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EUROPOS KONTEKSTAS

Biudžetas 2021 m. – 3 mln. EUR.
Visos šalys, išskyrus 5, yra suplanavusios profesinio
mokymo ekspertų veiklas.

Dauguma agentūrų į profesinio mokymo ekspertų
komandą įtraukia buvusius ECVET ekspertus.

Didžiausias dėmesys planuojant ekspertų komandos
veiklas yra skiriamas „Erasmus+“ finansuojamiems
projektams.



PROJEKTO INFORMACIJA

Projekto pavadinimas:

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET) 

Angl. VET National Team

Projekto trukmė (I etapas)

Veiklos pradžia: 2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojai:

Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su LR 
švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Finansavimas:

Projektas bendrai finansuojamas iš „Erasmus+“ programos



PROJEKTO DARBO GRUPĖ 

• Žana Orlova, Švietimo mainų paramos fondo 
direktorės pavaduotoja

• Donata Kavoliūnienė, Profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovė

• Jurgita Pilypaitytė, projektų koordinatorė

• Sandra Mažulytė, projektų koordinatorė

• Vaiva Ružaitė, komunikacijos specialistė

• Daiva Bukėnienė, finansų ir apskaitos specialistė



PROJEKTO EKSPERTAI

Giedrė Beleckienė Vyriausybės strateginės analizės 
centras

Ramunė Vadeikytė Profesinio mokymo centras  „Žirmūnai“

Dr. Nora Pileičikienė Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras

Dr. Vytautas Petkūnas Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centras 

Vilija Bakutytė Kėdainių profesinio rengimo centras 

Modesta Žilinskė Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 

Roma Šimukauskienė Marijampolės profesinio rengimo 
centras 



PROJEKTO TIKSLAS

Pagrindinis profesinio mokymo ekspertų veiklos
tikslas – sukurti ekspertinį tinklą, kuris skatintų,
stiprintų ir tobulintų profesinio mokymo įrankių
(angl. VET Tools) taikymą įgyvendinant „Erasmus+“
projektus, didintų minėtų įrankių žinomumą.

EK dokumentuose minimi profesinio mokymo įrankiai:

• ECVET, EQAVET;

• Graduate Tracking; 

• EU quality framework for apprenticeships. 



Projekto įgyvendinimo iššūkiai

• Nebaigtinis profesinio mokymo įrankių
sąrašas;

• Itin „kukli“ komunikacija su kitomis šalimis,
kad būtų galima pasidalinti gerosiomis
patirtimis;

• Skirtingas visų šalių „startas“ su šia veikla...



Projekto veiklos

• Ekspertų komanda;

• Ekspertų pristatymo leidinys ir naujienlaiškis;

• Ekspertų susitikimai;

• Ekspertų ir ŠMSM susitikimas;

• Profesinio mokymo įrankių aprašas;
EQAVET, ECVET, ESO, Nacionalinė kvalifikacijų sandara, Lietuvos
kvalifikacijų sandara, Europos kvalifikacijų sandara, VET4ALL,
Pameistrystė, MappED – InclusiveMobility.eu, National Training
Fund, Individual Learning Accounts, Centres of Vocational
Excellence, StayMobil, SELFIE, Europass, Euroguidance,
BEQUAL.app



Būsimas 
laikotarpis…



Tikslai/Kryptys

• Atliepti EK tikslus ir sukurti ekspertinį tinklą, kuris skatintų,
ir tobulintų VET įrankių taikymą įgyvendinant „Erasmus+“
projektus, didintų minėtų įrankių žinomumą;

• Didinti ne tik „Erasmus“ projektų kokybę, užtikrinti jų
rezultatų tvarų naudojimą, bet ir didinti profesinių
mokymo įstaigų įsitraukimą (pvz., KA2 mažos apimties
partnerysčių projektus nepatyrusioms ar mažiau
patyrusioms organizacijoms);

• Suburti praktikų bendruomenę, kuri galėtų būti
patariamuoju balsu/įrankiu tam tikrais klausimais.



Praktikų bendruomenė

• Praktikų bendruomenė: kolegų tinklas, kuris
dalijasi gerosios praktikos pavyzdžiais,
„investuojama“ į jo kompetencijas (mokymai,
konsultacijos), funkcionuoja kaip patariamasis
balsas;

• Kvietimas jungtis prie Praktikų bendruomenės –
kitų metų pradžia;

• Kitais metais – Praktikų bendruomenės
susitikimas/renginys.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Jurgita.Pilypaityte@smpf.lt
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