas ir faktas pandemijos kontekste" pristatė Kupiškio technologijos ir verslo
mokyklos projektų vadovė Modesta Žilinskė ir priimantis partneris, Spunto Sviluppo Sociale A.P.S.
asociacijos vadovas (Italija) Alessandro Graziano. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro
IKT koordinatorė Ina Klimavičienė ir Gintarė Lisauskaitė savo pranešime „Nuotolinis profesinis
mokymas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patirtis ir iššūkiai“ papasakojo apie
nuotolinio mokymosi sėkmes: pavyko išvengti techninių nesklandumų; sklandžiai veikė pagalbos ir
konsultacijų mokytojams ir mokiniams sistema; mokytojai aktyviai naudojo VMA Moodle veiklas ir
išteklius; įvaldė BigBlueButton vaizdo konferencijų įrankį, kūrė pamokų įrašus; parengė daug
kūrybinių užduočių, atsiskaitymo testų; sėkmingai teikė grįžtamąjį ryšį. Buvo pažymėti mokytojų
nuotolinio mokymo iššūkiai ir problemos: pasiruošimas nuotoliniam mokymui; tiesioginis kontaktas
su mokiniais; mokinių motyvacija; kompiuterinė įranga, interneto ryšys; skaitmeninės
kompetencijos; praktinis mokymas. Pranešime paminėtos išmoktos pamokos, tobulinimo planai:
mokinių motyvacijos mokytis skatinimas; nuolatinis skaitmeninių kompetencijų tobulinimas;
modernios kompiuterinės įrangos įsigijimas; interaktyvios ir įtraukiančios mokymo(si) medžiagos
kūrimas; mokymo organizavimas mišriu būdu. Konferencijos pabaigoje vyko diskusija ir patirties
pasidalijimas apie iššūkius ir sprendimus organizuojant virtualų/mišrų mobilumą ir nuotolinį
mokymą.
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LEIDINYS „KOKYBIŠKAS TARPTAUTINIS MOBILUMAS PROFESINIO
MOKYMO SRITYJE. GEROJI PATIRTIS“
„ECVET“ ekspertės Roma Šimukauskienė, Ramunė Vadeikytė

Leidinio tikslas – atskleisti Lietuvos profesinių mokyklų sukauptą patirtį vykdant
mobilumo projektus, atlikti analizę pagal kokybiško mobilumo principus ir pasidalyti gerąja patirtimi
su kitomis profesinio mokymo institucijomis. Leidinys galėtų būti naudingas tiek patyrusiems ir
naujų idėjų ieškantiems projektų vadovams, kurie galėtų paįvairinti ar patobulinti vykdomas veiklas,
pasisemti patirties iš kolegų, tiek pradedantiems darbuotojams, siekiantiems mokytis iš savo srities
profesionalų ir vykdyti kokybiškus mobilumo projektus.
1. Kokybiško mokinių mobilumo principai
Šiame skyriuje pateikiami 22 kokybiško mokinių mobilumo principai, padedantys
įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo projektus. Principai aprašyti vadovaujantis „Handbook on
Quality in Learning Mobility“ (leidinys parengtas Europos Tarybos ir Europos Komisijos 2019 m.).
Kokybiško mobilumo principai orientuoti į projektus, skirtus profesinio mokymo institucijų
mokiniams ir su jais dirbantiems darbuotojams. Principai yra praktinės gairės, apmąstymo priemonė.
Tai yra principų rinkinys, palaikantis geriausią įmanomą tarpvalstybinio mokymosi stažuočių
kokybę.
2. Tarptautinio mobilumo geroji patirtis profesinio mokymo srityje
Atliktų interviu tikslas – atskleisti Lietuvos profesinių mokyklų sukauptą patirtį vykdant
mobilumo projektus, atlikti analizę pagal 22 kokybiško mobilumo principus ir pateikti gerąją patirtį,
kuria galėtų pasinaudoti tiek patyrę ir naujų idėjų ieškantys projektų vadovai, siekiantys paįvairinti
ar patobulinti vykdomas veiklas, pasisemti patirties iš kolegų, tiek pradedantys projektų vykdytojai,
siekiantys mokytis iš savo srities profesionalų ir kokybiškai vykdyti mobilumo projektus.
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/Kokybi%C5%A1kas-tarptautinis-mobilumasprofesinio-mokymo-srityje.Geroji-patirtis.pdf
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LEIDINYS „PROJEKTO KOMANDOS BENDRADARBIAVIMAS. EFEKTYVAUS
DARBO KOMANDOJE GAIRĖS.“
„ECVET“ ekspertė Rūta Klimašauskienė
Jūsų rankose – efektyvaus darbo komandoje gairės. Rengdama šias gaires turėjau
pagrindinį tikslą – padėti vadovui ir komandos nariams geriau pamatyti ir aiškiau suvokti gilesnius,
už kasdieninių komandos narių veiksmų slypinčius tikruosius motyvus, atsižvelgti ne tik į elgesį ar
mąstymą, bet ir į kiekvieno komandos nario (taip pat ir savo paties!) savijautą, emocinę būseną,
suprasti jų įtaką kiekvieno iš mūsų veiksmams ir rasti būtent jūsų komandos bendradarbiavimo
didinimui tinkamus būdus ir priemones. Leidinyje nerasite greitų patarimų ir receptų, kaip sutelkti
komandą. Priešingai, nepaisant lengvo stiliaus, gairėse pateikiu apibendrinimus ne tik iš įvairių
komandų praktikos, bet ir mokslinių tyrimų įžvalgas ir rezultatus. Visa gairėse pateikiama medžiaga,
idėjos, patarimai, pastebėjimai paremta organizacijų ir komandų patirtimis, psichodinaminiu
požiūriu, neuromokslo tyrimais bei jų taikymu komandų bendradarbiavimo ir valdymo praktikoje.
Neišsigąskite tekste dažnai naudojamo termino „įmonė“. Komandose vykstantys giluminiai procesai,
kuriuos akcentuoju šiame leidinyje, yra analogiški, nepriklausomai nuo veiklos tipo – verslo įmonė,
švietimo įstaiga, paslaugų organizacija. Be to, rekomenduoju šias gaires ne tik komandų vadovams,
bet ir jos nariams. O dar geriau – skaitykite, atlikite užduotis ir aptarkite rezultatus visa komanda
kartu.
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Gairės sudarytos iš 4 skyrių. Pirmajame skyriuje daugiausia dėmesio skiriu įsitraukimui
ir motyvacijai – kaip sustiprinti komandos narių įsitraukimą ir vidinę motyvaciją ilgalaikėje
perspektyvoje. Neretai jaučiu vadovų nusivylimą, kad taikomos motyvacinės priemonės neveikia.
Šiame skyriuje pateikiu veiksmingą neuromokslo tyrimais paremtą modelį, dalinuosi šio modelio
taikymo praktikoje atvejais, patirtimi ir taikymo rekomendacijomis. Keliu ir atsakomybės klausimą
– kas atsakingas už darbuotojų motyvacijos palaikymą? Vadovas? Organizacija? Patys darbuotojai?
Antrojo skyriaus praktinė nauda kiekvienam vadovui – aiškesnis lyderio (vadovo)
vaidmens ir (psichologinių) galių, įtakos komandai suvokimas remiantis psichodinaminiu požiūriu.
Šiame skyriuje daug dėmesio skiriu taisyklėms, jų svarbai ir tam, kokiu būdu taisyklės gali padėti
komandai efektyviau bendradarbiauti. Taip pat atkreipiu dėmesį į bazinį komandos efektyvumo
veiksnį – psichologinį komandos saugumą ir pateikiu pavyzdžius bei rekomendacijas, kaip jį sukurti.
Trečiajame skyriuje dalinuosi įžvalgomis, ką signalizuoja komandos komunikavimo
problemos ir į kokius komandos veiklos aspektus svarbu atkreipti dėmesį, kai stringa komandos
komunikacija, kokią įtaką efektyviai komunikacijai turi mūsų patiriamos emocijos ir jausmai, kaip
išmokti komandoje atvirumo ir koks yra vadovo vaidmuo komandos komunikacijoje bei konfliktų
sprendime.
Ketvirtajame skyriuje pateikiu į tris grupes apibendrintus komandos efektyvumo
trukdžius (komandos santykiai, asmeniniai aspektai ir komandos paradoksai). Šiame skyriuje daug
dėmesio skiriu nematomoms vadovavimo pusėms sprendžiant komandos bendradarbiavimo
problemas, aptariu galimus emocinius lūkesčius, kuriuos darbuotojai nesąmoningai puoselėja vadovo
atžvilgiu, ir pateikiu rekomendacijas, kaip nepatekti į tokių lūkesčių pinkles. Kiekviename skyriuje
rasite ne tik tyrimus, įmonių patirtį ir rekomendacijas, bet ir užduotis, klausimus, testus, kuriuos
kviečiu atlikti, įsitraukti, įtraukti komandos narius ir vėliau kartu su jais aptarti rezultatus, palyginti
atsakymus, padiskutuoti apie konkrečią jūsų komandos situaciją.
Vadovas ir komanda dirbs efektyviai tik tuomet, kai matys ne vien paviršinius
komandos veiksmus, bet suvoks ir gilesnius elgesio motyvus, emocijų ir jausmų įtaką, galimus
lūkesčius, komandoje vykstančius psichodinaminius procesus, suvoks jų įtaką komandos narių
elgesiui. Visiems komandų vadovams linkiu matyti ne tik atskirus veiksmus, bet išmokti stebėti
gilesnius procesus, kurie vyksta su kiekvienu komandos nariu, su kiekvienu vadovu ir komandoje.
Linkiu mokytis pagarbaus atvirumo, įgyti drąsos kalbėtis ne vien apie džiaugsmą ir pasiekimus, bet
ir apie sunkumus, nes tai praturtina, padeda mokytis ir didina komandos brandą, taip pat ir –
atsakomybę, įsitraukimą ir (vadovų bei komandos narių taip siekiamą) komandos efektyvumą.
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https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/Efektyvaus-darbo-komandoje-gaires.pdf

LEIDINYS „„ECVET“ TAIKYMO NAUDA. PROFESIJOS MOKYTOJAMS SKIRTI
PRAKTINIAI PATARIMAI, KAIP KOKYBIŠKAI ORGANIZUOTI MOKINIŲ
TARPTAUTINĮ MOBILUMĄ“
„ECVET“ ekspertės Roma Šimukauskienė, Ramunė Vadeikytė

Leidinys skirtas profesijos mokytojams, siekiant padėti taikyti Europos profesinio
mokymo kreditų sistemos1 (toliau – „ECVET“) principus planuojant ir įgyvendinant mokinių
geografinį mobilumą, pripažįstant ir įskaitant mokinių pasiekimų vertinimus. Leidinyje aptariama
„ECVET“ taikymo nauda mokiniams ir profesinio mokymo institucijoms, profesijos mokytojo
vaidmuo taikant „ECVET“ geografiniam mobilumui ir 9 etapų kokybiško mobilumo įgyvendinimo
planas.
„ECVET“ taikymas padeda patvirtinti ir pripažinti per mokinio mobilumo laikotarpį
tiek užsienyje, tiek savo šalyje pasiektus mokymosi rezultatus. Mokiniui užtikrinama, kad pasiekti
mokymosi rezultatai bus perkelti ir taps siekiamos kvalifikacijos dalimi, išvengiant pakartotinio
vertinimo ir patvirtinimo. Įgytų žinių, įgūdžių ir kompetencijų vertinimas, pripažinimas ir įskaitymas
mokinius motyvuoja atlikti praktiką kitoje šalyje. Taikant „ECVET“ užtikrinamas mokinių įgytos
tarptautinės profesinės mokymo patirties patikimumas, pripažįstant ir dokumentuojant mokinio
mokymosi rezultatus. „ECVET“ naudojimas taip pat gerina tarptautinio mobilumo integravimą į
mokymo sistemą ir mokymosi rezultatus padaro matomus ir pripažįstamus. Jis padeda mokiniams
tapti konkurencingesniems tarptautinėje darbo rinkoje, o darbdaviams – aiškiau suprasti, kokias
kompetencijas mokinys įgijo per tarptautinę praktiką.
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„ECVET“ elementų įgyvendinimas suteikia galimybę profesinio mokymo paslaugų
teikėjams gerinti mokymo turinį, didinti mokymo programų patrauklumą ir lankstumą, vykdomų
veiklų tarptautiškumą ir pasitikėjimą profesinio mokymo sistemos kokybe. Sudaromos galimybės
lengviau pripažinti mokymosi rezultatus, besimokančiųjų pasiektus savojoje ar užsienio šalyje,
pirminių ar tęstinių studijų laikotarpiu, mokantis formaliu, neformaliu ar savaiminiu būdu. Taikant
„ECVET“ plečiamos asmenų galimybės mokytis visą gyvenimą, palengvinamas profesinio mokymo
paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimas, užtikrinamas geresnis tarpusavio supratimas ir bendras
požiūris į profesinio mokymo kokybę, skaidrumą, mokymosi rezultatų pripažinimą.
Vykdant mokinių geografinį mobilumą profesijos mokytojas yra vienas iš pagrindinių
asmenų – jis nurodo mobilumo poreikį ir dalyvauja kokybiškai įgyvendinant mobilumo programą.
Profesijos mokytojas pripažįsta, įskaito ir perkelia į dienyną įvertinimus, kuriuos mokinys gavo
geografinio mobilumo priimančiojoje organizacijoje laikotarpiu, vadovaudamasis mokymo įstaigoje
parengta tvarka.

LEIDINYS „ECVET“ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO VADOVAS“
Pasaulis keičiasi labai greitai ir mes turime būti pasirengę keistis kartu su juo.
Kvalifikacijos tampa platesnės ir labiau vienodos visoje Europoje, todėl labai svarbu įgyti
kompetencijas, pripažįstamas kitose šalyse. Mokymasis visą gyvenimą jau seniai ne vien tik skambi
frazė, o realybė – mokomės ne tik mokymo įstaigoje, bet ir darbo vietoje, kasdieniniame gyvenime,
įvairiose kitose aplinkose. O visomis mokymo (-si) formomis įgytos kompetencijos turėtų būti
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įvertinamos, pripažįstamos, įskaitomos ir tapti siekiamos kvalifikacijos dalimi. Kompetencijų
pripažinimo vadove rasite naudingos praktinės informacijos, kaip įvertinti ir pripažinti mobilumo
metu, savaiminiu arba neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. Šis vadovas parengtas profesijos
mokytojams, projektų vadovams, organizacijų vadovams, verslo įmonių vadovams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su Europos mobilumo projektais, taikantiems ECVET
elementus geografinio mobilumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste. Žemiau pateiktoje schemoje
vaizduojamas kvalifikacijos įgijimo kelias, derinant tradicinį formalųjį mokymą mokymo įstaigoje,
mobilumus, mokymąsi darbo vietoje ir kitose neformaliose aplinkose
1. Europos kvalifikacijų sandara (EKS)
Geografinio mobilumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste dažnu atveju asmenys įgyja
kompetencijas vienoje šalyje, o jos užskaitomos kitoje. Todėl reikia išmanyti Europos šalių
kvalifikacijas ir kvalifikacijų lygius. Tam puikiai gali pasitarnauti Europos kvalifikacijų sandara
(EKS, angl. European Qualifications Framework): https://www.cedefop.europa. eu/en/events-andprojects/ projects/european-qualifications-framework-eqf Europos kvalifikacijų sandara – tai bendra
europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines
kvalifikacijų sistemas ir sandaras. EKS pateikiami visi kvalifikacijų lygiai visose mokymosi
posistemėse. EKS pateikia nacionalinių sistemų skirtumus ir tai, kas yra bendra tarp kvalifikacijų
įvairiose šalyse.
2. Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimas
2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo įdiegimo apima kokybės užtikrinimo ir gerinimo ciklą, susidedantį iš 4 fazių –
planavimo, įdiegimo, vertinimo ir peržiūrėjimo, kuris paremtas kokybės kriterijų parinkimu,
aprašymo kriterijais ir kokybės vadybos indikatoriais profesinio mokymo sistemos ir profesinio
mokymo teikėjų lygmenyse.
Siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę, yra sukurta Europos profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo mokyme platforma, suvienijanti Europos Sąjungos šalis, socialinius partnerius ir Europos
Komisiją, skatinant europinį bendradarbiavimą kuriant ir tobulinant kokybės užtikrinimą
profesiniame mokymemokyme: www.eqavet.eu Šioje platformoje rasite daugiau informacijos apie
Europos šalių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo praktikas, siekiant labiau įsigilinti į kitų
Europos šalių profesinio mokymo sistemas, praktinio mokymo formas, bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais būdus, kompetencijų vertinimą. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo įdiegimo apima
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kokybės užtikrinimo ir gerinimo ciklą, susidedantį iš 4 fazių – planavimo, įdiegimo, vertinimo ir
peržiūrėjimo, kuris paremtas kokybės kriterijų parinkimu, aprašymo kriterijais ir kokybės vadybos
indikatoriais profesinio mokymo sistemos ir profesinio mokymo teikėjų lygmenyse. 2. Europos
profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Lisabonos Strategija (2000) apibrėžia profesinio mokymo
iššūkius ir poreikį: stiprinti profesinio mokymo europinę dimensiją; gerinti profesinio mokymo
sistemų skaidrumą, informavimą ir konsultavimą; pripažinti kompetenciją ir kvalifikacijas; skatinti
bendradarbiavimą užtikrinant kokybę. Kopenhagos Deklaracija (2002) ragina didinti Europos
profesinio mokymo bendradarbiavimą, siekiant sukurti bendrus principus ir ir įrankius, kad būtų
pasiekti Kopenhagos Deklaracijoje numatytus profesinio mokymo tikslus. Švietimo Taryba pasiekė
politinį susitarimą dėl: neformaliojo ir savaiminio mokymosi identifikavimo ir ir principų sukūrimo
patvirtinimo; bendradarbiavimo kuriant bendrus profesnio mokymo kokybės užtikrinimo
dokumentus;
3. Europos profesinio mokymo kreditų sistema
Europos profesinio mokymo kreditų sistema (toliau – ECVET) yra taikoma asmens įgytų mokymosi
rezultatų perkėlimui, pripažinimui ir (jei tinka) kaupimui, siekiant palengvinti kvalifikacijos įgijimą.
ECVET padidina asmenų mokymosi patirties skaidrumą, daro mobilumą įvairiose šalyse ir įvairiose
mokymosi aplinkose patrauklesniu. Kartu su Europos kvalifikacijų sandara, Europos profesinio
mokymo kreditų sistema siekia didesnės atitikties tarp skirtingų profesinio mokymo sistemų
Europoje. Europos profesinio mokymo kreditų sistema prisideda prie mokymosi visą gyvenimą,
pripažįstant formaliuoju, neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi rezultatus, siekiant, kad
šie pasiekimai prisidėtų prie kvalifikacijų įgijimo.
4. ECVET mokymosi visą gyvenimą kontekste
Žmonių likimai susiklosto labai įvairiai, todėl jiems reikia skirtingų mokymosi formų, mokymosi
trukmės, mokymosi rezultatų ir kvalifikacijų pripažinimo. Pagrindinė kreditų sistemos idėja – jei
asmuo pasiekė nustatytus mokymosi rezultatus, jie turi galioti tam tikrą laikotarpį. Kitu atveju asmuo
bus priverstas mokytis tų pačių dalykų ir ne tik tuščiai švaistys savo laiką ir išteklius, bet ir silpnės jo
motyvacija siekti tam tikros kvalifikacijos. Situacijos, kai asmeniui reikia pasinaudoti kreditų
kaupimo ir perkėlimo sistema, gali būti labai įvairios: • suaugę asmenys nori patobulinti esamą arba
įgyti naują kvalifikaciją, tačiau dėl didelio užimtumo ar darbo grafiko negali lankyti visą dieną
trunkančių paskaitų. Taigi, jiems gerokai paprasčiau norimą kvalifikaciją pasiekti po truputį kaupiant
mokymosi rezultatų vienetus ECVET sistemoje; • jei asmenys, turintys tam tikrą išsilavinimą, nori
įgyti kitą kvalifikaciją, jų turimos kvalifikacijos kreditai gali būti perkelti ir pripažinti, todėl
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mokymosi laikas bus trumpesnis; • jauni žmonės, palikę nebaigtas studijas, gali lengviau tęsti
mokslus po pertraukos, kadangi ECVET sukaupti mokymosi rezultatų vienetai bus pripažinti ir antrą
kartą mokytis tų pačių disciplinų nereikės; • asmenys, kurie dirba neturėdami atitinkamo išsilavinimo,
dažnai nori patobulinti savo kvalifikaciją, siekdami aukštesnio karjeros laiptelio ar dėl kitų priežasčių.
Jie gali sukaupti reikiamą mokymosi rezultatų vienetų kiekį dalyvaudami savaiminio mokymosi
veiklose, jei jos patvirtinamos ir pripažįstamos tinkamais mokymosi rezultatais siekiant tam tikros
kvalifikacijos. Kitą dalį mokymosi rezultatų vienetų tokie asmenys gali gauti dalyvaudami formaliojo
mokymo programose – ECVET suteikia galimybę kaupti kreditus įvairiais būdais.
5. Teisės aktai, reglamentuojantys ECVET taikymą profesiniame mokyme
1. 2009 m. birželio 18 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REKOMENDACIJA dėl
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo: https://eur-lex.europa.eu/ legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)& from=LT
2.

Lietuvos

Respublikos

švietimo

įstatymas:

https://www.e-tar.

lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/DGvdkeGKob
3.

Lietuvos

Respublikos

profesinio

mokymo

įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/

legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6/ydgVwinTGz
4. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/ legalAct.html?documentId=- 2da7fce0117411e4adf3c8c5d7681e73
5. Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. rekomendacija dėl Europos mokymosi visą
gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (2017/C
189/03): https:// ec.europa.eu/ploteus/sites/eaceqf/files/lt.pdf
6. 2010 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 535 DĖL LIETUVOS
KVALIFIKACIJŲ

SANDAROS

APRAŠO

PATVIRTINIMO:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/

legalAct/lt/TAD/TAIS.372306/ WcLDGEeNtZ
7. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija): https://www.e-tar.lt/
portal/lt/legalAct/TAR.5F67B3357CBE/hkQgkEnLfv
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8. Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašas. Prieiga per Internetą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/

legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309?jfwid=-

7x1bek2ec
9. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-929:
https://e-seimas.lrs.

lt/portal/legalAct/lt/TAD/db936032c51311e993cff47c25bfa28c?jfwid=-

hok3iff37
10. Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditavimo tvarkos aprašas (patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 132): https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR. 1C0D21DA349A/MBrFXsLkNK
11. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo
ir

mokslo

ministro

2015

m.

sausio

14

d.

įsakymu

Nr.

V-15):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_ id=1004517
12. Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72): https:// www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ TAR.9BD2ED8BD03A
13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-1079
„Dėl teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas,
finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/ dokpaieska.showdoc_l?p_ id=1086444
6. Terminų, susijusių su ECVET taikymu, aiškinamasis žodynėlis
Žodynėlyje pateikiami šių terminų paaiškinimai: kvalifikacija, kompetencija, kvalifikacijų sandara,
profesinis standartas, mokymosi rezultatai, mokymosi rezultatai, mokymosi rezultatai naudojami
ECVET, kreditas, kreditų perkėlimas.

GEROJI PATIRTIS. „PROFESINIS MOKYMAS BASKŲ KRAŠTE ISPANIJOJE“
„ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė

Profesinis mokymas Baskų krašte Ispanijoje yra pavyzdys kaip siekti kokybės
profesiniame mokyme. Apie taip vadinamos ketvirtos pramonės revoliucijos keliamus pokyčius
profesiniam mokymui buvo diskutuojama pažintinio vizito metu Bilbao mieste Ispanijoje 2019 m.
lapkričio 26-28 dienomis, kur dalyvavo 25 profesinių mokyklų direktoriai ir pavaduotojai iš 11
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Europos šalių. Profesinis mokymas Ispanijoje yra glaudžaiai susijęs su darbo rinka ir grindžiamas
kaip aktyvus visą gyvenimą trunkantis procesas įvairaus amžiaus žmonėms. Profesinis mokymas
suprantamas ne tik kaip tipiškas mokyklinio amžiaus jaunuolių „formalus mokymas“, bet ir „aktyvus
mokymas“, skirtas darbuotojams, siekiantiems vienos ar kitos kompetencijos pripažinimo. Profesinis
mokymas siūlo apie 170 skirtingų kvalifikacijų trijuose lygiuose (pagrindiniame, vidutiniame ir
aukštesniąjame) siekiant užtikrinti, kad žmonės įgytų profesinę kvalifikaciją ir galėtų dirbti
kvalifikuotą darbą.
Profesinis mokymas sudarytas iš modulių, turinčių teorinį ir praktinį turinį, įskaitant
stažuočių įmonėje etapą. Ispanijoje profesinis mokymas vyksta ciklais: Pagrindinio profesinio
mokymo ciklas; Vidutinio profesinio mokymo ciklas; Aukštesnio profesinio mokymo ciklas;
Specializuotos programos. Asmenys, baigę profesinio mokymo ciklą, įgyja kvalifikaciją: Pagrindinio
ciklo profesionalas - tai leidžia jiems pereiti į vidutinio profesinio mokymo ciklą; Specialistas (baigęs
vidutinio profesinio mokymo ciklą) - tai leidžia jiems tęsti mokslus aukštesniojo profesinio mokymo
cikle; Pažengęs specialiatas (baigęs aukštesnio profesinio mokymo ciklą) - tai leidžia jiems tęsti
mokslus universitete pagal jau turimos srities išsilavinimą. Mokymo(si) ciklas trunka 2000 valandų
iš kurių apie 400-600 valandų skiriama privalomai praktikai įmonėse. Daugiau kaip 40000 mokinių
(5.2% visų profesinio mokymo mokinių Ispanijoje) dalyvauja profesinio mokymo programose Baskų
krašte. Absolventų įsidarbinimas, ypač įgijusių išsilavinimą mechatronikos, robotikos ar mechanikos
srityje siekia nuo 82 iki 100%. Daugiau kaip pusė profesinio mokymo mokinių renkasi aukštesnįjį
profesinį mokymą (V lygis).
Sėkmės formulė - daugiau praktikos ir inovatyvių mokymo(si) metodų: nuolatinė
regioninės valdžios parama mokytojams, mentoriams, mokymo įstaigų vadovams ir glaudūs ryšiai su
įmonėmis (įskaitant mažas verslo įmones). Kitas raktinis sėkmės elementas - pažangiausių mokymo
programų taikymas: kibernetinė sauga, sumani gamyba, bendradarbiaujanti pramoninė robotika,
intelektualios autonominės transporto priemonės, tvarus žemės ūkis, 3D spausdintuvai taikomi
sveikatos ir maisto bei drabužių gamybos srityse. Profesinio mokymo jėga yra tame, kad mokymo(si)
programos pritaikomos nuolatinei technologijų kaitai ir profesinio mokymo įstaigos sugeba greitai
reaguoti į įmonių poreikius, rengiant darbininkus darbo rinkai. Tamprus ryšys tarp visų profesinio
mokymo partnerių (Baskų vyriausybė, įmonės, profesinio mokymo centrai, mokytojai ir mentoriai)
gali būti laikoma vertybe, formuojant profesinį mokymą Baskų krašte. Sėkmė taip pat matoma
kalbant apie iškritusius iš mokymo(si) sistemos mokinius, kurių skaičius siekia 7,9%, kai tuo tarpu
Europa 2020 strategijoje keliamas uždavinys iškritusių iš mokymo(si) sistemos skaičių sumažinti iki
10-15%.
31

GEROJI PATIRTIS. „EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMOS
„ECVET” ĮGYVENDINIMAS SUOMIJOJE: KAIP JIEMS TAI PAVYKO“
„ECVET“ ekspertė Odeta Kupetienė
2009 metais priimta Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija
paskatino diegti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą „ECVET”. Vienas iš „ECVET” tikslų padėti profesinio mokymo dalyviams lengviau pereiti iš vienos švietimo įstaigos į kitą toje pačioje
valstybėje ar užsienio šalyje. Europos profesinio mokymo kreditų sistema yra viena iš Europoje
taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui užtikrinti, skatinti
besimokančiųjų mobilumą ir mokymąsi visą gyvenimą. „ECVET” aprėpia Europos kvalifikacijų
sandaros (EKS) visų lygių kvalifikacijas ir leidžia perkelti mokymosi rezultatų vienetus bei išvengti
būtinybės antrą kartą vertinti iš vienos mokymo įstaigos į kitą pereinančius besimokančiuosius.
„ECVET” didina profesinio mokymo programų, skirtų kvalifikacijai įgyti lankstumą ir plečia
mokymosi visą gyvenimą galimybes, leidžia lengviau pripažinti mokymosi rezultatus įgytus
formaliuoju, neformaliuoju ar savaiminiu būdu. „ECVET“ rekomendacijas dalyvaujančios šalys
įgyvendina savanoriškai ir plėtoja „ECVET“ atsižvelgdamos į savo švietimo ir profesinio mokymo
politikos prioritetus ir kvalifikacijos sistemas.
Straipsnyje pristatoma Suomijos patirtis plėtojant profesinio mokymo kreditų
perkėlimo sistemą. Prielaidos „ECVET” įgyvendinimui Suomijoje Profesinis mokymas Suomijoje
yra patrauklus pasirinkimas: profesines mokyklas renkasi apie pusę visų baigiančiųjų pagrindinę
mokyklą (jaunuoliai nuo šešiolikos metų), taip pat stabiliai auga besimokančiųjų profesinėse
mokyklose skaičius. Tai lemia aukšta profesinio mokymo kokybė, kuri Suomijoje yra suprantama,
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kaip pagrindinis faktorius lemiantis švietimo efektyvumą, prieinamumą ir profesinio mokymo
sistemos patrauklumą visoms asmenų grupėms
Dabar įgyvendinamos profesinio mokymo reformos prasidėjo dar 1990-ųjų pradžioje,
kai buvo nuspręsta decentruolizuoti švietimo ir profesinio mokymo valdymą, o profesinio mokymo
programas grįsti mokymosi rezultatais. Profesinės mokyklos dažniausiai priklauso savivaldybėms,
kurios turi didelę autonomiją švietimo valdyme. Profesinis mokymas Suomijoje yra “mokyklinio”
tipo, finansuojamas iš savivaldybių biudžeto ir yra aprūpintas reikalinga materialine baze, tam, kad
galima būtų praktiškai ugdytis profesinius įgūdžius. Profesinio mokymo teikėjai yra atsakingi už
nacionalinių strategijų įgyvendinimą, profesinio mokymo organizavimą, o taip pat už teikiamos
mokymo paslaugos efektyvumą ir kokybę. Suomijos profesinio mokymo sistemoje yra 3 profesinių
kvalifikacijų lygiai. Pirminio profesinio mokymo metu galima įgyti tik pirmojo lygmens profesinę
kvalifikaciją, vėliau, mokymosi visą gyvenimą principu, ją toliau keltis. Kvalifikacijų tiek
pirminiame, tiek ir tęstiniame profesiniame mokyme skaičius nustatomas centralizuotai ir nuolat
peržiūrimas. Suomijos nacionalinė švietimo valdyba (angl. k. Finnish National Board of Education)
visoms profesinėms kvalifikacijoms parengia nacionalinius reikalavimus. Šiuo metu įgyvendinama
reforma siekiant “stambinti” kvalifikacijas, todėl jų skaičius sumažės, tačiau padidės profesinio lauko
aprėptis. Didelis dėmesys skiriamas profesinio mokymo turinio (angl. k. curriculum) parengimui:
įgūdžių numatymui ir kvalifikacijų formavimui, modulinių profesinio mokymo programų kūrimui.
Visos profesinio mokymo kvalifikacijos yra suformuotos iš kompetencijų vienetų (angl.
k. competence units), kiekvieną iš kurių įsisavinus atliekamas vertinamasis įgūdžių demonstravimas.
Visos profesinės kvalifikacijos Suomijoje yra nustatomos valstybiniu lygiu, joms priskiriami
kvalifikacijos vienetai, o pagal šiuos vienetus centralizuotai rengiamos modulinės profesinio
mokymo programos. Pirminio profesinio mokymo kvalifikacijose nacionalinio lygmens programoje
(angl. k. National Framework Curriculum) yra nustatyti 75 proc. kvalifikacijai įgyti skirti kreditai.
Kitą kreditų dalį sudaro bendrųjų kompetencijų moduliai, laisvas, su mokymosi programos turiniu
nesusijęs besimokančiojo pasirinkimas, o taip pat vietos (regiono) poreikiams priderinti moduliai.
Kreditais įvertinta kvalifikacijų apimtis nustatoma nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, visos pirminio
profesinio mokymo kvalifikacijos įgyjamos per 3 metus, t.y. jų apimtis 120 kreditų, arba 40 kreditų
per metus.
Profesinių modulių apraše įvardijami siekiami įgyti gebėjimai (bendrojo ugdymo –
mokymosi tikslai) ir ypač daug dėmesio skiriama mokymosi pasiekimų vertinimui – kiekvienam
nacionalinėje programoje paminėtam moduliui suformuluoti išsamūs vertinimo kriterijai,
išskleidžiant juos pagal vertinimo užduotis ir pagal 3 pasiekimų lygius (patenkinamai, gerai, labai
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gerai). Vertinant kiekvieną profesinį modulį taip pat įvertinama, kiek jis padėjo įgyti pagrindines
mokymosi visą gyvenimą bendrąsias kompetencijas.
Viena pagrindinių sąlygų „ECVET” įgyvendinimui – skaidrus profesinio mokymo
kokybės užtikrinimas. Kokybės užtikrinimo sistemą sudaro institucijų vidinis kokybės užtikrinimas,
išorinis vertinimas ir priežiūra. Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema Suomijoje yra
sukurta Europos kokybės profesiniame mokyme sistemos gairių (EQAVET) ir profesinio mokymo
teikėjų veiklos pagrindinių rodiklių palyginamumo ir skaidrumo priemonių pagrindu. Teisės aktai
įpareigoja profesinio mokymo teikėjus nuolat vertinti savo veiklos rezultatus ir efektyvumą, o taip
pat dalyvauti išoriniuose vertinimuose bei publikuoti išorinio vertinimo išvadas. Profesinio mokymo
teikėjai patys sprendžia kokius įsivertinimo metodus ir priemones naudoti ir kokiu dažnumu.
Suomijoje Švietimo ir kultūros ministerija (toliau – Ministerija) yra atsakinga už
švietimo ir profesinio mokymo reguliavimą, finansavimą ir strateginių gairių parengimą. Ministerija
taip pat sutiekia teisę institucijoms užsiimti profesinio mokymo paslauga. Nacionalinė švietimo
valdyba atlieka patariamąjį ir plėtotės agento vaidmenį, ji apibrėžia kvalifikacinius reikalavimus,
kompetencijas ir įgūdžius sudarančius kvalifikacijas, studijų rezultatus ir jų demonstracijos metodus.
Ji taip pat atlieka įgūdžių atskiruose sektoriuose poreikio prognozes ir koordinuoja nacionalinius
profesinio mokymo sistemos plėtros projektus. Nuo 2000 metų taikomas skatinantis finansavimas
institucijoms, kurių veiklos rezultatai eilę metų sistemiškai siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę
ir įgyvendina valstybinius profesinio mokymo politikos tikslus. Prie aukšto Suomijos profesinio
mokymo prestižo prisideda ir profesijos mokytojams skiriamas dėmesys. Profesijos mokytojo darbas
yra labai gerai apmokamas, jie nuolat skatinami tobulinti kvalifikaciją, jais pasitikima, paliekant daug
laisvės įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas.

Apibendrinant galime išskirti

prielaidas, kurios sudarė sąlygas sėkmingam „ECVET” sistemos įgyvendinimui Suomijoje: trijų
lygių profesinių kvalifikacijų sistema suderinta su Europine kvalifikacijų sąranga (EQF); modulinės
profesinio mokymo programos; kreditais grįsti profesinio mokymo programų moduliai; efektyviai
veikianti vidinė ir išorinė profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema, aukštas pasitikėjimo
švietimo teikėjais lygis; ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema; profesinio
mokymo sistemos elementai pritaikyti mokymosi visą gyvenimą tikslams.
Suomija viena pirmųjų Europoje įdiegė profesinio mokymo kreditų perkėlimą į
nacionalinę sistemą pilna apimtimi. Europos profesinio mokymo plėtros centro “CEDEFOP”
ataskaitos apie „ECVET” įgyvendinimą Europoje (2015) išvadose pažymima, kad Suomija yra tarp
tų šalių, kuriose pilnai veikia „ECVET” principais grįsta sistema ir trukdžių taikyti profesinio
mokymo kreditų perkėlimą nėra . Tam pasitarnavo anksčiau aptartos profesinio mokymo sistemos
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prielaidos ir šalies švietimo ir profesinio mokymo politikos nuostatos. Suomijos ekspertai nuo pat
pradžių dalyvavo Europos Komisijos darbo grupėse rengiant „ECVET” gaires, 2004 metais buvo
įgyvendintas „ECVET” pilotinis tyrimas, kuomet „ECVET” principai pirmą kartą išbandyti
nacionaliniu lygiu. 2007 metais buvo pristatytos apibendrintos išvados apie „ECVET” taikymo
profesiniame mokyme naudą, pabrėžiant, kad „ECVET” iš tiesų gali palengvinti kreditų perkėlimą,
kaupimą ir mokymosi rezultatų ir kompetencijų pripažinimą tarp skirtingų šalių ir taip paskatinti
mobilumą tiek šalyje tiek užsienyje. Pirmasis „FINECVET“ projektas pradėtas įgyvendinti dar 2004
m., kurio tikslas buvo išbandyti pačią (dar tik kuriamą) „ECVET” koncepciją ir įrankius jos
įgyvendinimui. Paskutinis, trečiasis etapas tęsėsi iki 2011 m. jo metu didžiausias dėmesys buvo
skiriamas sukurti prielaidas sklandžiam „ECVET” proceso įgyvendinimui, dokumentacijos
parengimui ir tvarkymui (siekiant padaryti dokumentų pildymą kaip įmanoma paprastesniu ir
suprantamu) ir kokybės užtikrinimui. Šiame etape parengtas „ECVET” vartotojų gidas labai aiškiai
nusakantis ką kiekviename etape (iki mobilumo, mobilumo metu ir po mobilumo) turi užtikrinti
profesinio mokymo teikėjai. Šie žingsniai aprašyti labai detaliai, pateikiant visas formas, papildomą
reikalingą informaciją ir lygiagrečiai aprašant visų „ECVET“ sistemos dalyvių vaidmenis ir kokybės
užtikrinimo priemones6 . Atsižvelgiant į pilotinio „FINECVET“ projekto rezultatus ir tai, kad 2009
m. buvo priimtos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo
kreditų sistemos, Suomijos vyriausybės nacionaliniame 2011-2016 m. plėtros plane (Finnish
Government Education and Research 2011-2016 development plan) buvo įrašytas tikslas – perkelti
„ECVET“ į visas profesines kvalifikacijas , tuo įpareigojant profesinio mokymo teikėjus diegti
„ECVET“ sistemos elementus ir naudoti principus geografinio mobilumo ir mokymosi visą gyvenimą
tikslais.
Nuo 2014 m. Suomijos profesinio mokymo sistemoje atsisakyta mokymosi laiką
skaičiuoti savaitėmis, mokymosi apimtis skaičiuojama kompetencijų taškais taikant „ECVET”
principus. Kiekvienam mokymo programos kompetencijos vienetui priskiriami „ECVET“ taškai
atsižvelgiant į tų vienetų svarbą darbo rinkai, studijų tęstinumo užtikrinimui ir socialinei integracijai,
o taip pat į mokymosi rezultatų aprėptį ir gylį bei jų įsisavinimui reikalingą besimokančiųjų laiką ir
pastangas.
Apibendrinant, galima išskirti tokius „ECVET“ Suomijoje įgyvendinimo etapus : 2002
m.– Suomijos ekspertų dalyvavimas Europos Komisijos suformuotos „ECVET” darbo grupės
veikloje; 2004 – 2008 m. įgyvendinti pilotiniai projektai „FINECVET“ I ir II, jų pagrindu
suformuotos išvados apie „ECVET” taikymo naudą ir galimybes. 2007 m. – konsultacijos šalies
viduje su suinteresuotų grupių atstovais dėl „ECVET” taikymo profesiniame mokyme; 2009 m. –
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priimtos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl „ECVET”; 2009 – 2011 projekto
„FINECVET“ III – čiasis etapas, kurio metu parengta pagrindinė metodinė medžiaga, gairės
vartotojams ir sukurta „ECVET” informavimo ir konsultavimo sistema; 2010 m. Nacionalinio
švietimo

plėtros

plano

įgyvendinimo

pradžia,

lygiagrečiai

vykdomas

interesų

grupių

(besimokančiųjų, profesijos mokytojų, darbdavių) mokymas ir informavimas.; 2014 m. – „ECVET”
principų perkėlimas į profesinio mokymo sistemą, „ECVET” taikymas geografinio mobilumo ir
mokymosi visą gyvenimą tikslais. Įgyvendinti Pilotiniai projektai „FINECVET“, jų metu parengtos
metodinės ir informacinės priemonės ir „ECVET“ principų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus
lėmė, kad nuo 2014 m. Suomija sėkmingai taiko “ECVET” sistemą. Pagrindiniai paminėtini iššūkiai
įgyvendinat „ECVET” buvo „ECVET” kreditų taškų priskyrimas kvalifikacijos vienetams, „ECVET”
proceso eigos ir dokumentavimo išaiškinimas profesijos mokytojams ir besimokantiems ir kokybės
užtikrinimo įrankių vertinant, patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus taikymas.
Kalbant apie Suomijos profesinio mokymo sistemos palankumą „ECVET”, galima
paminėti, kad Suomijos sistema leidžia patvirtinti ir pripažinti ir tuos “parsivežtus” iš kitos šalies
mokymosi pasiekimus, kurie nėra numatyti konkrečioje kvalifikacijoje, kadangi modulinėse
programose numatyta tam tikra bendrųjų ir pasirenkamųjų modulių dalis. Besimokančiųjų mobilumas
išlieka vienas iš svarbiausių profesinio mokymo sistemos prioritetų, todėl „ECVET” numatoma
naudoti ir plėtoti ateityje. Šiuo metu apie šešis tūkstančius besimokančiųjų dalyvauja geografiniame
mobilume kas metus (tai sudaro apie 12 proc. nuo visų patenkančių į profesinio mokymo įstaigas).
„ECVET” sistema vertinama ir už tai, kad leidžia susikurti individualius mokymosi kelius, lengviau
palyginti įgytus mokymosi pasiekimus, turint tinkamus metodinius nurodymus ir instrukcijas ją
paprasta taikyti ir lengva pasiekti abipusio susitarimo. Sėkmės plėtojant profesinio mokymo kreditų
perkėlimo sistemą „ECVET” Suomijoje pagrindinė prielaida – tam labai palanki profesinio mokymo
sistema ir politika. Suomijos patirtis parodo, kad sistemingas požiūris į „ECVET” veda į sėkmę, o
praktiniam „ECVET” įgyvendinimui būtini tam tikri profesinio mokymo sistemos elementai
(kvalifikacijos sudarytos ir vienetų, modulinės profesinio mokymo programos, kompetencijų
demonstravimas ir visapusiškas kokybės užtikrinimas). Be to, tam, kad „ECVET“ principai veiktų,
reikia, kad visi sistemos dalyviai aiškiai suvoktų „ECVET” teikiamą pridėtinę naudą, būtų įtraukti į
„ECVET“ diegimo procesus, gerai informuoti ir apmokyti. Nors tai užima nemažai laiko, tačiau be
visų suinteresuotų pusių įsitraukimo sėkmė neįmanoma.
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GEROJI PATIRTIS. „„ECVET“ TAIKYMO AUSTRIJOJE, OLANDIJOJE IR
SUOMIJOJE STIPRIOSIOS PUSĖS, LYGINANT SU LIETUVA“
„ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė
Samprata apie „ECVET“ principų taikymą geografinio mobilumo ir mokymosi visą
gyvenimą kontekste yra vienoda tiek Austrijoje, tiek Olandijoje, Suomijoje ar Lietuvoje. Skiriasi
požiūris ir principų taikymo mąstai. Jei „ECVET“ taikymas geografiniam mobilumui visose šalyse
aiškus ir suprantamas - mokiniai išvyksta atlikti praktinio mokymo dalį kitoje šalyje, jie vertinami
toje šalyje akredituotų institucijų, jų gautus įvertinimus įskaito ir pripažįsta siunčianti organizacija,
tai „ECVET“ principų taikymas mokymuisi visą gyvenimą labiausiai pažengęs Olandijoje ir
Suomijoje. Olandijoje, aktyviai dalyvaujant Švietimo, kultūros ir mokslo ministerijai, eilė bandomųjų
projektų dėl „ECVET“ taikymo mokymosi visą gyvenimą kontekste pradėti 2012 metais. Jais
siekiama nustatyti kaip išlaikyti darbuotojus darbo vietoje; kaip remti judumą darbo vietoje; ir kaip
prisidėti prie naujos integracijos į darbo rinką. Kuriant metodologiją, svarbų vaidmenį atlieka
modulinis mokymas, grįstas mokymosi rezultatais. Kvalifikacijos dalijimas į modulius suteikia
galimybę lanksčiau pažiūrėti į mokymosi procesą, įgyti kvalifikaciją per ilgesnį laiką, integruotis į
darbo rinką, turint nepilną kvalifikaciją, o atskiras kompetencijas. Kiekvieno modulio sudėtingumas
matuojamas kreditais. Suomijoje pirmieji žingsniai link mokymosi rezultatais grįsto mokymo žengti
prieš dvidešimt metų, kai 1994 m. dalykines programas pirminiame profesiniame mokyme pakeitė
modulinės programos. Nuo to laiko visos reformos ir iniciatyvos Suomijoje susijusios su modulinio
mokymo gerinimu. Kompetencijos, reikalingos darbo rinkai, atsakingumas, aiškumas, holistinis
požiūris, lankstumas, individualus mokymosi ir kvalifikacijos siekimo planas - visa tai leidžia
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traktuoti, kad Suomija yra darbo su „ECVET“ įrankiais pradininkė. Austrijoje „ECVET“ yra
apibrėžtas Federalinės mokslo, meno ir kultūros ministerijos dokumentuose, kaip instrumentas didinti
kvalifikacijų skaidrumui ir gerinti tarptautiniam mobilumui. Austrijoje Nacionalinė kvalifikacijų
sandara (toliau - NKS) įteisinta 2016 m. kovo 15 d. Įteisinus NKS, atsiranda naujas požiūris į
mokymosi visą gyvenimą kontekstą, kur labai didelis dėmesys skiriamas mokymosi rezultatais
grįstam mokymui bei kokybės užtikrinimui. Lietuvoje „ECVET“ elementai pradedami taikyti
mokymosi visą gyvenimą kontekste atsiradus modulinėms profesinio mokymo programoms.
Atsiranda tokios sąvokos kaip mokymas, grįstas mokymosi rezultatais, modulių vertinimas kreditais.
Kvalifikacijos įgijimo proceso suskaidymas į modulius padidina profesinio mokymo sistemos
lankstumą. Tai naudinga ir kvalifikacijos siekiančiam asmeniui, ir darbo pasauliui, ir švietimo
sistemai. Jei iki 2016 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas formaliu mokymosi būdu įgytų žinių,
įgūdžių ir gebėjimų vertinimui, tai 2016 m. didelis dėmesys skiriamas neformaliu ir savaiminiu būdu
įgytų gebėjimų pripažinimui, taikant „ECVET“ principus. Šiuo būdu įgytų gebėjimų pripažinimas
atliepia dabartinius politinius procesus, susijusius su nacionalinėmis strategijomis žinių, įgūdžių ir
gebėjimų pripažinimo kontekste. Besikeičiančios darbo rinkos tendencijos - darbo vietų, kurios būtų
nekintamos visą gyvenimą, išnykimas, globalizacija, aukštesnio lygio arba kitokių kvalifikacijų
paklausa, augantis atotrūkis tarp žemos kvalifikacijos ir labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų,
pabėgėlių integravimas į visuomenę ir darbą, reikalavimai mokymo sektoriui prisitaikyti prie
besikeičiančios darbo rinkos poreikių, mokymosi visą gyvenimą būtinybė - reikalauja lankstesnio
įgytų kompetencijų vertinimo, pripažinimo ir dokumentavimo, kadangi pasaulyje daugiausia
mokomasi neformaliu arba savaiminiu būdu. Savaiminis mokymasis – tai natūralus, kiekvieną dieną
vykstantis mokymasis. Savaiminis mokymasis nebūtinai iš anksto apgalvotas, mažiau organizuotas,
mažiau struktūruotas, gali būti skatinamas gyvenimo, profesinių aplinkybių, šeimos, sąlygų, todėl jo
gali nepripažinti net patys individai, papildantys savo žinias ir gebėjimus. Jo pagrindas yra asmeninių,
socialinių, šeimos poreikių tenkinimas. Pastarasis įvairių įstatymų, registrų ar studijų kokybės
dokumentų nėra įteisintas. (Mokymosi visą gyvenimą strategija, 2004). Neformalusis mokymasis
vyksta šalia pagrindinių švietimo ir mokymo sistemų. Jis apgalvotas ir organizuotas. Su formaliuoju
mokymusi bendra yra tai, kad šį mokymąsi riboja institucinė priklausomybė. Jis būdingas
kvalifikacijos tobulinimo sričiai. Neformalusis mokymasis gali būti teikiamas darbo vietose, juo gali
rūpintis visuomeninės organizacijos ir grupės, taip pat organizacijos, įkurtos formaliai sistemai
papildyti (meno, muzikos sporto veikla). Valstybės pripažinti dokumentai neišduodami. (Mokymosi
visą gyvenimą strategija, 2004). Pavyzdžiu gali būti laikoma Suomija, kur kompetencijomis grįstas
profesinis mokymas yra pilnai suderintas su „ECVET“. Pripažinimas yra integruotas į profesinio
mokymo sistemą ne tik kaip teorinė galimybė, apibrėžta teisės aktuose, bet taip pat atsispindi
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praktiniuose aspektuose, tokiuose kaip vertinimo procedūros, kur įgūdžių demonstravimas (vietoj
egzaminavimo raštu ar žodžiu) buvo įtrauktas, kad patenkinti visų besimokančiųjų poreikius. Net
terminologija buvo pakeista tam, kad parodyti jog mokymas/kompetencija apima ne vien tik su
mokykla susijusias veiklas: programos dabar vadinamos kompetencijų sritimis, o kreditai kompetencijų taškais. Olandijoje ankstesni mokymosi pasiekimai, įgyti neformaliu ir savaiminiu
mokymosi būdu, vertinami, pripažįstami, dokumentuojami ir tai suteikia galimybę siekti
kvalifikacijos. Tačiau besimokantieji turi žinoti, kad kvalifikacijos įgijimas nėra galutinis tikslas:
darbo rinka nėra statiška ir tam, kad sektųsi, reikia nuolat siekti žinių, įgūdžių ir gebėjimų tobulinimo
mokymosi visą gyvenimą kontekste. Austrijoje pagrindiniu tikslu keliamas kvalifikacijos įgijimas
(mokantis tiek formaliu, tiek savaiminiu ir neformaliu būdu). To siekiama trumpinant mokymosi
programas, taikant lanksčias mokymosi formas, vertinant portfolio, kuriame matomos turimos
kompetencijos. Švietimo strateginiai tikslai: tobulinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų vertinimą; palengvinti vertinimo procedūras; didinti švietimo ir užimtumo
perspektyvas; puoselėti Austrijos švietimo ir mokymo sistemos pralaidumą; sukurti pasiekimų
įteisinimo sistemą, kuri taptų integralia Austrijos švietimo sistemos dalimi; stiprinti orientaciją į
mokymosi rezultatus ir kokybės užtikrinimą. Lietuva žengia pirmuosius žingsnius, vertinant
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas. Šios kompetencijos turėtų būti vertinamos ,
vadovaujantis „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15, kurio I punkto 1
skyrius teigia, kad „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja asmens kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, mokantis pagal formaliojo,
neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, vertinimo
organizavimą ir vykdymą“. Planuojant ir vykdant profesinį mokymą turėtų būti taikomi žinių,
gebėjimų ir kompetencijų, įgytų mokantis neformaliai, savarankiškai ar dirbant, vertinimo ir
pripažinimo mechanizmai. Visoje profesinio mokymo sistemoje turi būti nuosekliai ugdoma
ankstesnio mokymosi rezultatų vertinimo ir pripažinimo kultūra. (Modulinio profesinio mokymo
sistemos koncepcija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 2012).
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„ECVET” REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO EUROPOS ŠALYSE ANALIZĖ:
POVEIKIS PROFESINIO MOKYMO SISTEMOMS IR TOLESNĖS RAIDOS
SCENARIJAI“
„ECVET“ ekspertė Odeta Kupetienė
2009 metais Europoje siekiant didinti profesinio mokymo sistemų lankstumą,
galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos iššūkių ir mokymąsi visą gyvenimą paversti realybe, buvo
priimtos dvi profesinio mokymo kokybei Europoje svarbios rekomendacijos dėl EQAVET ir
„ECVET” principų taikymo. Nuo jų priėmimo praėjo dešimt metų, todėl jau galima daryti išvadas
apie tai kiek šios priemonės pasitvirtino ir svarstyti kokia galėtų būti tolesnė šių europinių priemonių
ateitis. 2019 m. Europos Komisijos iniciatyva parengta ir paskelbta studija apie Europinių įrankių
profesiniame mokyme („ECVET” ir EQAVET) taikymą ir jų principų įgyvendinimą nacionalinėse
profesinio mokymo sistemose Europos Sąjungos šalyse. Europos komisijos studijoje pristatoma
išsami analitinė apžvalga dešimties metų Europos šalių pastangų gerinant profesinio mokymo sistemų
kokybę ir lankstumą bei įgyvendinant dar 2009 m. priimtas „ECVET” ir EQAVET rekomendacijas.
Studija siekiama ne tik apžvelgti šalių pasiektą pažangą bet ir pateikti ateities scenarijų variantus,
kaip toliau galima būtų plėtoti Europinių instrumentų taikymą praktikoje tiek profesinio mokymo,
tiek ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Studija paremta atrinktų 26 šalių svarbiausių švietimo
politikos veikėjų interviu, tikslinėmis konsultacijomis, išsamia dokumentų ir rašytinių duomenų
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analize bei šalių tematinėmis studijomis. Studiją rengiant taip pat buvo organizuoti suinteresuotų šalių
forumai, kuriuose buvo aptarinėjami tarpiniai rezultatai ir galimi raidos scenarijai ateičiai.
Šiame straipsnyje pateikiami pagrindinės studijos įžvalgos, svarbios „ECVET” principų
įgyvendinimui ir apibendrinti pasiūlymai kaip „ECVET” sistema turėtų būti plėtojama ateityje. Su
pilna studija galima susipažinti „ECVET” sekretoriato puslapyje http://www.ecvet-secretariat.eu/.
„ECVET” sistemos ir įrankių poveikis nacionalinei profesinio mokymo politikai Europos profesinio
mokymo sistemos labai skirtingos. Be to, daugelis jų per pastaruosius metus patyrė struktūrines ir
turinines reformas, todėl apibendrintai nusakyti, kas pasikeitė per dešimtmetį nėra lengvas uždavinys.
Tačiau galima drąsiai teigti, kad pagrindinė akivaizdi profesinio mokymo sistemų kaitos dimensija –
išaugusi įvairovė. 2017 m. Europos profesinio mokymo plėtros fondo (CEDEFOP) atliktoje studijoje
teigiama, kad „nors profesinio mokymo konceptas pastaruosius du dešimtmečius buvo daugmaž
stabilus, tačiau, galime pastebėti labai išaugusią įvairovę kalbant apie profesinio mokymo tiekėjus,
institucijas, kvalifikacijų lygmenis ir tikslines grupes, taip pat išaugo horizontalusis ir vertikalusis
pereinamumas tarp sistemos lygių, mokymosi darbo vietoje elementų svarba, stebimas pirminio ir
tęstinio profesinio mokymo sistemų suartėjimas ir programų tarpusavio sąveikos išaugimas”.
Akivaizdžiai matomos šios pagrindinės profesinio mokymo sistemų tendencijos: Stiprinamas
profesinio mokymo mokymosi darbo vietoje aspektas; Profesinis mokymas skverbiasi į kitas švietimo
ir mokymo sistemas, ypač aukštąjį mokslą; Didėja profesinio mokymo (turinio, formų, būdų ir pan.)
įvairovė mokymosi visą gyvenimą šviesoje.
Siekiant įvertinti kokį poveikį šalių švietimo ir profesinio mokymo politikai ir praktikai
turėjo „ECVET“ visų pirma žiūrima į tiesiogiai su „ECVET“ susijusias sritis: Ar padidėjo
kvalifikacijų skaidrumas ir pripažinimo galimybės; Ar mokymosi rezultatai lengviau perkeliami iš
vienos sistemos į kitą; Ar palengvėjo ankstesniojo mokymosi pasiekimų pripažinimas; Ar išaugo
profesinio mokymo Europos šalyse mobilumas; Ar išaugo abipusis bendradarbiavimas ir
pasitikėjimas. Šie aspektai tampriai susiję ne tik su „ECVET”, bet ir su kitomis Europinėmis
iniciatyvomis, kurios atsirado kaip Kopenhagos proceso dalis, visų pirma Europos kvalifikacijų
sandara (EKS), neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo gairėmis ir Europass.
Todėl įvertinti vien tik „ECVET” principų poveikį yra sudėtinga, nes dažniausiai „ECVET” principai
integruojami į platesnes nacionalines reformas ir procesus. Vis tik kai kuriose šalyse „ECVET” turėjo
gana ribotą poveikį nacionalinėms sistemoms dėl dviejų priešingų priežasčių. Pirmu atveju, kadangi
šalys arba jau turėjo kvalifikacijos vienetais ir kreditais pagrįstą profesinį mokymą (kaip pvz. Airija,
Švedija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė), todėl jų „ECVET” elementų taikymas stipriai nepaveikė.
Antru atveju šalių sistemose nebuvo šių elementų ir kol kas jos nėra suderintos su „ECVET”
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principais (kaip pvz. Austrija, Vokietija, Danija, Nyderlandai ir Slovakija). Akivaizdu, kad „ECVET”
lengva buvo įdiegti tose šalyse, kuriose veikė ar buvo kuriamos visos „ECVET” taikymui svarbios
prielaidos: modulinis profesinis mokymas, kvalifikacijos sudarytos iš vienetų, mokymosi rezultatais
grįstas profesinio mokymo turinys, kokybiškos kompetencijų vertinimo sistemos ir kreditų perkėlimo
galimybės. Todėl Suomija, kurios profesinis mokymas jau pasižymėjo visais išvardintais požymiais
ir kurioje nepaisant to ir tinkamai suvokta „ECVET” svarba, tapo vienintele šalimi kurioje „ECVET”
įdiegtas pilna apimtimi ir kurioje juntamas ženklus „ECVET” principų įgyvendinimo poveikis.
Suomijos atveju pažymima, kad „ECVET” turėjo ženklios įtakos mobilumo kokybei, visų pirma
suderinant tarp šalių kompetencijomis grįstą mobilumą. Kitose šalyse skiriasi tiek sistemų
suderinamumas su „ECVET”, tiek „ECVET” poveikis profesinio mokymo sistemoms. Studijoje
nurodomos penkios šalys, kuriose „ECVET” ženkliai prisidėjo prie profesinio mokymo reformų:
Estija, Latvija, Lietuva, Malta ir Rumunija. Europos šalių profesinio mokymo sistemos, kurios
nepasižymėjo „ECVET” svarbiais elementais ir todėl “ECVET” poveikis jose nėra žymus (tačiau tai
nereiškia, kad šiose šalyse nebuvo aktyviai įgyvendinami su „ECVET” susiję projektai ir iniciatyvos).
Didžiausias „ECVET” poveikis šiose šalyse, kad buvo inicijuotos diskusijos ir besikeičiantis
pagrindinių suinteresuotų šalių požiūris į tai, kaip profesinio mokymo turinys galėtų būti
konstruojamas, visų pirma galvojant apie mokymosi rezultatais grįsta mokymąsi ir kvalifikacijų
sudarymą iš atskirų vienetų (pvz. Austrija, Čekija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Slovakija).
Nepaisant to, „ECVET” visose šalyse prisidėjo prie išaugusios profesinio mokymo mobilumo
kokybės ir besimokančiųjų pasitenkinimo mobilumu, didesnio susitarimų aiškumo, skaidresnio
vertinimo ir rezultatų perkėlimo. „ECVET“ taip pat siejamas su didesne kvalifikacijos įgijimo būdų
įvairove ir padidėjusiu sistemų lankstumu, tiek bendrai, tiek ir kalbant apie besimokančiuosius, kurie
susiduria su įvairiais mokymosi sunkumais. Kokios galėtų būti „ECVET” plėtojimo galimybės
ateityje? Analizuojant „ECVET” sistemos potencialą ir dar nepanaudotas galimybes ateityje, visų
pirma svarbu atskleisti kokios yra dabartinės „ECVET” sistemos silpnosios vietos. Taip pat kaip
galima būtų pašalinti pagrindines kliūtis, kurios neleidžia pilna apimtimi diegti „ECVET” Europos
šalių praktikoje. Kalbant apie kliūtis ir silpnybes, visų pirma tai yra „kreditų sistemos“ skirtingas
suvokimas, kuris kai kuriose šalyse atrodo nesuderinamas su nacionaliniu profesinio mokymo turiniu
ir kaip kvalifikacijos yra formuojamos. Kai kurių šalių sistemose nenumatyta galimybė kvalifikaciją
įgyti atskirais vienetais, galvojant, kad taip neišvengiamai nukentėtų profesinio mokymo kokybė.
Taip pat manoma, kad kvalifikacijos vieneto vertė priklauso nuo to, kiek jis suvokiamas pilnos
kvalifikacijos kontekste, žvelgiant holistiškai. Šiose šalyse pilnas „ECVET“ įgyvendinimas lieka toks
pat neįmanomas kaip ir prieš dešimtmetį.
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Kadangi „ECVET“ taikymo ir naudos analizė parodė, kad ne visos šalys yra
pasirengusios toliau plėtoti nacionalines sistemas suderintas su „ECVET“ principais, šiame etape
galimi keli „ECVET“ tolesnės raidos variantai: Plėtojama esama situacija, stiprinimas „status quo“;
„ECVET“ funkcijų integravimas į kitus egzistuojančius Europinius įrankius ar programas,
akcentuojant tik tuos elementus, kurie lengviausiai suprantami ir paprasčiau pritaikomi; „ECVET“
principai integruojami į Europos švietimo ir profesinio mokymo politikos strategines gaires,
išsikeliant ambicingesnius tikslus ateičiai; Harmonizuoti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo
pripažinimo ir kokybės užtikrinimo įrankius, siekiant vieningos bendros sistemos; „ECVET”
sistemos pagrindu parengta Europinė skaidrumo ir mokymosi rezultatų pripažinimo ir lanksčių
mokymosi kelių sandara. Pateikus šiuos scenarijus, kiekvienu atveju buvo atliktas detalus ekspertinis
vertinimas, siekiant įvertinti kokia būtų tokio pasirinkimo nauda, įgyvendinimo kaštai, nenumatytos
pasekmės ir įgyvendinimo galimybės. Kiekvieno scenarijaus atveju taip pat buvo atlikta stiprybių,
silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė (SSGG), siekiant nustatyti ir įvertinti pasiūlytų scenarijų
potencialą ir tikslingumą. Įvertinus ekspertų nuomones Delfi metodu, prieita išvados, kad
palankiausias „ECVET” scenarijus ateičiai būtų pagrindinių principų integravimas į platesnes
(apimančias ir kitus įrankius, tokius kaip EQAVET) Europos profesinio mokymo politikos strategines
gaires, taip sustiprinant „ECVET” svarbą ir paskatinat plačiau taikyti pagrindinius principus kuriant
lanksčius mokymosi kelius ir naujas galimybes plėtojant mokymosi visą gyvenimą sistemas.
Pagrindiniai tokio scenarijaus įgyvendinimo privalumai būtų glaudesnis „ECVET” principų
integravimas su kitais Europos instrumentais, visų pirma Europos kvalifikacijų sandaros ir
ankstesniojo mokymosi pripažinimo nuostatomis, tuo pačiu sustiprinant „ECVET” vaidmenį
Europinėse politikos priemonėse ir programose (Upskiling Pathways, „Erasmus+“, „ErasmusPro“ ir
„Europass“). Be to, integruojant „ECVET” principus į platesnes Europos profesinio mokymo
politikos strategines gaires būtų galima skirti daugiau dėmesio „ECVET” principų žinomumui ir
rinkodarai, plačiau pristatant „ECVET” teikiamą naudą mokymosi visą gyvenimą plėtrai, kuriant
lankstesnius mokymosi (įskaitant ir darbo vietoje) kelius ir mokymosi mobilumo kokybei ir
pripažinimui. Pasirinkus minėtą scenarijų, „ECVET” sistemą taip pat galima būtų lygiagrečiai plėtoti
šiomis kryptimis: Pašalinant ar iš esmės peržiūrint „ECVET” „taškų” sampratą, atsižvelgiant į esamas
kreditų sistemas profesiniame mokyme. Tuo pačiu peržiūrint „ECVET” elementus, kurių taikymas
didina sistemų lankstumą, atsisakant „ECVET”, kaip sistemos, kurią reikia įgyvendinti pilna
apimtimi sampratos, vietoje to skatinant veikiančių ir pasitvirtinusių elementų įgyvendinimą.
Griežtinant reikalavimus taikyti veikiančius ir pasiteisinusius „ECVET” elementus mobilumo
tikslais, tuo pačiu didinant įrankių prieinamumą (pvz. juos skaitmenizuojant ar pateikiant
interaktyviau). Pavyzdžiui „Erasmus+“ mobilumo chartijos gavėjams „ECVET” mokymosi sutartis
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ir Tarpusavio supratimo memorandumas galėtų būti privalomi. Skatinant naujos kartos pilotinius
projektus, skirtus viešinti ir skatinti „ECVET” principų taikymą lankstesnių mokymosi kelių ir
individualizuotų mokymosi būdų kūrimui. Šie projektai turėtų būti visų pirma orientuoti į „ECVET”
diegimo kliūčių šalinimą, pvz. skatinant kompetencijų pripažinimą tose šalyse, kuriose kvalifikacija
nėra daloma į vienetus arba perkeliant profesinio mokymo rezultatus į aukštąjį mokslą. Toliau
plėtojant mokymosi rezultatų sampratą, siekiant jų aiškumo ir vienodo interpretavimo skirtingose
suinteresuotų šalių grupėse. Nors šiuo metu mokymosi rezultatų samprata yra plačiai paplitusi, vis
dar susiduriama su sunkumais tada, kai reikia palyginti skirtingų programų ir šalių mokymosi
rezultatus. Tam galima būtų integruoti jau veikiančias europines priemones, pvz. sektorines
kvalifikacijų sandaras (kur jos jau sukurtos) ir pasitelkti ESCO terminologiją.
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2014 m. prasidėjęs projektas „Nacionaliniai ECVET ekspertai“ baigėsi. ECVET
ekspertų veikla pasiekė tai, kad ECVET, pradžioje atrodęs kaip painus žodžių junginys, tapo ne tik
žinomas tarp mokyklų, verslo įmonių, valdžios institucijų, bet tapo suprantamas kaip kokybė.
Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ pasiekė, kad „ECVET“ sistema taptų pritaikoma ir naudojama
Lietuvoje. Vykę mokymai ir konsultavimai profesinio mokymo įstaigoms, teikta pagalba formuojant
politiką, vykdyta informacijos apie „ECVET“ sistemą sklaida padėjo sukurti „ECVET“
bendruomenę.
Kai jau atrodydavo, kad visos mokyklos žino ir taiko „ECVET“, susidomėjimas
Nacionalinių „ECVET“ ekspertų organizuojamais renginiais nemažėjo. Bendruomenės nariai tapo
aktyvesni, dalinosi savo patirtimi, diskutavo, kėlė aktualius klausimus. Nuo „ECVET“ taikymo
geografiniame mobilume diskusijos išsiplėtė į „ECVET“ taikymą mokymuisi visą gyvenimą,
mokymąsi darbo vietoje, pameistrystę.
„ECVET“ bendruomenė tiki ECVET sistemos verte ir mūsų mokiniais, įgijusiais
pripažįstamas kompetencijas mokymo centruose, darbo vietose Lietuvoje ir Europoje, pasirengusiais
kurti ateitį.
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