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Apžvalga



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 PARLAMENTO IR TARYBOS 
REKOMENDACIJA



EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REKOMENDACIJA

Europos profesinio mokymo kreditų sistema naudojama:

• Mokymosi visą gyvenimą kontekste.

• Mokinių geografiniam mobilumui.

„ECVET“ taikymo suvokimas padeda keisti mąstyseną, 

kurti 

modulines programas, bendrauti su darbdaviais, siekti 

profesinio mokymo kokybės  mokymo institucijoje.



“ECVET” EKSPERTAI

Europos Komisija pakvietė visas šalis nares kurti nacionalines ECVET ekspertų

komandas. 

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų tikslas – plėtoti „ECVET“ principų įgyvendinimą.

„ECVET“ ekspertų veiklos:

Mokymų ir konsultavimo veiklos

„ECVET“ klausimais profesinio mokymo paslaugų teikėjų, įmonių, kitų 

suinteresuotų institucijų atstovams.

Pagalba formuojant politiką

t.y. dalyvauti ir padėti rengiant strategijas bei diegiant „ECVET“ šalyje

Visuomenės informavimo veikos

t.y. dalyvauti visuose visuomenės informavimo veiklose, taip pat rengiant 

„ECVET“ naudojimo vadovus, atliekant dokumentų vertimą ir pan.

Padėti kuriant „ECVET“ naudotojų bendruomenę

t.y. padėti sukurti suinteresuotų asmenų tinklą nacionaliniu, 

sektoriniu arba regioniniu lygiu, kuriuo būtų siekiama įgyvendinti

„ECVET“ praktikoje.



“ECVET” EKSPERTAI

Įgyvendinant projektą 

„Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ 

Lietuvoje „ECVET“ ekspertai savo veiklą

pradėjo 2014 metais.



ECVET žinomumas

Apklausta 71 profesinio mokymo įstaiga



Išvados

• Apklausos dalyviams pagrindiniai šaltiniai apie 
„ECVET“, yra seminarai bei mobilumo projektai.

• Dauguma respondentų apie „ECVET“ pirmą kartą 
išgirdo prieš metus.  

• Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad taiko tam 
tikrus „ECVET“ elementus, tačiau taip pat nemažoje 
mokymo įstaigų „ECVET“ netaikoma.



Išvados

• Netaikantys „ECVET“ principų mokymo įstaigose 
atsakiusiųjų mano, kad įdiegus „ECVET“, pagerėtų 
mokyklos mokinių užsienyje pasiektų mokymosi 
rezultatų pripažinimas, kitų nuomone, pagerėtų 
profesinio mokymo kokybė, mažuma respondentų 
pažymėjo, kad padaugėtų darbo ar kad niekas 
nepasikeistų.



Išvados

• Daugumai tyrimo dalyvių informacijos apie „ECVET“ 
pakanka, problemos kyla taikant praktiškai. Tyrimo 
dalyviai taip pat nurodė kai kuriais atvejais 
administracijos skeptišką požiūrį. „ECVET“ ekspertų 
darbas taip pat buvo pastebėtas. Daugumai 
seminarų forma atrodo tinkamiausia informacijos 
skaidai ir ateityje. Taip pat buvo siūloma rengti 
webinarus, dalintis informacija el. kanalais.



„ECVET“ elementų taikymo ir naudos 
sklaida: ekspertų pranešimai, leidiniai, 
straipsniai ir naujienlaiškiai

PASIEKTI REZULTATAI



Parengta ir/arba išversta 20 leidinių

Parašyta 20 straipsnių

Suorganizuota 16 renginių

Individualiai konsultuotos profesinio mokymo 
įstaigos

PASIEKTI REZULTATAI



„ECVET“ praktinės patirties vadovas

Kviečiame susipažinti su leidiniu, kuris tikimės padės Jums įgyvendinti 
kokybiškesnius mobilumo projektus. Šis leidinys yra skirtas Europos profesinio 
mokymo įstaigoms, siekiančioms pradėti taikyti ECVET mobilumo projektuose. 
Šio vadovo tikslas – skatinti daugiašalį mobilumą profesiniame mokyme, 
supažindinti visų Europos valstybių praktikus su ECVET naudojimu, suteikti 
praktinės informacijos. Vadovo turinys nėra paremtas konkrečios valstybės 
nacionaline profesinio mokymo sistema. Didžiausias dėmesys skiriamas su 
ECVET susijusiems mobilumo aspektams. Praktiniai klausimai (finansiniai 
reikalai, draudimas ir kt.) taip pat trumpai aptariami 9 skyriuje. Malonaus ir 
naudingo skaitymo!

„ECVET“ praktinės patirties vadovas

http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Praktins%20patirties%20vadovas.
pdf

PASIEKTI REZULTATAI

http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Praktins patirties vadovas.pdf
http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Praktins patirties vadovas.pdf


„ECVET“ taikymo nauda. Profesijos mokytojams skirti praktiniai patarimai, 
kaip kokybiškai organizuoti mokinių tarptautinį mobilumą

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“ taikymo nauda. Profesijos mokytojams skirti praktiniai patarimai, kaip 
kokybiškai organizuoti mokinių tarptautinį mobilumą

http://www.smpf.lt/lt/ecvet-taikymo-nauda-profesijos-mokytojams-skirti-
praktiniai-patarimai-kaip-kokybiskai-organizuoti-mokiniu-tarptautini-
mobiluma/

PASIEKTI REZULTATAI

http://www.smpf.lt/uploads/dokumentai/ECVET_taikymo_nauda_leidinys profesijos mokytojams.pdf
http://www.smpf.lt/lt/ecvet-taikymo-nauda-profesijos-mokytojams-skirti-praktiniai-patarimai-kaip-kokybiskai-organizuoti-mokiniu-tarptautini-mobiluma/


PASIEKTI REZULTATAI

PASIEKTI REZULTATAIPASIEKTI REZULTATAIPASIEKTI REZULTATAIPASIEKTI REZULTATAIPASIEKTI REZULTATAIPASIEKTI REZULTATAI



https://www.smpf.lt/wp-
content/uploads/2018/12/Efektyvaus-
darbo-komandoje-gaires.pdf

https://www.smpf.lt/lt/projektai/igyvendin
ti-projektai/ecvet/naudinga-informacija/

Mokymosi rezultatų vertinimas

(ECVET įgyvendinant tarptautinį mobilumą)

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/Efektyvaus-darbo-komandoje-gaires.pdf
https://www.smpf.lt/lt/projektai/igyvendinti-projektai/ecvet/naudinga-informacija/


PASIEKTI REZULTATAI



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. 

https://www.smpf.lt/wp-
content/uploads/2018/12/ECVET_leidinys_A4_210x
297mm_web.pdf

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/ECVET_leidinys_A4_210x297mm_web.pdf


Pagerintas „ECVET“ elementų naudojimas 
Lietuvos 

profesinio mokymo institucijose

PASIEKTI REZULTATAI



PASIEKTI REZULTATAI

„ECVET“ siekis- Europoje

mokymo(si) programos 

grįstos mokymosi rezultatais,

kompetencijomis, kreditais.

Pasiekti mokymosi rezultatai

ar kompetencijos kitoje 

mokymosi institucijoje 

vertinami, pripažįstami,

įskaitomi, dokumentuojami.



Profesinio mokymo įstaigos įgyvendina 
modulines profesinio mokymo programas, 
kuriose kvalifikacijos aprašomos mokymosi 
rezultatais, kurie grupuojami į modulius pagal 
„ECVET“ aprašytus kriterijus

PASIEKTI REZULTATAI



PASIEKTI REZULTATAI

Nuo 2015 m. Lietuvoje pereinama nuo dalykais 
prie moduliais grindžiamų profesinio mokymo 
programų. Modulinės profesinio mokymo 
programos grindžiamos kompetencijomis ir 
joms įgyti suteikiamais kreditais. Programos 
apimtis nustatoma kreditais – mokymosi 
apimties vienetais, kuriais matuojami mokymosi 
rezultatai ir besimokančiojo darbo krūvis, 
reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti. 



PASIEKTI REZULTATAI

Tai atitinka „ECVET“ kreditų įvedimo į Lietuvos 
profesinio mokymo sistemą tikslą – palengvinti asmenų 
mokymosi rezultatų perkėlimą, kaupimą ir pripažinimą. 



PASIEKTI REZULTATAI

• Taikomos lanksčios mokymosi formos, 
įvertinant neformaliu ir savaiminiu 
būdu įgytas kompetencijas

• Taikomas mobilumo metu pasiektų 
mokymosi rezultatų vertinimas, 
pripažinimas, įskaitymas, 
dokumentavimas



PASIEKTI REZULTATAI

17 mokyklų 

netaiko 

,,ECVET" 

sistemos 

elementų

35  mokyklos iš 

dalies taiko 

,,ECVET" 

sistemos 

elementus

9 mokyklos 

pilnai taiko 

,,ECVET" 

sistemos 

elementus

„ECVET“ sistemos elementų taikymas mobilumo 

projektuose



PASIEKTI REZULTATAI

Pilnai taiko:

• Naudojama „ECVET“ mokymosi sutarties forma

• Pasirašomas Tarpusavio supratimo 
memorandumas

• Mobilumo trukmė 4-6 savaitės ir ilgesnė

• Įstaigoje patvirtintas mobilumo organizavimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašas

• Mobilumo organizavimo ir įgyvendinimo principai 
integruoti į kitus dokumentus



PASIEKTI REZULTATAI

Pilnai taiko:

• Profesijos mokytojai įtraukti į mobilumo 
organizavimo, mokinių atrankos, mobilumo 
rezultatų perkėlimo darbo grupę

• Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo ar 
kitoje įstaigos patvirtintoje tvarkoje numatytas 
įvertinimo, gauto mobilumo metu, įskaitymas ir 
perkėlimas į mokinio pasiekimų registrą 
(dienyną)

• Įstaigoje parengta ir taikoma mokinių pasiekimų 
mobilumo metu vertinimo sistema



• Padidėjęs žinomumas apie „ECVET“ taikymą ir 
naudą profesinio mokymo institucijų, įmonių ir 
kitų suinteresuotų šalių tarpe

• Glaudesnis bendradarbiavimas tarp 
suinteresuotų šalių įgyvendinant „ECVET“ 
Lietuvoje

• Padidinta „ECVET“ naudotojų bendruomenė

KITI PASIEKTI REZULTATAI



Ačiū už dėmesį


