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 Šiame leidinyje pristatomi profesinio mokymo ekspertų 

tinklo (toliau – PROMET) narių atrinkti ir aprašyti įvairiose Europos 

Sąjungos iniciatyvose bei projektuose sukurti profesinio mokymo 

ir mokymosi (toliau – profesinio mokymo) srityje naudojami 

instrumentai, įrankiai, priemonės (toliau – įrankiai). 

Per pastaruosius metus Europos Sąjungoje jų buvo sukurta 

nemažai. Pavyzdžiui, Europos Tarybos rekomendacijos šalių 

įrankiams dėl pameistrystės kokybės, profesinio mokymo tvarumo, 

socialinės lygybės. Šie įrankiai dabartiniame programos „Erasmus+“ 

įgyvendinimo etape, kuris truks iki 2027-ųjų, pakeičia ankstesnes 

Europos Tarybos rekomendacijas dėl Europos profesinio mokymo 

kreditų sistemos (angl. European Credit system for Vocational 

Education and Training – ECVET), bet kartu ir pakartoja svarbiausią 

ECVET principą, kuris akcentuoja profesinio mokymo pritaikomumą, 

ir integruoja Europos profesinio mokymo kokybės orientacinės 

sistemos (angl. European Quality Assurance Reference Framework 

for Vocational Education and Training – EQAVET) nuostatas.

Leidinyje pristatomi įrankiai sąlygiškai suskirstyti į dvi dalis pagal 

jų panaudojimo lygmenį: ECVET sąsajos principas akcentuoja 

individualų įrankio panaudojimo lygmenį, susietą su profesinio 

mokymo programos mokiniu ir/ar mokytoju, o EQAVET sąsajos 

principas nukreipia į institucinį įrankio lygmenį ir pabrėžia įrankio 

panaudojimo svarbą profesinio mokymo teikėjo – įstaigos lygmenyje. 

1.                         ĮVADAS
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LEIDINYJE APRAŠYTI ŠIE EUROPOS SĄJUNGOS 
INICIATYVOSE SUKURTI ĮRANKIAI:

Institucinis įrankio panaudojimo lygmuo

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė 

sistema

Angl. EQAVET – European Quality Assurance Reference 

Framework for Vocational Education and Training

Europos įgūdžių (gebėjimų), kompetencijų, kvalifikacijų ir 

profesijų klasifikatorius 

Angl. ESCO – European Skills, Competences, Qualifications 

and Occupations) is the European multilingual classification of 

Skills, Competences and Occupations

Įgūdžių planavimo metodika

Angl. Skills anticipation mechanisms

Pameistrystė

Angl. Apprenticeship

Nacionaliniai mokymosi fondai

Angl. NTF – National Training Fund 

Profesinės kompetencijos centrai

Angl. CoVEs – Centres of Vocational Excellence 

1.                                                      ĮVADAS
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Efektyvaus mokymosi savirefleksija, siekiant plėtoti inovatyvias 

švietimo technologijas

Angl. SELFIE – Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

the use of Innovative Educational Technologies

„Euroguidance“. Profesinis orientavimas Lietuvoje ir Europoje 

Angl. Euroguidance

Kokybės užtikrinimo lyginamoji analizė pameistrystėje ir 

mokymosi darbo vietoje

Angl. BEQUAL.app 

Absolventų stebėjimo sistema 

Angl. Graduate Tracking 

Leidinyje neaprašyta dėl kylančių sunkumų ją panaudoti Lietuvos švietimo sistemoje

Europos profesinio mokymo kreditų sistema

Angl. ECVET – European Credit system for Vocational Education 

and Training 

Institucinis įrankio panaudojimo lygmuo

1.                                                      ĮVADAS
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Nacionalinė kvalifikacijų sandara (NKS), Lietuvos kvalifikacijų 

sandara (LTKS), Europos kvalifikacijų sandara (EKS)

Angl. NQF – National Qualification Framework; EQF – European 

Qualification Framework

Profesinis mokymas visiems

Angl. VET4ALL

Įtraukusis judumas 

Angl. MappED – InclusiveMobility.eu

Asmeniniai mokymosi krepšeliai

Angl. Individual learning accounts

Lik judus

Angl. StayMobil 

„Europass“

Angl. Europass

1.                                                      ĮVADAS

PROMET projekto veikla ir šiuo leidiniu siekiama padidinti 

profesinio mokymo įrankių žinomumą potencialiems 

programos „Erasmus+“ paraiškų teikėjams ir gavėjams, taip 

pat plėsti žinias apie profesinio mokymo įrankių taikymą 

nacionaliniu lygmeniu įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

Projektą „Profesinio mokymo ekspertų tinklas – PROMET“, 
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angl. VET National Team, nuo 2021 m. įgyvendina Švietimo 

mainų paramos fondas, bendradarbiaudamas su  LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija. Šis projektas yra Europos Komisijos 

iniciatyva, įgyvendinama daugelyje Europos Sąjungos šalių 

narių, kuria siekiama sukurti nacionalinių profesinių mokymo 

ekspertų tinklą, skatinantį, stiprinantį ir tobulinantį profesinio 

mokymo įrankių taikymą įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

1.                                                      ĮVADAS

PROMET EKSPERTAI 2021-ŲJŲ LAIKOTARPIUI:

Vilija Bakutytė

Giedrė Beleckienė 

dr. Vytautas Petkūnas

dr. Nora Pileičikienė

Roma Šimukauskienė

Ramunė Vadeikytė

Modesta Žilinskė

Kėdainių profesinio rengimo centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Marijampolės profesinio rengimo centras

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla



9

Vilija Bakutytė
KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Projektų vadovė, vyr. profesijos mokytoja

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

27 metų profesijos mokytojos patirtis, 19 metų 
formaliojo ir neformaliojo švietimo srities projektų 
rengimas ir administravimas.

VEIKLOS SRITYS

Profesinis mokymas, projektų rengimas ir valdymas.

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis mokymas ir 
kodėl jis jums svarbus.

Profesinio mokymo įstaigoje dirbu daugiau kaip 27 metus. Tačiau pažintis su profesiniu 
mokymu, jo organizavimu, pedagogika prasidėjo daug anksčiau. Mano tėtis dirbo profesinio 
mokymo įstaigos direktoriaus pavaduotoju ugdymui 35 metus, taigi  aplinka ir žmonės, kurie 
mane supo ir kurioje aš augau, buvo susiję su profesiniu mokymu. Besimokydama mokykloje 
nuolat kartodavau, kad aš tikrai mokykloje nedirbsiu. Tačiau dar studijuodama universitete 
pradėjau dirbti profesinėje mokykloje kaip profesijos mokytoja. Mano darbo pradžia – 1994 
metai, kai nepriklausomoje Lietuvoje profesinis mokymas dar tik formavosi, pagal  poreikį 
keitėsi profesinio mokymo programos. Nors profesijos mokytojos darbas man sekėsi gerai, 
ilgainiui pradėjo trūkti naujų iššūkių ir platesnių galimybių. Dar dirbdama profesijos mokytoja 
stažavausi Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje, buvau išvykusi į darbo stebėjimo vizitus 
Suomijoje. Užsienyje įgyta patirtis, naujovių poreikis ir savirealizacijos siekimas paskatino 
2002 m. užimti profesinio mokymo įstaigos projektų vadovės pareigybę. 

Profesinis mokymas man yra nuolatinė kaita, profesinis ir asmeninis tobulėjimas. Kartu 
tai yra atsakomybė  ir įsipareigojimas nuolat mokytis pačiam. 

El. paštas

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

Projektų rengimas ir įgyvendinimas yra komandinis darbas. 
Norint sėkmingai įgyvendinti projektą ir pasiekti visus 
suplanuotus rezultatus, reikalingas nuoseklus planavimas ir 
bendruomenės narių įsitraukimas bei palaikymas. Kad projektinė 
veikla netaptų tik techniniu darbu, reikalingas kūrybiškumas ir 
kaita.

Pasirinkus projektų koordinatoriaus darbą, 
šis darbas bent iš dalies turi tapti ir gyvenimo būdu. 

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:v.bakutyte%40prc.kedainiai.lm.lt?subject=
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Giedrė Beleckienė
VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

Vyr. politikos analitikė

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

Daugiau nei 20 metų profesinio mokymo politikos 
ir jos įgyvendinimo analizės patirtis.

VEIKLOS SRITYS

Mokymo kokybė, atitiktis rinkos poreikiams, 
kvalifikacijų sistema, gebėjimų poreikis, 
mokymasis visą gyvenimą.

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima  
profesinis mokymas ir kodėl jis jums svarbus. 

Profesinis mokymas yra daugialypis ir tuo žavus. Jis yra kitoks negu 
aukštasis mokslas. Profesinis mokymas suteikia įgūdžių ir reikiamų profesinių 
žinių, yra derinamas su darbo rinkos reikalavimais ir yra neatsiejama švietimo 
dalis. Jis skirtas jaunimui ir suaugusiesiems, apima įvairius švietimo lygius, 
mokymo teikėjus, gali būti įgyjamas įvairiais būdais ir įvairiomis formomis 
(mokykline, pameistrystės). Man profesinis mokymas yra ypač svarbus savo 
socialiniu aspektu. Jis padeda augti įvairių specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms, yra atviras socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, yra kaip 
alternatyva įgyti išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nenori 
ar negali tęsti akademinių studijų. 

El. paštas

Svarbu ne tik pasiekti numatytus 
rezultatus, bet ir užtikrinti, kad 
pasibaigus projektui jie būtų 
toliau naudojami. 

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:giedre.beleckiene%40strata.gov.lt?subject=
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Dr. Vytautas Petkūnas
VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO  

PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Direktorius

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

Profesinio mokymo srityje dirbu 32 metus,  
iš jų 29 metus – kaip mokyklos vadovas.

VEIKLOS SRITYS

Švietimas, profesinis mokymas.

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis mokymas ir 
kodėl jis jums svarbus.

Mano pirmasis išsilavinimas – elektros inžinierius. Darbo karjeros pradžioje 7 metus 
dirbau atominėje elektrinėje ir jau tuomet supratau, kiek svarbi yra profesinė kvalifikacija ir 
kompetencijos asmeninei ir darbo karjerai. Pradėjęs dirbti profesinio mokymo srityje iš savo 
ankstesnės patirties žinojau, kokie yra pramonės ir verslo, darbdavių lūkesčiai, siejami su 
švietimu, o konkrečiau –  ir su profesiniu mokymu, todėl nebuvo sunku suformuluoti tikslus 
vėliau vadovaujamai mokymo įstaigai. Apsisprendimą nulėmė, matyt, ir tai, kad mano tėvai 
buvo mokytojai. Atradęs, kad tai darbas, kurį aš mėgstu, ir žinodamas, ko siekiu, baigiau 
edukologijos magistrantūrą KTU, studijavau Belgijos ir Austrijos universitetuose, įgijau Europos 
švietimo edukologijos magistro laipsnį, vėliau apsigyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją. 
Ir nors daug metų dirbau ir dėstytoju universitete, pirmoje vietoje išliko tikrasis pašaukimas –
profesinis mokymas, kuriam ir atidaviau didesnę savo gyvenimo dalį.

Papasakokite apie profesinio mokymo projektą, įvykį, susitikimą,  
kuris pakeitė jūsų gyvenimą / įsiminė ilgam.

1992 metais tapus profesinės mokyklos direktoriumi mano iniciatyva užmezgėme 
kontaktus su profesinio mokymo centru (dabar „Berufskolleg Kreis Höxter“) iš Šiaurės Reino 
– Vestfalijos žemės Vokietijoje. Tais pačiais metais įvyko pirmieji vizitai ir buvo pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis. Tai buvo pirmoji partnerystė tarp jau nepriklausomos Lietuvos ir 
anuometinės Vakarų Europos profesinio mokymo įstaigų, tebesitęsianti iki šios dienos, – beveik 
30 metų. Tuomet dar nebuvo nei programos „Erasmus“, „Leonardo da Vinči“, „Comenius“, 
„Phare“ ar kitų programų, tačiau nuo pirmųjų bendradarbiavimo metų jau vyko abipusiai 
mokinių ir mokytojų mainai, dvišaliai projektai, vokiečiams padedant 

El. paštas

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:petkunas.vytautas%40gmail.com?subject=
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Dr. Nora Pileičikienė
KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Direktorė

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

Profesinio mokymo centre dirbu nuo 2017 m.  

VEIKLOS SRITYS

Profesinis mokymas, aukštasis mokslas, 
mokymasis visą gyvenimą  

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis 
mokymas ir kodėl jis jums svarbus.

Profesinis mokymas yra viena iš švietimo sistemos sudėtinių dalių, tačiau 

vis dar nepakankamai įvertintas bendrame šalies kontekste. Daugiau iniciatyvų 

sulaukia bendrasis ugdymas ar aukštasis mokslas. Aš tikiu profesinio mokymo 

svarba – jis suteikia žmogui, ambicingai siekiančiam savo tikslų, greičiausią kelią 

į savarankiškumą ir asmeninę nepriklausomybę. Pasaulis keičiasi, reikšmingi 

pokyčiai vyksta ir profesinio mokymo srityje, tačiau tobulinimui – daugybė krypčių. 

Mano siekis kas dieną dirbant profesinio mokymo įstaigoje, kuriai esu atsidavusi, 

mažais žingsneliais ir dideliais žingsniais prisidėti prie profesinio mokymo augimo ir 

pagarbaus jo pripažinimo Lietuvoje.

El. paštas

Tarptautinė veikla praplečia žmogaus akiratį 
ir bendrą organizacijos išmanymą. Svarbu 
nepaliauti džiaugtis pažinimo akimirkomis ir 
pasinaudoti jų rezultatais. Svarbu šiuo turtu 
dalintis. Neužrakinkite skrynioje tarptautinių 
projektų metu sukurto turto, naudokite jį patys 
ir dovanokite kitiems.

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:nora.pileicikiene%40kaupa.lt?subject=
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Roma Šimukauskienė
MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

25 metai darbo profesinio  mokymo srityje. Dirbau 
anglų kalbos mokytoja, projektų vadove, nuo 2012 m. – 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

VEIKLOS SRITYS

Profesinis mokymas, projektų administravimas ir 
valdymas, mokymasis visą gyvenimą 

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis 
mokymas ir kodėl jis jums svarbus.

Profesinio mokymo įstaigoje dirbu 25 metus. Esu baigusi romanų–germanų 

kalbų filologiją, įgijusi anglų kalbos specialybę. Profesinio mokymo įstaigoje pradėjusi 

dirbti anglų kalbos mokytoja, labai greitai pradėjau projektines veiklas, koordinavau 

tarptautinius mobilumo, strateginių partnerysčių projektus. Domėjimasis profesiniu 

mokymu augo. Supratau, kad profesinis mokymas labai svarbus mokymosi visą 

gyvenimą kontekste. Daug domėjausi kitų šalių profesiniu mokymu, rengiau ir 

koordinavau Europos struktūrinių fondų projektus. Matau, kaip auga profesinio 

mokymo prestižas, ir tai mane džiugina. Tai ir dalelė manęs.

El. paštas

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

Projektas – priemonė vykdyti kokybišką 
profesinį mokymą, suteikiant galimybes 
mokytis, stiprinti turimas kompetencijas ar įgyti 
naujų kitose aplinkose. Tarptautiniai projektai 
turi būti ugdymo proceso dalis, tai nėra šalutinis 
dalykas. 

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:roma.simukauskiene%40mprc.lt?subject=
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Ramunė Vadeikytė
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS „ŽIRMŪNAI“

Kokybės vadybininkė, projektų vadovė

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

Nuo 2004 m. pradėjau karjerą kaip anglų k. mokytoja, 
nuo 2006 m. – projektų vadovė, 2020 m. – kokybės 
vadybininkė

VEIKLOS SRITYS

Profesinio mokymo centro visuotinės kokybės vadybos 
sistemos kūrimas, diegimas, valdymas, nuolatinė 
priežiūra, projektų rengimas ir valdymas 

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis 
mokymas ir kodėl jis jums svarbus.

Profesinis mokymas užima didelę ir svarbią vietą mano gyvenime. Dirbdama 

matau prasmę ir misiją asmeniškai prisidėti, kad profesinis mokymas būtų kokybiškas, 

patrauklus, modernus per tarptautiškumą, inovacijas, glaudų bendradarbiavimą su 

verslu.

Papasakokite apie profesinio mokymo projektą, įvykį, susitikimą, 
kuris pakeitė jūsų gyvenimą / įsiminė ilgam.

Būtų sunku išskirti vieną konkretų įvykį, tai daugiau būtų galima palyginti su 

sniego gniūžte ar koriu, kai patirtys, projektai, pažintys plečiasi, auga, įtraukia, tampa 

gyvenimo būdu, varikliu ir negali sustoti.

El. paštas

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

Patarčiau į projektus žiūrėti kaip į galimybę 
tobulinti ugdymo procesą. Projektų vadovams 
linkėčiau nesistengti visko atlikti patiems, o kuo 
daugiau įtraukti visą bendruomenę.

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:ramune.vadeikyte%40mczirmunai.lt?subject=
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Modesta Žilinskė
KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Projektų vadovė 

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

10 metų 

VEIKLOS SRITYS

Projektų rengimas ir valdymas

Papasakokite apie profesinio mokymo projektą, įvykį, susitikimą, 
kuris pakeitė jūsų gyvenimą / įsiminė ilgam.

Tai buvo mokinių stažuotė Italijoje. Aš buvau lydinti mokytoja, projekte 

dalyvavo kelių mokyklų mokiniai. Belipdama į lėktuvą pamačiau, kad vieno vaikino 

batai kiauri – ir ne dėl stiliaus, o todėl, kad neturėjo iš ko nusipirkti naujų. Nuo to 

laiko labai atidžiai dirbu su socialinę, ekonominę atskirtį patiriančiais mokiniais, 

projektų paraiškose nusimatome išimtinių išlaidų, kurias skiriame papildomai 

pagalbai, mokiniams perkame darbo drabužius, padengiame kitas būtinas išlaidas. 

Labai džiaugiuosi, kad programos „Erasmus+“ projektuose gali laisvai dalyvauti bet 

kokios socialinės ir ekonominės padėties mokiniai, kad programos finansavimas yra 

pakankamas mokinių saugumui ir patogumui užtikrinti. Jau vėliau, po kelerių metų, 

viena mano projekto dalyvė nuoširdžiai džiaugėsi sakydama, kad negali patikėti, jog 

turi aprangą, ant kurios užrašytas jos vardas, juk ji visą gyvenimą buvusioje mokykloje 

patyrė tik patyčias, kad vaikšto nemadingais drabužiais. Lietuvos didieji miestai retai 

susiduria su tokiomis problemomis, tačiau kaimiškų vietovių mokiniai dažnai ateina iš 

labai sudėtingų šeimų ir tarptautinių projektų galimybės jiems yra labai svarbios.

El. paštas

Tarptautiniai projektai yra tobulėjimo, pokyčių 
ir naujų atradimų įrankis. Tačiau šis įrankis 
stiprus tik tuomet, kai dirbama komandoje.

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

2.                PROFESINIO MOKYMO EKSPERTŲ TINKLO PROMET EKSPERTAI

mailto:projektai%40ktvm.kupiskis.lm.lt?subject=
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Europos profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo 
orientacinė sistema

EQAVET
European Quality Assuarance 
in Vocational Education and 
Training

Parengė:

3.1.                 EQAVET

Roma Šimukauskienė

Lietuvos kontekstas 

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 

orientacinė sistema taikoma kokybės valdymui profesinio 

mokymo sistemų (pirminis, tęstinis profesinis mokymas, 

profesinis orientavimas) ir profesinio mokymo paslaugų 

teikėjų lygmenimis. 

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI)
TIKSLINEI GRUPEI 

Mokymo įstaigoms rekomenduojama vadovautis EQAVET kokybės kriterijų, 

aprašų ir rodiklių rinkiniu, atliekant savianalizę. Naudoti jau parengtus ir PROMET 

ekspertų pristatomus instrumentus  arba pasirengti patiems (klausimynai, tyrimai, 

analizės…) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en
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ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė 

sistema (toliau – Sistema) apima kokybės užtikrinimo ir gerinimo 

ciklą (planavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir peržiūra ir (arba) 

persvarstymas), grindžiamą kokybės kriterijų, aprašų ir rodiklių 

rinkiniu. 2009 m. parengta Europos Parlamento ir Tarybos 

rekomendacija Dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 

orientacinės sistemos (EQAVET) sukūrimo, kurioje  nustatyti bendrieji 

principai, kokybės kriterijai, orientaciniai aprašai ir rodikliai, galintys 

padėti vertinti ir tobulinti dabartines sistemas ir profesinio mokymo 

paslaugų teikimą.

3.1.                                                      EQAVET 

Kokybės užtikrinimo ciklas:

1.

2.

Įgyvendinimas

Vertinimas ir įvertinimas

Parinkti procedūras, užtikrinančias tikslų ir uždavinių 

pasiekimą (pvz., partnerystės plėtojimas, suinteresuotųjų 

šalių įtraukimas, išteklių paskirstymas ir organizacinės ar 

veiklos procedūros).

Sukurti mechanizmus, kurie, surinkus ir išanalizavus 

duomenis, leistų argumentuotai įvertinti pasiekimus ir 

rezultatus.

3. Peržiūra

Numatyti pokyčių procedūras, reikalingas užsibrėžtiems 

rezultatams ir (ar) naujiems uždaviniams pasiekti, 

atsižvelgiant į grįžtamąjį ryšį ir suinteresuotųjų šalių 

įvertinimą.

3.1.                                                      EQAVET 
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ORIENTACINIAI APRAŠAI:

PLANAVIMAS

Europos, nacionalinės ir regioninės profesinio mokymo politikos 

tikslai yra susieti su profesinio mokymo paslaugų teikėjų 

nustatomais vietos tikslais. Nustatomi aiškūs tikslai, stebima, 

kaip jų siekiama. Nuolat konsultuojamasi su suinteresuotosiomis 

šalimis, siekiant nustatyti konkrečius vietos ar individualius 

poreikius. Aiškiai padalyta atsakomybė už kokybės užtikrinimą 

ir gerinimą. Planuojant veiklą, įskaitant kokybės gerinimo veiklą, 

darbuotojai dalyvauja nuo pat pradžių. Profesinio mokymo

paslaugų teikėjai bendradarbiauja vieni su kitais. Suinteresuotosios 

šalys dalyvauja analizuojant vietos poreikius. Profesinio mokymo 

paslaugų teikėjai vadovaujasi aiškia ir skaidria kokybės sistema.

Ištekliai paskirstomi ar skiriami taip, kad būtų pasiekti įgyvendinimo 

planuose iškelti tikslai. Remiama glaudi partnerystė, kad būtų 

įgyvendinta suplanuota veikla. Strateginiame personalo kompetencijų 

tobulinimo plane nustatomas profesijos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis. Personalas nuolat mokosi ir bendradarbiauja su 

svarbiomis išorės suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų stiprinami 

gebėjimai, gerinama kokybė, tobulinama veikla.

3.1.                                                      EQAVET 

ĮGYVENDINIMAS



3.1.                                                      EQAVET 

Reguliariai atliekamas savęs vertinimas, vadovaujantis 

nacionalinėmis ar regioninėmis nuostatomis ir (arba) sistemomis 

arba pačių profesinio mokymo paslaugų teikėjų iniciatyva. Vertinami 

ir peržiūrimi švietimo procesai ir rezultatai, įskaitant besimokančių 

asmenų pasitenkinimo bei personalo veiklos bei pasitenkinimo 

analizę. Vertinant ir peržiūrint sistemą, taikomi tinkami ir veiksmingi 

mechanizmai, padedantys į šią veiklą įtraukti vidaus ir išorės 

suinteresuotąsias šalis. Taikomos išankstinio įspėjimo sistemos.

Renkami besimokančių asmenų atsiliepimai apie asmeninę 

mokymosi patirtį ir apie mokymosi bei mokymo aplinką. Mokytojų 

atsiliepimais ir šia informacija vadovaujamasi planuojant tolesnius 

veiksmus. Informacija apie peržiūros rezultatus yra plačiai viešinama. 

Grįžtamojo ryšio ir peržiūros tvarka yra organizacijos strateginio 

mokymosi proceso dalis. Vertinimo proceso rezultatai aptariami su 

suinteresuotosiomis šalimis ir parengiami tinkami veiksmų planai.

VERTINIMAS

PERŽIŪRA

20
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RODIKLIAI 

Kokybės užtikrinimo sistemų aktualumas profesinio mokymo 

paslaugų teikėjams. 

Investicijos į mokytojų rengimą. 

Dalyvavimo profesinio mokymo programose mastas. 

Profesinio mokymo programų baigimo mastas. 

Profesinį išsilavinimą įgijusių asmenų įdarbinimas.

Įgytų įgūdžių naudojimas darbo vietoje. 

Nedarbo mastas (pagal individualius kriterijus). 

Pažeidžiamų grupių įtrauktis.

Darbo rinkos mokymo poreikių nustatymo mechanizmai.

Priemonės, skirtos didesnių galimybių siekiantiems   profesinio 

rengimo ir mokymo dalyviams.

Sistemą reikėtų vertinti labiau kaip priemonių rinkinį, iš kurio 

įvairūs naudotojai gali pasirinkti tuos aprašus ir rodiklius, kurie, 

jų nuomone, labiausiai atitinka jų taikomos konkrečios kokybės 

užtikrinimo sistemos reikalavimus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
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Europos įgūdžių (gebėjimų), 
kompetencijų, kvalifikacijų ir 
profesijų klasifikatorius

ESCO (European Skills, 
Competences, Qualifications and 
Occupations) is the European 
multilingual classification of Skills, 
Competences and Occupations

Parengė:

3.2.                    ESCO

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI)
TIKSLINEI GRUPEI

Dr. Nora Pileičikienė

Lietuvos kontekstas 

ESCO profesijų klasifikatoriuje įvardinamos 

profesijų bei atskirų žinių, įgūdžių ir kompetencijų 

tarpusavio sąsajos. Šios sąsajos yra paremtos 

informacinių technologijų sistema, kuri leidžia 

Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės 

šalių įvairioms darbo paieškos, švietimo ir kitų 

paslaugų platformoms panaudoti ESCO duomenis 

ir pagal asmens turimas kompetencijas nustatyti, 

kokioje mokymo ar studijų programoje asmuo 

turėtų mokytis ar studijuoti, siekdamas pakelti 

savo kvalifikaciją arba persikvalifikuoti.

ESCO pateikia tikslius profesijų, joms reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų 

aprašymus, kurie gali būti sėkmingai naudojami tiek ieškančiųjų, tiek siūlančiųjų darbą, 

tiek teikiančiųjų profesinį mokymą ar aukštąjį mokslą, taip pat asmenų, rengiančių 

savo gyvenimo aprašymus ir planuojančių savo karjerą. Profesinio mokymo įstaigos 

turėtų naudoti ESCO kaip informacijos šaltinį, pagal suteiktas galimybes atnaujinant 

ir tobulinant profesinio mokymo programas, taip pat plėtojant profesinio informavimo 

ir karjeros konsultavimo veiklas, asmenims pasirenkant mokytis konkrečios profesijos 

ir jau besimokantiems profesijos, planuojantiems savo karjerą.

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
http://
https://www.feani.org/sites/default/files/Background%20note_ESCO.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-161740
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-161740


ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

ESCO – tai Europos daugiakalbis kompetencijų ir profesijų 

klasifikatorius. ESCO platforma yra parengta žodyno forma, kuriame 

aprašomos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės darbo 

rinkai ir švietimo sistemai aktualios profesijos bei atskiros jų 

kompetencijos. ESCO 27 kalbomis (visomis oficialiomis ES šalių narių 

kalbomis, taip pat islandų, norvegų ir arabų kalbomis) aprašo apie 

3000 profesijų ir pateikia apie 14 000 žinių, įgūdžių ir kompetencijų, 

susijusių su šiomis profesijomis, aprašų. ESCO patalpintas viešai ir 

prieinamas nemokamoje interneto svetainėje .

2017 m. Europos Komisija pateikė naudojimui pirmąją ESCO versiją, 

kuri toliau yra plėtojama. Projekto įgyvendinimas deleguotas 

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratui (angl. European 

Commission project, run by Directorate General Employment, Social 

Affairs and Inclusion - DG EMPL). 

ESCO yra paremtas trimis kolonomis: 

profesijų kolona;

žinių, įgūdžių ir kompetencijų kolona;

kvalifikacijų kolona.

PROFESIJŲ KOLONA

Ši kolona apibūdina visas Europos darbo rinkoje esančias aktualias 

profesijas (2942 profesijos ESCO v1 versijoje). Profesijos nėra 

sutapatinamos su darbais ir yra apibūdinamos kaip „darbų grupė, 

kurių pagrindinės funkcijos ir atsakomybės yra vienijamos aukštu 

panašumo lygmeniu“. ESCO yra tampriai susietas su paskutine  

3.2.                                                        ESCO
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https://ec.europa.eu/esco/portal/home 


Tarptautinio profesijų kvalifikacijų standarto  (angl. Standard 

Classification of Occupations, ISCO) versija. Kiekviena profesija 

yra susieta su ISCO kodu ir apibrėžta detaliau (ISCO nurodomi tik 

4 profesijų lygmenys, o ESCO šiuos lygmenis apibūdina detaliau): 

šios dvi klasifikacijos sistemos yra susietos hierarchine sistema. 

Kiekviena ESCO profesija apibūdinama jai priskirta sąvoka, t. 

y. labiausiai šalyje ar šalyse paplitusiu konkrečios profesijos 

apibūdinimo terminu. Taip pat pateikiami mažiau paplitę profesijos 

apibūdinimo terminai, tokie kaip alternatyvūs pavadinimai, 

sinonimai, skirtingi rašymo variantai, posakiai, sutrumpinimai. 

Be to, pateikiama nuoroda į siejamą  ISCO grupę, trumpas 

profesijos apibūdinimas ir, jei taikoma, pristatoma taikymo sritis, 

kuri paaiškina, kokios konkrečios profesijos apima arba neapima 

aprašomos profesijos termino. Taip pat pristatomi profesijos 

reguliavimo aspektai, ir, kur taikoma, nuorodos į smulkesnio 

profilio profesijas. 

ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ KOLONA

Svarbiausias ESCO aspektas yra tai, kad kiekviena profesija 

yra susieta su pagrindinėmis (esminėmis) ir gretutinėmis 

profesijai būdingomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, 

detaliai apibūdinant, kurios žinios ir įgūdžiai yra būtini 

asmenims, siekiantiems dirbti konkrečios profesijos darbą, o

kurie – papildomi. Tai leidžia suprasti, kurios žinios ir įgūdžiai

3.2.                                                        ESCO
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yra tipiniai pagal konkrečią profesiją atliekamam darbui, kas  

sudaro galimybes darbdaviams įvertinti, ar darbo ieškantys 

asmenys turi reikalingas žinias ir įgūdžius, darbo ieškantiems ar 

besimokantiems asmenims –  įsivardinti, kokias žinias ir įgūdžius 

jie turi ir kokių jiems trūksta, o karjeros konsultavimo ir švietimo 

specialistams – suprojektuoti mokymosi ar studijų programą taip, 

kad asmenys įgytų profesijai reikalingas žinias ir gebėjimus. Šiuo 

metu ESCO pristatomų žinių, įgūdžių ir kompetencijų sąvadas 

apima visą, iš viršaus į apačią einančią hierarchinę įgūdžių 

kolonos struktūrą. Įgūdžiai yra aprašyti šiais aspektais: i) sąsajose 

su profesijomis, ii) sąsajose, pristatančiose, kaip šios žinios, 

įgūdžiai ir kompetencijos yra susiję su kitomis žiniomis, įgūdžiais 

ir kompetencijomis, ir iii) sąsajose su hierarchine struktūra 

(taikoma tik bendrosioms žinioms, įgūdžiams, kompetencijoms). 

Kiekvienam įgūdžiui ESCO pateikia siūlomą terminą, nesiūlomą, 

jei taikomą (mažiau būdingą) terminą, apibūdinimą ir taikymo 

diapozoną (jei taikoma, paaiškinant sąvokos ribas), įgūdžio tipą 

(žinios prieš kompetencijas), svarbiausias ir gretutines profesijai 

reikalingas žinias ir įgūdžius. Taip pat ESCO pateikia informaciją 

apie įgūdžio panaudojimą: kurie įgūdžiai yra reikalingi įvairioms 

profesijoms –  universalūs, kurie įgūdžiai yra tarpsektoriniai, kurie 

yra srities specialieji, o kurie – profesijos specialieji.

3.2.                                                        ESCO
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KVALIFIKACIJŲ KOLONA

Kvalifikacijų kolonoje ESCO pateikia visą esančią informaciją 

apie profesijas. Į ESCO kvalifikacijos yra įtraukiamos iš Europos 

Sąjungos šalių narių, kandidačių ir Europos ekonominės erdvės 

nacionalinių duomenų bazių, kurios yra susietos su nacionalinėmis 

kvalifikacijų sąrangomis, o šios – su Europos kvalifikacijų sąranga. 

Europos Komisija nuo 2014 m. finansiškai skatina Europos 

Sąjungos šalis nares, kandidates ir Europos ekonominės erdvės 

šalis plėtoti nacionalines kvalifikacijų duomenų bazes ir susieti 

jas su Mokymosi galimybių ir kvalifikacijų Europoje portalu (angl. 

Learning Opportunities and Qualifications in Europe portal – LOQ) 

bei su ESCO.

ESCO tikslas– skatinti darbuotojų ir profesijų judėjimą tarp 

Europos Sąjungos šalių, sukuriant vieningesnę ir efektyvesnę 

Europos Sąjungos darbo rinką, pristatant vieningą profesijų ir 

joms reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų supratimą (vieningą 

kalbą), kuri būtų naudojama visų suinteresuotų darbo rinkos ir 

švietimo sistemos dalyvių.

3.2.                                                        ESCO
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3.2.                                                        ESCO

kokių žinių ir įgūdžių reikia dirbant konkrečios profesijos 

darbą;

kokias žinias, įgūdžius ir kompetencijas įgyja asmuo, baigęs 

mokslus ir turėdamas konkrečią kvalifikaciją;

kokios kvalifikacijos ir profesijos yra paklausios ES darbo 

rinkoje.

ESCO APRAŠAI PADEDA SUPRASTI:



3.3.  ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA
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REKOMENDACIJA (-OS), PRAKTINIO 
TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) TIKSLINEI 
GRUPEI

Lietuvos kontekstas 

Darbo įgūdžių paklausos planavimo metodika yra pagrindinis 

instrumentas kuriant įvairaus lygmens valstybines strategijas 

ekonomikos, socialinės, švietimo politikos srityse, rengiant 

strateginio planavimo dokumentus įvairaus pavaldumo 

institucijose (valstybinėse šalies politiką formuojančiose ir 

įgyvendinančiose institucijose, valstybės, savivaldybės ir 

nevalstybinėse švietimo įstaigose) ir užtikrinant jų įgyvendinimą. 

Švietimo įstaigų veiklos kontekste šis įrankis yra svarbus 

planuojant mokinių, studentų priėmimą į atskiras švietimo sritis 

bei konkrečias jų programas, taip pat numatant švietimo įstaigų 

strategines perspektyvas plėtoti atskiras švietimo sritis pagal 

prognozuojamą paklausą.

Darbo įgūdžių paklausos planavimo metodikos duomenimis turi būti remiamasi priimant 

politinius sprendimus dėl ekonominių šalies investicijų į atskirus ūkio sektorius, formuojant 

nacionalines ir sektorines įdarbinimo strategijas, įvertinant švietimo įstaigų vykdomų 

programų aktualumą ir vertinant jų poveikį ekonominei raidai, atnaujinant profesinius 

standartus, formalias ir neformalias profesinio mokymo programas, vykdant pameistrystės, 

asmenų perkvalifikavimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas, plėtojant ugdymo 

karjeros sistemą, informuojant asmenis dėl karjeros planavimo ir profesijos pasirinkimo. 

Taip pat šie duomenys yra vertingi ir turėtų būti naudojami planuojant mokinių skaičius  

tiek atskirose profesinio mokymo programose konkrečiose profesinio mokymo įstaigose, 

tiek atskirose profesinio mokymo įstaigose pagal šalies regionus. 

1 Nėra oficialaus šio įrankio vertimo į lietuvių kalbą – čia pateikiamas ekspertės siūlomas vertimas.

Įgūdžių planavimo 
metodika1   

Skills Anticipation 
Mechanisms

Parengė:
Dr. Nora Pileičikienė 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/content/skills-anticipation
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/content/skills-anticipation
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534307.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534307.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646143.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646143.pdf


ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Nuolat pabrėžiama, kad sparčiai besikeičiančiame pasaulyje 

tiek asmeniui, tiek organizacijai, tiek valstybei yra aktualu 

pri(si)taikyti prie rinkos pokyčių, kad ketinantys mokytis ir 

besimokantieji tinkamai pasirinktų individualius ir visuomenės 

poreikius atitinkančias profesijas. Nepaisant pastangų, darbo 

rinka nuolat susiduria su paklausos ir pasiūlos neatitikimais. Čia 

pristatomas darbo įgūdžių paklausos planavimo įrankis pateikia 

profesijas įgijusių asmenų įsidarbinimo gerinimo priemonę, 

paremtą šalyje atliekamais poreikio tyrimais. Numatoma, kad šio 

įrankio taikymas sušvelnina disbalansą tarp pasiūlos ir paklausos 

darbo rinkoje ir sumažina su tuo susijusius finansinius nuostolius 

tiek valstybiniame, tiek instituciniame – švietimo įstaigos, tiek 

asmeniniame –   besimokančiojo ar ketinančio mokytis lygmenyje.

Darbo įgūdžių paklausos planavimo įrankis susideda iš šešių 

pagrindinių etapų: 

1) aiškių tikslų įgūdžių paklausos planavimui nustatymo; 

2) patikimų ir pagrįstų duomenų surinkimo naudojant įvairius 

informacijos šaltinius ir taikant įvairius kiekybinius ir kokybinius 

tyrimo metodus;

3) tinkamų suinteresuotų šalių partnerių įtraukimo, 

4) tyrimo duomenų analizės atlikimo; 

5) išvadų pateikimo pristatant būsimą darbo įgūdžių paklausą 

šalies darbo rinkoje; 

6) tyrimo duomenų panaudojimo rengiant šalies, regiono, 

sektoriaus, institucijų strateginius dokumentus.

3.3.                ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA
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Nustatyti uždavinius tikslams pasiekti, jų stebėsenos rodiklius 

ir informacijos sklaidą tarp suinteresuotų šalių įvairiuose 

sektoriuose bei jų poveikio lygmenyse.

Tikslų, vertinimo rodiklių nustatymas ir suinteresuotųjų šalių 

tinklo sukūrimas.

Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp bendro tikslo 

siekiančių suinteresuotų šalių įvairiuose sektoriuose bei jų 

poveikio lygmenyse.

3.3.                ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA
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DARBO ĮGŪDŽIŲ PAKLAUSOS PLANAVIMO 
ĮRANKIO ĮGYVENDINIMO SCHEMA PRISTATOMA 
TRIMIS ŽINGSNIAIS:

1 ŽINGSNIS

2 ŽINGSNIS

Tyrimo atlikimas, prognozių suformulavimas ir suinteresuotų 

šalių bendradarbiavimas.

Numatyti tyrimo (duomenų rinkimo) eigą ir metodus, parinkti 

tinkamus informacijos šaltinius, apmokyti tyrimo vykdytojus.

Įtraukti į tyrimą socialinius partnerius.
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3 ŽINGSNIS

Efektyvios tyrimo informacijos sklaidos ir rezultatų viešinimo 

užtikrinimas, tyrimo išvadų panaudojimas įvairiuose sektoriuose ir 

lygmenyse.

Tyrimo išvadas pateikti segmentuotai pagal aktualius pjūvius 

(teritorinis pasiskirstymas, užimtumo specifika ir pan.).

Užtikrinti, kad informacijos apie tyrimą sklaida būtų efektyvi, 

pateikta informacija – esminė ir aiški.

Numatyti efektyvius bendradarbiavimo būdus tarp visų 

suinteresuotų šalių, kad priimami sprendimai būtų paremti 

tyrimo išvadomis ir priimti sprendimai būtų įgyvendinami.

3.3.                ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA

Atlikti tyrimą, išanalizuoti duomenis. 

Pateikti išvadas: iš duomenų suformuluoti pasiūlos ir paklausos 

įvertinimo rodiklius, tendencijas, scenarijus.

Suburti suinteresuotus dalyvius tyrimui atlikti, pritraukti 

asmenis, turinčius sprendimų priėmimo galią.

Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp skirtingų 

sektorių institucijų ir skirtingų to paties sektoriaus institucijų.



ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Darbo įgūdžių paklausos planavimo tyrimui atlikti naudojami įvairūs 

duomenys, apibūdinantys praeities, dabarties ir ateities šalies, 

regiono vystymosi ir darbo rinkos tendencijas. Paklausa yra susijusi 

su ekonominiais rodikliais, o pasiūla priklauso nuo visuomenės ir

švietimo charakteristikų. Projektuojant darbo įgūdžių paklausos 

ir pasiūlos suderinamumą, svarbu įvertinti tiek vidinius, 

tiek išorinius faktorius, kurie gali daryti įtaką ilgalaikėje 

perspektyvoje. Pagrindiniai tyrimui naudojami duomenų 

šaltiniai yra šie: kiekybiniai įsidarbinimo rodikliai pagal ūkio 

sektorius ir profesijas, paremti makroekonominiu modeliavimu 

ir prognozių sudarymu; kokybiniai tyrimai, apimantys tikslinių 

grupių, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų interviu; darbdavių 

(įmonių, organizacijų) tyrimai; švietimo įstaigų absolventų 

karjeros (darbinės veiklos) stebėjimas ir įsidarbinamumo tyrimai. 

Esminis darbo įgūdžių paklausos planavimo įrankio sėkmės 

veiksnys yra įvairių lygmenų ir įvairių sektorių suinteresuotų šalių 

įstaigų ir institucijų bendradarbiavimas įgyvendinant įgūdžių 

paklausos ir pasiūlos suderinamumo veiklas pagal numatytas 

tendencijas ir prognozes. Siekiant tai įgyvendinti, svarbu 

nustatyti tinkamus suinteresuotų šalių institucijų koordinavimo 

mechanizmus, užtikrinti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotųjų 

šalių dėl priemonių įgyvendinimo ir įtraukti suinteresuotąsias 

šalis kaip sklaidos ir tyrimo rezultatų panaudojimo kanalus.

3.3.                ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA
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Apprenticeship 

Parengė:

3.4.                    PAMEISTRYSTĖ 

Dr. Vytautas Petkūnas

Lietuvos kontekstas 

Pameistrystės mokymo forma yra ypač skatinama diegti šalies 

profesinio mokymo programose, jos svarba akcentuojama ES 

dokumentuose ir priemonėse, siekiant glaudesnių švietimo 

ir verslo ryšių.  Profesinio mokymo procese dalyvaujant 

darbdaviui bei derinant darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, 

siekiama spartesnės ekonominės ir socialinės įtraukties, 

gerinti šalies ūkio ekonominius rezultatus, produktyvumą ir 

konkurencingumą.

Pameistrystės informacijos sklaidos internetinė svetainė 

www.pameistryste.lt prisideda prie profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimo veiklų tobulinimo pagal Europos 

profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą 

(angl. EQAVET), ypatingą dėmesį skiriant mokymuisi darbo 

vietoje ir yra skirta informuoti apie pameistrystės galimybes, 

teikiamą naudą, teisinį reglamentavimą, pameistrystės 

organizavimo ir įgyvendinimo ypatumus, dalintis sėkmės 

istorijomis, konsultuotis, gauti atsakymus į rūpimus 

klausimus pameistriams, darbdaviams ir mokymo įstaigoms. 

Sukurti vaizdo klipai apie įvairius pameistrystės įgyvendinimo 

aspektus, nuo pasirengimo pameistrystei, pameistrystės 

dalyvių teisių ir pareigų aptarimo iki pagrindinių profesinio 

mokymo įstaigų, darbdavių ir pameistrių įsipareigojimų 

vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu. 
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REKOMENDACIJA (-OS), PRAKTINIO 
TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Informacija  svetainėje www.pameistryste.lt pateikiama glaustai ir yra skirta atskirai 

kiekvienam vartotojui:   

Užsiregistravę vartotojai gali rinktis nuotolinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo 

kursus pagal poreikį: 

Pateikiami sėkmingo pameistrystės diegimo pavyzdžiai – sėkmės istorijos, nuorodos 

į PMĮ, kurios yra pažengusios taikydamos pameistrystės mokymo formą: Visagino 

technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras ir kt. 

pameistriui,

darbdaviui, 

mokymo įstaigai.

kursai įmonių meistrams arba,

kursai profesijos mokytojams.

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Profesinio mokymo įstaigose profesinis mokymas gali būti 

vykdomas mokykline arba pameistrystės mokymo formomis. 

Pameistrystė – tai profesinio mokymo organizavimo būdas, kai 

mokymas ar jo dalis yra vykdoma darbo vietoje. 30 % mokymo 

įgyvendina PMĮ, 70 % mokymo įgyvendina darbdavys. Mokinys, 

vadinamas pameistriu, ne tik mokosi pagal profesinio mokymo 

programą, bet ir dirba, gaudamas atlygį.  

3.4.                                           PAMEISTRYSTĖ
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lengvesnis įsidarbinimas – paprastai, pasibaigus mokymui, 

pameistrys pasilieka dirbti pas darbdavį;

glaudesnis švietimo ir verslo bendradarbiavimas – dirbant kartu 

parengiamos mokymo programos, atitinkančios darbdavių 

poreikius; pažangios PMĮ gali skatinti inovacijas įmonėse.

sudaroma galimybė mokytis realioje darbo vietoje ir pameistriui 

gauti atlyginimą;

darbdavys gali rinktis kvalifikuotą darbuotoją, kuris baigęs mokslus 

turės ne tik diplomą, bet ir darbo patirties;

kvalifikuotų darbuotojų pasiūla geriau atitinka paklausą.

PAMEISTRYSTĖS NAUDA DARBDAVIUI IR MOKINIUI:

Įrankyje yra pateikiamos nuorodos į galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius pameistrystę, organizavimui būtinų dokumentų 

ir sutarčių pildymo pavyzdžiai, detalūs sėkmingo pameistrystės 

organizavimo metodiniai nurodymai.

3.4.                                           PAMEISTRYSTĖ

praktiniai įgūdžiai, suteikiami pameistriui realioje darbo vietoje;

sklandesnis perėjimas į darbo rinką – mokinys pradeda dirbti nuo 

pirmosios mokymosi dienos;

PAMEISTRYSTĖS TIKSLAI:
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Pagal EBPO rengtą studiją:

Lietuvoje darbdaviai susiduria su finansinėmis kliūtimis 

nusprendę investuoti į darbuotojų mokymą.

Kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo poreikį suponuoja 

kintanti darbo rinka, automatizacijos iššūkiai, pandemijos 

poveikis darbo sąlygoms. Lietuva yra viena tarp ES šalių, kuriose 

besimokančių suaugusiųjų skaičius  yra vienas mažiausių.

Remiantis EBPO ekspertų atlikta analize, pastaraisiais metais 

šalis išplėtė finansavimo priemonių, kurias įmonės gali naudoti 

darbuotojų mokymams finansuoti, skaičių, tačiau šių priemonių 

poveikis išliko nedidelis. Dauguma šių iniciatyvų finansuojamos 

iš ES struktūrinių fondų. Viena iš svarbiausių finansinių paskatų, 

kurią dabar gali gauti Lietuvos įmonės, yra kompetencijų 

kuponas. Jis dengiamas ESF lėšomis.

Remiantis Europos Komisijos prognozėmis Lietuvai, jau po 

trijų dešimtmečių šalies gyventojų populiacija bus viena iš 

4 vyriausių Europoje. Todėl ypatingai svarbu, kad gyventojai 

kuo ilgiau išliktų darbo rinkoje. Tam būtina užtikrinti savalaikį 

profesinės kvalifikacijos tobulinimą ar perkvalifikavimą. Viena iš 

finansinių galimybių – nacionalinis mokymo fondas.

Problemos Lietuvoje: darbdaviai susiduria su 

finansiniais sunkumais, dėl kurių mažai investuojama į 

darbuotojų mokymus; Lietuvoje vyrauja mažos įmonės 

Nacionalinis mokymo(si) 
fondas2

National Training Fund 
(NTF)

Parengė:

3.5.                          NACIONALINIS 
MOKYMO(SI) FONDAS

Modesta Žilinskė, 
Giedrė Beleckienė

Lietuvos kontekstas 

2 Nėra oficialaus šio įrankio vertimo į lietuvių kalbą – čia pateikiamas ekspertės siūlomas vertimas.

https://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-lithuania-14deb088-en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/financing-adult-learning-db/search/national-training-fund-ntf
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/financing-adult-learning-db/search/national-training-fund-ntf
https://www.skillnetireland.ie/about/
https://www.skillnetireland.ie/about/
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REKOMENDACIJA (-OS), PRAKTINIO 
TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Kol kas Lietuvoje šis įrankis nėra taikomas. Čia pateikiamas Airijos 

pavyzdys galėtų būti kaip rekomendacija nacionaliniam kontekstui, 

kaip minėtas problemas galima išspręsti kompleksiškai.

3.5.              NACIONALINIS MOKYMO(SI) FONDAS

ir todėl ne visada žino savo mokymosi poreikius arba 

tie poreikiai labai skirtingi ir didina mokymosi kaštus; 

dabar daugumos egzistuojančių finansinių paskatų 

(pvz., kompetencijų kuponas) šaltinis yra ESF, t. y. kyla 

rizika, kad jam pasibaigus nebus užtikrintas reikiamas 

kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo mastas. 
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ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Airijoje „Skillnet“ veikia kaip tarpininkas ir finansavimo agentūra 

įmonių vadovaujamiems mokymo tinklams visoje šalyje, 

teikdamas pusę visų tinklo veiklos išlaidų. Šiuo metu Airijoje veikia 

65 „Skillnet“ mokymo tinklai. Visa tai finansuojama iš valstybės 

biudžeto ir Nacionalinio mokymo fondo. Fondo lėšos surenkamos 

iš darbdaviams taikomo mokesčio, kuris sudaro 0,9 % apskaičiuoto 

darbuotojų uždarbio. Darbdavių apklausa parodė, kad pusė 

mokymų, vykusių per „Skillnet“ tinklus, greičiausiai nebūtų įvykę 

be šios programos ir kad didžioji dauguma darbdavių nebūtų radę 

panašios kokybės mokymų.

„Skillnet Ireland“ yra Airijos vyriausybinė verslo paramos agentūra, 

kuri per įmonių darbo jėgos stiprinimą skatina Airijos verslo subjektų 

konkurencingumą, produktyvumą ir inovacijas. Laikomasi bendros 

nuostatos, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų išlaikymas yra 

labai svarbus nacionaliniam konkurencingumui. Agentūros veikla 

nukreipta į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, pagalbos verslui 

teikimą. Šiuo metu „Skillnet Ireland“ agentūra remia daugiau nei 

21 000 įmonių visoje šalyje ir suteikia platų vertingos mokymosi 

patirties spektrą daugiau nei 81 000 praktikantų. Tinklo misija – 

padėti įmonėms kuriant naujovišką, į verslą orientuotą žmogiškųjų 

išteklių plėtrą. „Skillnet Ireland“ veikia pagal bendrą investavimo 

modelį, kai valstybės dotacijos yra derinamos su įmonių įnašais, 

taip sumažinant išlaidas ir kitas kliūtis verslui. Įmonių skatinimas 

tokiu būdu vadovauti procesui padeda užtikrinti, kad per „Skillnet 

Ireland“ teikiamos programos labai atitiktų pramonės poreikius. 

Šis požiūris taip pat suteikia galimybę darniems įmonių tinklams 

kurti ir lanksčiai reaguoti į nuolat besikeičiančius įgūdžių poreikius 

mokantis tiek formaliai, tiek neformaliai. „Skillnet Ireland“ 

tarptautiniu mastu pripažintas geriausios praktikos pavyzdžiu iš 

ES, EBPO, TDO ir kt.

3.5.              NACIONALINIS MOKYMO(SI) FONDAS
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FINANSAVIMO PARAMA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SKATINIMAS

VERSLO TINKLAI

Naudodamasi 73 „Skillnet“ verslo tinklais, „Skillnet Ireland“ skiria 

finansavimą to paties pramonės sektoriaus (arba regiono) įmonių 

grupėms, turinčioms panašius mokymo poreikius, kad jos galėtų 

organizuoti subsidijuojamus mokymus savo komandoms. „Skillnet 

Ireland“ taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį remiant ir suteikiant 

galimybę „Skillnet“ finansuojamoms grupėms išnaudoti visas 

savo galimybes.

„Skillnet Ireland“ vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie 

nacionalinės diskusijos apie darbo jėgos plėtrą ir skatinant 

kvalifikacijos kėlimo vertę darbuotojams ir ieškantiems darbo.

Didelės sinergijos gaunamos kartu veikiant įmonių grupėms, 

turinčioms panašių iššūkių (ir galimybių). Dalyvavimas „Skillnet“ 

verslo tinkle sukuria šias vertingas verslo tinklų galimybes 

įmonėms.

3.5.              NACIONALINIS MOKYMO(SI) FONDAS
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„Skillnet Ireland“ pagerina bendrąsias besimokančiųjų 

kompetencijas ir įsidarbinimo galimybes, todėl padidėja karjeros 

ir gyvenimo kokybės užtikrinimo galimybės.

3.5.              NACIONALINIS MOKYMO(SI) FONDAS

KARJEROS PLĖTRA

https://www.skillnetireland.ie/about/
https://www.skillnetireland.ie/about/


41

Oficialioje Europos Komisijos svetainėje Užimtumo, socialinių 

reikalų ir įtraukties skyriuje tarp kitų VET įrankių (EntreComp, 

ESCO, Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šablono), 

skirtų darbo vietoms tinkamiems įgūdžiams ugdyti, yra 

įvardinti Profesinės kompetencijos centrai (Centres of 

Vocational Excellence – CoVEs). Puikiai vizualizuotame 

pristatyme atskleidžiama CoVEs idėja ir koncepcija.  Jie 

siekia suteikti aukštos kokybės profesinius įgūdžius, remti 

verslumo veiklą, inovacijų sklaidą ir veikti kaip žinių ir 

inovacijų centrai įmonėms (ypač MVĮ), kartu dirbant su kitų 

šalių centrais tarptautinėse bendradarbiavimo platformose. 

CoVEs iniciatyva įvedama europinė profesinio meistriškumo 

dimensija, remiant profesinės kompetencijos centrų, veikiančių 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, plėtrą. CoVEs padeda 

žmonėms įgyti skaitmeninių ir „žaliųjų“ įgūdžių, įgalina mąstyti 

globaliai ir veikti lokaliai, būti proaktyviais. Europos Sąjunga 

per Erasmus+ remia lėšomis ir teikia techninę pagalbą CoVEs 

iniciatyvoms ir projektams, skirtiems regioninei plėtrai, 

inovacijoms, išmaniajai specializacijai, klasterių strategijoms.

Profesinės 
kompetencijos centrai 

Centres of Vocational 
Excellence – CoVEs

Parengė:

3.6.                             PROFESINĖS 
KOMPETENCIJOS CENTRAI 

Dr. Vytautas Petkūnas

Lietuvos kontekstas 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=en
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REKOMENDACIJA (-OS), PRAKTINIO 
TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI)
TIKSLINEI GRUPEI

2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje buvo vykdomos veiklos, skirtos CoVEs 

apibrėžti ir siekiant informuoti apie ES paramos planų koncepciją ir plėtrą. 

Anuomet parengtoje ataskaitoje „Profesinės kompetencijos centrų apžvalga“ 

(angl. Mapping of Centres of Vocational Excellence (CoVEs), pateikiamos išvados 

bei nurodomi CoVEs centrai įvairiose šalyse. Lietuvoje, kaip CoVEs pavyzdys, yra 

minimas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

CoVEs buvo remiami per „Erasmus +“ finansuojamus bandomuosius projektus 

2019–2020 m. Būsimoji „Erasmus“ programa 2021–2027 m. gali suteikti didelę 

paramą iniciatyvai.

„Erasmus +“ finansavimą gali papildyti infrastruktūrai reikalingos investicijos, 

kurias galėtų paremti kiti Europos fondai (pvz., Struktūriniai ir investiciniai fondai, 

„InvestEU“ ir kt.).

Čia galima peržiūrėti buvusius kvietimus teikti paraiškas:

3.6.                      PROFESINĖS KOMPETENCIJOS CENTRAI 

https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/566920f4-ee2d-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/sector-skills-alliances-2019_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/centres-vocational-excellence_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/sector-skills-alliances-2019_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/centres-vocational-excellence_en
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ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Profesinis mokymas vaidina svarbų vaidmenį švietimo srityje, 

diegiant inovacijas ir atliekant mokslinius tyrimus ir gali prisidėti 

prie pažangių strategijų, kurios skatina tvarų augimą, inovacijas, 

darbo vietų kūrimą ir socialinę sanglaudą. Kai kurios ES valstybės 

narės pradėjo sėkmingas profesinių kompetencijų (meistriškumo) 

tobulinimo iniciatyvas ir įtraukė profesinį mokymą į savo inovacijų 

strategijas. Europos bendradarbiavimo lygmeniu Komisija norėtų 

taikyti holistinį požiūrį į profesinę kompetenciją.

Profesinės kompetencijos centrai (CoVEs) turėtų tapti aukščiausios 

klasės atraminiais taškais konkrečiose ekonominės veiklos srityse 

taikant tiek pirminį, tiek tęstinį profesinį mokymą, suaugusiųjų 

kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, lanksčiai ir laiku siūlant 

mokymus, atitinkančius įmonių darbuotojų kvalifikacijos poreikius.

Jie veikia lokaliai, glaudžiai įsitvirtinę vietos inovacijų ekosistemose. 

CoVEs veikia kaip vietos verslo investicijų katalizatorius ir užtikrina 

aukštos kokybės kvalifikuotų darbuotojų rengimą. Jie taip pat remia 

besimokančiųjų verslumo iniciatyvas (inkubatorių) ir veikia kaip žinių 

ir inovacijų centrai įmonėms (ypač MVĮ). Profesinis meistriškumas 

užtikrina aukštos kokybės įgūdžius ir kompetencijas, užtikrinančias 

kokybišką užimtumą ir karjeros galimybes, atitinkančias novatoriškos, 

įtraukios ir tvarios ekonomikos poreikius.

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS (MEISTRIŠKUMO) KONCEPCIJA APIMA 

HOLISTINĮ POŽIŪRĮ Į BESIMOKANTĮJĮ, PAGAL KURĮ PROFESINIS MOKYMAS:

yra integruota įgūdžių ekosistemų dalis, prisidedanti prie 

regioninės plėtros, inovacijų ir sumanios specializacijos strategijų;

yra mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų dalis, glaudžiai

3.6.                      PROFESINĖS KOMPETENCIJOS CENTRAI 
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bendradarbiaujanti su kitais švietimo sektoriais, mokslo 

bendruomene ir verslu;

leidžia besimokantiesiems įgyti profesines ir bendrąsias 

kompetencijas, teikiant jiems aukštos kokybės mokymą, 

lydimą kokybės valdymo; kuria naujoviškas partnerystės su 

darbo pasauliu formas ir užtikrina nuolatinį personalo profesinį 

tobulėjimą, naujoviškus mokymo metodus, mobilumo bei 

tarptautiškumo strategijas.

CoVEs SĖKMĖS FAKTORIAI:

tvirti ir ilgalaikiai santykiai tarp suinteresuotųjų šalių – 

suinteresuotosios šalys yra profesinio mokymo teikėjai, 

aukštojo mokslo įstaigos ir įmonės, kuriose sąveika yra 

abipusė ir abipusiškai naudinga;

integracija į regioninės plėtros, inovacijų ir išmaniosios 

specializacijos sistemas – tai leidžia nustatyti politikos 

krypčių ir suinteresuotųjų šalių sąveiką;

veiklos integravimas – CoVEs turi didelį potencialą pasiekti 

daugiau nei atskirų dedamųjų sumą, visų pirma, ten, kur 

CoVEs kuria santykius tarp veiklos ir mokslinių tyrimų.

Siekti tapti profesinės kompetencijos centrais gali profesinio 

mokymo įstaigos bei kiti profesinio mokymo teikėjai. 

3.6.                      PROFESINĖS KOMPETENCIJOS CENTRAI 
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SELFIE (Self-reflection 
on Effective Learning 
by Fostering the use of 
Innovative Educational 
Technologies)

Parengė:

3.7.                  SELFIE

Vilija Bakutytė

Lietuvos kontekstas 

Naudojant priemonę SELFIE galima nustatyti, ar mokykla 

išnaudoja visas skaitmeninių technologijų galimybes mokymui 

ir mokymuisi, mokinių vertinimui, kokios sritys veikia gerai, o 

kurias reikėtų dar tobulinti, kokius išskirti prioritetus. SELFIE 

ataskaitą galima panaudoti mokyklos IKT strategijos kūrimui, 

motyvuotam mokymų pasirinkimui, siekiant gerinti skaitmeninių 

technologijų naudojimą, mokytojų turimų skaitmeninių įgūdžių 

tobulinimui.  Ataskaitos duomenys padeda mokykloms įsivertinti, 

kaip sekėsi mokytis nuotoliniu būdu karantino metu, planuoti 

ateinančius mokslo metus atsižvelgiant į organizacijos ir jos 

narių poreikius, reikalui esant,  koreguoti ugdymo strategijas ir 

ateities planus. Priemone gali naudotis kiekviena suinteresuota 

mokykla – tiek pradinio, tiek pagrindinio ir vidurinio ugdymo, tiek 

profesinio mokymo. Ataskaitos duomenys yra anonimiški ir skirti 

tik apklausą atlikusiai mokyklai.

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Švietimo informacinių technologijų centro parengtas leidinys „SELFIE – mokymo 

ir mokymosi savianalizės priemonė, skatinanti ugdyme efektyviai naudotis 

skaitmeninėmis technologijomis“ skirtas mokyklų IKT koordinatoriams, mokyklų 

vadovams, mokytojams.
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3.7.                                                        SELFIE

Norint naudotis priemone SELFIE savo mokykloje, 
pirmiausia reikia paskirti asmenį arba nedidelę grupę, kam 
būtų pavesta koordinuoti veiklą.

užregistruoja mokyklą SELFIE platformoje, teikia 
pagrindinę informaciją, pvz., nurodo mokyklos tipą 
(pvz., pradinė, pagrindinė, vidurinė arba profesinė), 
dydį ir vietovę;

pasirenka SELFIE apklausos laikotarpį;

atrenka, kas dalyvaus (pvz., kuri mokinių grupė).

Mokyklos koordinatoriai:

2 ŽINGSNIS

Be nustatytųjų teiginių ir klausimų, galite pasirinkti ir 
įtraukti tokius aspektus, kurie atitinka jūsų mokyklos 
poreikius ir aplinkybes.

3 ŽINGSNIS

1 ŽINGSNIS

Leidinyje yra naudinga dalis „Kaip SELFIE veikia?”, kurioje pateikiama informacija, 

kaip žingsnis po žingsnio naudotis šia priemone:
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Dalyviams atsakius į klausimus, SELFIE parengia jūsų 
mokyklai skirtą ataskaitą, kurioje vaizdžiai ir sąveikiai 
pateikiami suvestiniai rezultatai.

Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti. Ataskaita priklauso 
tik mokyklai ir tik mokykla gali su ja susipažinti.

5 ŽINGSNIS

3.7.                                                        SELFIE

Remdamiesi SELFIE išvadomis galite pradėti diskusiją 
apie tai, kaip jūsų mokykloje technologijomis remiamas 
mokymas, mokymasis ir mokinių vertinimas. Tai galėtų 
padėti parengti veiksmų planą ir nustatyti prioritetus.

6 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

Koordinatoriai kviečia mokinius, mokytojus ir mokyklos 
vadovus anonimiškai dalyvauti SELFIE apklausoje. Atsakyti 
į klausimus prireikia apie 30 minučių. Mokytojai ir mokyklos 
vadovai dalyvauti apklausoje gali jiems tinkamu metu; 
mokinių apklausą rekomenduojame atlikti per pamoką.



48

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Priemonę SELFIE parengė EK sutelkta švietimo ekspertų ir praktikų grupė. 

Ji yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir parengta remiantis EK skaitmeninio 

amžiaus mokymosi skatinimo švietimo organizacijose programa. Įrankis 

SELFIE, apklausus mokinius, mokytojus ir mokyklos vadovus, padeda 

mokykloms įsivertinti, kaip joms sekasi naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis, kad mokymasis būtų efektyvus ir  inovatyvus. 

Šia priemone siekiama padėti visoms mokykloms Europos Sąjungoje, 

taip pat Rusijoje, Gruzijoje ir Serbijoje įvertinti, kaip jos naudojasi 

skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi procese. 

Įrankis parengtas daugiau kaip 30 kalbų, ja gali naudotis pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo mokyklos Europoje ir už 

jos ribų. Įrankis tinka ir toms mokykloms, kurios nėra pažengusios 

infrastruktūros, įrangos ir naudojimosi technologijomis srityse.

Taikant priemonę SELFIE, mokytojams, mokyklų vadovams ir 

mokiniams užduodami klausimai, kurių atsakymai parodo, kaip ir kokiu 

mastu mokyklose naudojamos mokytis padedančios skaitmeninės 

technologijos. Be nustatytųjų teiginių ir klausimų, galima pasirinkti ir 

įtraukti tokius aspektus, kurie atitinka kiekvienos mokyklos poreikius ir 

aplinkybes.  SELFIE mokyklos ataskaita sujungia ir palygina mokyklos 

vadovų, mokytojų ir mokinių požiūrius. Kaip tikra asmenukė, įrankio 

SELFIE surinkta informacija suteikia mokyklai momentinę nuotrauką 

apie dabartinę situaciją mokykloje, susijusią su skaitmeninių 

3.7.                                                        SELFIE

Vertinimą galite periodiškai kartoti, kad įvertintumėte 
pažangą ir išsiaiškintumėte, kuriose srityse reikia imtis 
daugiau veiksmų.

7 ŽINGSNIS
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ĮRANKIO SELFIE NAUDA:

apima visą mokyklos bendruomenę – vadovus, mokytojus ir 

mokinius, įtraukia juos į procesą, apimantį daugybę mokyklos 

praktikos sričių;

lengvai įdiegiama, į klausimus atsakyti taip pat nesudėtinga 
ir kartu nėra vienas šablonas, kuris būtų vienodai tinkamas 
visoms mokykloms. Kiekviena mokykla gali priemonę 
prisitaikyti pagal poreikius, t. y. pasirinkti ir įtraukti organizacijos 
poreikius atitinkančius klausimus bei teiginius. Naudodamiesi 
SELFIE visi dalyviai gali atsakyti į jų, kaip mokinių, mokytojų 
arba vadovų, patirtį atitinkančius klausimus;

3.7.                                                        SELFIE

technologijų naudojimo strategija ir mokymo bei mokymosi praktika. 

Pagal šią pateiktą informaciją parengiama ataskaita, kuri yra tarsi 

mokyklos naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis mokymo 

ir mokymosi srityse pranašumų ir trūkumų asmenukė (angliškai – 

SELFIE). Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo tikslesnė bus mokyklos 

asmenukė. Įdiegus SELFIE, didžiausias dėmesys tenka mokymosi 

procesui ir taikant šią technologinę priemonę įvertinami visi mokymosi 

proceso aspektai – mokyklos strategija, lyderystė, mokymo praktika, 

infrastruktūra, ugdymo turinys, mokinių potyriai ir kt.

Pandemijos metu išryškėjo, kad sudėtinga vykdyti profesinį mokymąsi 

darbo vietoje įmonėse, todėl dar svarbiau tapo skaitmeniniais 

įrankiais užtikrinti, kad profesijos mokytojų ir įmonių instruktorių 

dialogas būtų veiksmingesnis. Įrankis SELFIE mokantis darbo vietoje 

ne tik susieja profesinių mokyklų vadovų, mokytojų ir besimokančių 

asmenų požiūrius, bet ir papildo juos įmonių instruktorių požiūriu.
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svarbiausias tikslas yra mokinių pažanga, todėl galima naudoti 

bet kurioje mokykloje, net ir toje, kurioje jau yra plačiai taikomos 

skaitmeninės technologijos ir diegiamos naujovės;

atlikus SELFIE apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą 

sąveikią ataskaitą. Surinkti atsakymai sudaro galimybę parengti 

ataskaitą.

3.7.                                                        SELFIE
IN
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Šiame vadove rasite išsamią informaciją apie SELFIE įrankio įdiegimą 

ir naudojimą mokykloje.  

Projekte dalyvauja 18 Lietuvos mokyklų, kurios atlieka SELFIE 

įsivertinimą ir kuria mokytojų profesinių kompetencijų stiprinimo 

skaitmeninių technologijų srityje, plėtodamos išteklius ir patirtį, 

veiksmų planus.  

mokytojams padeda individualiai ir mokytojų grupėmis 

įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją ir nustatyti sritis, 

kurias jie gali stiprinti. Gavę įsivertinimo duomenis, mokytojai 

gali kurti savo profesinio tobulėjimo strategiją, gerinti konkrečių 

sričių gebėjimus;

http://selfie-guide-21_en.pdf (europa.eu). 
https://awards4selfie.eu/our-team/
https://awards4selfie.eu/our-team/
https://awards4selfie.eu/our-team/
https://awards4selfie.eu/our-team/
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3.7.                                                        SELFIE

Projekte dalyvauja šios profesinio mokymo įstaigos:

Mažeikių politechnikos mokykla;

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla;

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

Mažeikų politechnikos mokyklos projektų vadovė Ligita Vaitkutė 

teigia: „SELFIE įrankis mūsų mokyklai leido sužinoti, kiek aktyviai 

mokyklos bendruomenė naudojasi skaitmeninėmis technologijomis; 

įvertinti mokinių, mokytojų ir vadovų skaitmeninius įgūdžius, nustatyti 

silpnąsias ir stipriąsias puses, palyginti mokinių, mokytojų ir vadovų 

nuomones tam tikrose srityse bei padėti pamatus kuriant skaitmeninių 

įgūdžių tobulinimo strategiją.“

3.7.                                                        SELFIE

3. Vaizdinė medžiaga

Kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Su SELFIE!

4. SELFIE išteklių nuorodos:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/paroda-mokykla-2020-kaip-isivertinti-mokyklos-skaitmenine-kompetencija-su-selfie/43643
https://www.youtube.com/watch?v=q9qm5F0hSXA
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-resources_lt
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Profesinis orientavimas 
Lietuvoje ir Europoje

Euroguidance

Parengė:

3.8.             „EUROGUIDANCE“

Ramunė Vadeikytė

Lietuvos kontekstas 

„Euroguidance“ – profesinio orientavimo įrankis, kurį gali naudoti 

švietimo institucijos, karjeros specialistai, mokytojai, mokiniai, 

tėvai ir pan. Šis įrankis pasitarnautų kuriant Karjeros planavimo 

sistemą.

„Erasmus+“ mobilumo projektai  suteikia galimybę įgyti 

tarptautinės profesinės patirties, o „Euroguidance“ įrankis 

gali padėti planuoti savo karjerą bei susipažinti su mobilumo 

galimybėmis, todėl projektų vadovai galėtų naudoti šį įrankį 

padėti mokiniams geriau pažinti save, kelti mokymosi tikslus, 

planuoti profesinį kelią.

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Svetainėje www.euroguidance.eu galima rasti informaciją apie Europos šalių 

profesinio orientavimo sistemas, gerąsias praktikas, „Euroguidance“ tinklo veiklas, 

organizuojamus seminarus ir sukurtus įrankius – keliautojo laiku platformą, kur 

žaisdami kompiuterinį žaidimą mokiniai galės išbandyti įvairias profesijas ir sužinos, 

kokių kompetencijų reikia siekiant karjeros pasirinktoje srityje.

Svetainėje euroguidance.lt galima rasti įvairių testų, žaidimų, naudingų nuorodų, 

suteiksiančių naudingos informacijos apie profesijas ir padėsiančių geriau pažinti 

save.

http://www.euroguidance.eu 
https://future-time-traveller.eu/
https://future-time-traveller.eu/
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia
http://www.euroguidance.lt/
http://www.euroguidance.lt/
https://www.euroguidance.eu
https://www.euroguidance.eu
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„Euroguidance“ – tai profesinio orientavimo įrankis. „Euroguidance“ 

projektas Lietuvoje įgyvendinamas nuo 1998 m. Nuo 2007 m. šį projektą 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas. „Euroguidance“ projekto 

siekis – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas 

yra ir europinio „Euroguidance“ tinklo, vienijančio „Euroguidance“ 

centrus 34 Europos Sąjungos šalyse, narys. „Euroguidance“ skatina 

mokymąsi visą gyvenimą, prisideda prie profesinio orientavimo 

sistemos kūrimo, paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo.

„EUROGUIDANCE“ TAIKYMAS

Svetainėje „ Orientavimas karjerai – „Euroguidance“ informacija 

suskirstyta į dvi pagrindines grupes – tai, kas aktualu mokiniui ar 

dirbančiam asmeniui, besidominčiam profesijos pasirinkimu ar 

keitimu, karjeros galimybėmis ar mobilumu – t. y. galimybe išvykti 

į stažuotę arba savanoriauti į kitą šalį, ir karjeros specialistams 

arba profesinės karjeros plėtojimu suinteresuotiems asmenims 

bei institucijoms.

Mokiniai arba dirbantys asmenys gali rasti informaciją, 

padėsiančią geriau save pažinti, pasirinkti profesiją ar kryptį, 

susiplanuoti karjerą – įvairius testus, vaizdo medžiagą, 

vaizdo žaidimus, informaciją apie tarptautinio mobilumo 

galimybes.

3.8.                                       „EUROGUIDANCE“

Karjeros specialistai gali rasti naudingą teisinę informaciją, 

metodinę medžiagą, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, 

kolegų gerąją patirtį.

http://www.euroguidance.eu
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„EUROGUIDANCE“ SKIRTAS:

karjeros specialistams;

besimokantiems ar dirbantiems asmenims;

mobilumu besidomintiems asmenims;

profesinės karjeros plėtojimu suinteresuotiems asmenims 

bei institucijoms.

Nors sukurta teisinė bazė, įstatymai, tvarkos aprašai, 

reglamentuojantys profesinį orientavimą Lietuvoje, trūksta 

vieningos nacionalinės profesinio orientavimo sistemos, veikiančios 

praktikos, apimančios visas švietimo pakopas – nuo ikimokyklinio 

ugdymo iki suaugusiųjų švietimo. Ne visose profesinėse mokyklose 

yra karjeros specialistų, kurie padėtų mokiniams sudaryti karjeros 

planą, konsultuotų, kaip jį įgyvendinti.

Kokia „Euroguidance“ naudojimo nauda institucijoms, projektų 

vykdytojams, individualiems projektų dalyviams?

Institucijoms – gali rasti gerųjų patirčių: „Euroguidance“ 

finansuotų projektų aprašymų, projektų metu sukurtų produktų.

3.8.                                       „EUROGUIDANCE“

Projektų vykdytojams – „Euroguidance“ finansuotų projektų 

aprašymų, dokumentų, reglamentuojančių profesinį orientavimą.

Projektų dalyviams – informaciją apie „Erasmus+“ programos  

galimybes, savanorystę, valstybinių stipendijų programą.
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BEQUAL.app

Parengė:

3.9.                            BEQUAL

Ramunė Vadeikytė

Lietuvos kontekstas 

Šis įrankis sukurtas įgyvendinant „Erasmus +“ projektą. Jį galėtų 

naudoti profesinio mokymo organizacijos, tiek norėdamos 

bendrai įsivertinti organizacijos veiklos kokybę, tiek įsivertinti 

pameistrystės bei mokymosi darbo vietoje kokybę. Vykdant 

„Erasmus+“ mobilumo projektus dažnu atveju mokiniai mokosi 

darbo vietoje, todėl šį įrankį galėtų naudoti projektų vadovai.

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Profesinį mokymą vykdančioms švietimo įstaigoms ir pameistrius priimančioms 

įmonėms rekomenduojama užsiregistruoti BEQUAL.app platformoje ir užpildyti  tris 

skirtingus savianalizės įrankius ir/ar klausimynus:

Užpildžius klausimyną, suformuojama individuali ataskaita, kurioje nurodoma 

švietimo įstaigos ar įmonės padėtis, palyginti su kitomis institucijomis. Sistema 

išsaugo vartotojo atsakymus į klausimyną, o vartotojas gali pakartotinai užpildyti 

klausimyną ir gauti naują ataskaitą. Tai padeda įsivertinti esamą padėtį ir 

susiplanuoti, ką reikėtų tobulinti, siekiant profesinio mokymo, pameistrystės bei 

mokymosi darbo vietoje kokybės.

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui atlikti 

(priemonė įmonėms);

Pameistrystės ir  mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui atlikti 

(priemonė švietimo įstaigoms);

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimui atlikti (priemonė švietimo įstaigoms). 

BEQUAL.app – tai Europos platforma, skirta profesinio mokymo, pameistrystės bei 

mokymosi darbo vietoje kokybei užtikrinti ir lyginamajai analizei sudaryti (švietimo 

įstaigoms ir įmonėms).

http://www.bequalapp.eu/lt/
http://www.bequalapp.eu/lt/
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BEQUAL.app įrankio tikslas – padėti Europos švietimo įstaigoms ir 

įmonėms siekti tobulinti mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimą. 

Naudodamos BEQUAL.app lyginamosios analizės įrankį, švietimo 

įstaigos ir įmonės lygins savo veiklą pagal pagrindinius kokybės 

kriterijus su kitomis švietimo institucijomis ar įmonėmis savo šalyje 

ar kitose šalyse. BEQUAL.app skirta švietimo įstaigoms ir įmonėms, 

kurios priima mokinius, stažuotojus ar pameistrius. Priemone galės 

naudotis organizacijų kokybės vadybininkai, vadovai, mokymo 

vadovai, kurie gerai išmano savo organizacijos kokybės procesus. 

Klausimynai bus parengti su pasirenkamaisiais atsakymais, todėl 

bus greitai užpildomi, ir bus lengva suformuoti patikimą lyginamąją 

ataskaitą.

Švietimo įstaigų ir įmonių lyginamosios anketos yra pagrįstos 

EQAVET sistema (Europos Sąjungos Taryba, 2009), Europos Sąjungos 

Tarybos rekomendacija (2018 m.) Dėl Europos kokybės ir veiksmingos 

pameistrystės sistemos, Kokybės standartais-ETUC kokybės sistema 

pameistrystei (2013), Europos stažuočių ir pameistrystės kokybės 

chartija (jaunimo forumas).

BEQUAL platformoje yra trys skirtingos lyginamosios analizės 
priemonės, skirtos:

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybei užtikrinti 

(įmonėms skirta priemonė);

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybei užtikrinti 

(švietimo įstaigoms skirta priemonė);

Profesinio  mokymo kokybei užtikrinti (švietimo įstaigoms 

skirta priemonė).

3.9.                                                      BEQUAL
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BEQUAL.app platforma gali naudotis tik registruoti vartotojai. Pirmą 

kartą vartotojas turi užsiregistruoti ir tada prisijungti naudodamas 

prisijungimo vardą ir slaptažodį. Platformoje vartotojas gali pasirinkti 

vieną iš trijų klausimynų. Įmonėms, įgyvendinančioms pameistrystę, 

skirtas klausimynas  Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje 

kokybės užtikrinimui. Švietimo įstaigoms skirti du klausimynai –  

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir 

Profesinio  mokymo kokybės užtikrinimui. Registruotas vartotojas  

užpildęs klausimyną gauna individualią ataskaitą, kurioje nurodoma 

švietimo įstaigos padėtis, palyginti su kitomis institucijomis. 

Sistema išsaugo vartotojo atsakymus į klausimyną, o vartotojas 

gali pakartotinai užpildyti klausimyną ir gauti naują ataskaitą.

Pameistrystės diegimas ir vystymas yra vienas iš svarbiausių 

Lietuvos profesinio rengimo plėtros strateginių tikslų. Tikimasi, kad 

pameistrystė didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkų profesijų 

prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų 

kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Mokymosi darbo 

ŠIUO ĮRANKIU GALI NAUDOTIS:

Politikos formuotojai ir suinteresuotieji subjektai, kurie savo 

politikai paremti gali naudoti statistiką, straipsnius ir nuorodas;

Profesinį mokymą teikiančios institucijos, kurios gali naudoti 

lyginamosios analizės priemones, skaityti apie gerąją praktiką 

arba pasidalinti savąja ir viešinti savo organizaciją platformoje;

Įmonės, susijusios su pameistryste ir mokymusi darbo vietoje.

ĮRAN
KIO
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3.9.                                                      BEQUAL



58

vietoje plėtra – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 

m. programos prioritetas, kurį numatoma remti 2014–2020 m. 

ES struktūrinės paramos lėšomis (Europos profesinio mokymo 

plėtros centro („Cedefop“) tyrimas „Profesinio mokymo sistemos 

bruožai. Lietuva, 2013“). Pameistrystės plėtros Lietuvoje poreikis 

pabrėžiamas ir strateginiuose šalies švietimo dokumentuose. 

Tobulinant ir plėtojant pameistrystės modelį siekiama, kad 2020–

2021 m. ne mažiau kaip 20 proc. baigusiųjų profesinio mokymo 

programas ar jų modulius bent dalį laiko būtų mokęsi pameistrystės 

forma (Mano vyriausybė (2019). 2019 m. spalio 23 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė patvirtino Profesinio mokymo organizavimo 

pameistrystės forma tvarkos aprašą, įnešusį aiškumo į pameistrystės 

teisinį reguliavimą. BEQUAL.app įrankis gali būti puiki praktinė 

priemonė švietimo institucijoms ir įmonėms sukurti pameistrystės ir 

mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo sistemą.

Naudodamiesi lyginamosios analizės priemonėmis, vartotojai galės 

palyginti savo rezultatus su panašių organizacijų, veikiančių toje 

pačioje šalyje ar kitose Europos šalyse, rezultatais, mokytis vieni iš 

kitų ir dalyvauti skatinant mokymąsi darbo vietoje.

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 
3.9.                                                      BEQUAL
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ECVET
The European Credit 
system for Vocational 
Education and Training 

ECVET
Europos profesinio 
mokymo kreditų sistema 

Parengė:

4.1.                                ECVET 

Roma Šimukauskienė

Lietuvos kontekstas 

2019 m. Lietuvoje veikė 61 valstybinė profesinio mokymo 

institucija. Atlikus ECVET elementų taikymo tyrimą geografiniam 

mobilumui ir mokymosi visą gyvenimą kontekste, gauti 

rezultatai rodo, kad profesinio mokymo reforma Lietuvoje 

įtraukė daugumą ECVET principų, kaip tai nurodoma ECVET 

Rekomendacijoje:

Iš 61 profesinio mokymo įstaigos, 72 % yra „Erasmus+“ mobilumo 

projektų rengėjai: 9 mokyklos pilnai taiko ECVET elementus, 35 

mokyklos iš dalies taiko ECVET sistemos elementus 17 mokyklų 

netaiko ECVET sistemos elementų.

profesinio mokymo įstaigos palaipsniui diegia modulines 

profesinio mokymo programas, kuriose kvalifikacijos 

aprašomos mokymosi rezultatais, kurie grupuojami į 

modulius pagal ECVET aprašytus kriterijus;

taikomos lanksčios mokymo(si) formos, įvertinant 

neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas;

taikomas mobilumo metu pasiektų mokymo(si) rezultatų 

vertinimas, perkėlimas, pripažinimas ir įskaitymas.

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/%E2%80%9EECVET-elementu-taikymo-Lietuvos-profesinio-mokymo-institucijose-situacijos-analize.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/ecvet-toolkit
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/ecvet-toolkit
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/%E2%80%9EECVET-elementu-taikymo-Lietuvos-profesinio-mokymo-institucijose-situacijos-analize.pdf
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Siūloma taikyti ECVET principus remiant lanksčius mokymosi būdus, gerinančius 

visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, užtikrinti didesnę ECVET principų įgyvendinimo 

bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisinimo sąveiką. Didinti supratimą apie 

ECVET principų naudą remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir mobilumą, 

taip pat apie vaidmenį, kurį ECVET principai gali atlikti remiant kitus ES politikos 

pokyčius.

Aktualūs leidiniai, kuriuose pateikti įrankiai ECVET įgyvendinimui:

4.1.                                                         ECVET

2009 m. buvo priimta Europos Tarybos rekomendacija Dėl Europos 

profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET). Europos profesinio 

mokymo kreditų sistema (ECVET) pagrįsta moduliniu profesiniu 

mokymu. 

ECVET rekomendacija buvo sukurta siekiant pagerinti mokymosi 

rezultatų pripažinimą, kaupimą ir perdavimą, remiant judumą ir 

mokymąsi visą gyvenimą. Tai buvo atsakas į 2002 m. Kopenhagos 

deklaraciją dėl būsimo Europos bendradarbiavimo stiprinimo 

profesinio mokymo srityje prioritetų, kurioje nurodoma, kad reikia

ĮRAN
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https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/Mokymosi-rezultatu-vertinimas.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/Mokymosi-rezultatu-vertinimas.pdf
http://www.smpf.lt/lt/ecvet-taikymo-nauda-profesijos-mokytojams-skirti-praktiniai-patarimai-kaip-kokybiskai-organizuoti-mokiniu-tarptautini-mobiluma/
http://www.smpf.lt/lt/ecvet-taikymo-nauda-profesijos-mokytojams-skirti-praktiniai-patarimai-kaip-kokybiskai-organizuoti-mokiniu-tarptautini-mobiluma/
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/ECVET_leidinys_A4_210x297mm_web.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2018/12/ECVET_leidinys_A4_210x297mm_web.pdf
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sistemos, kuri padėtų spręsti skirtingų šalių ir skirtingų lygių 

kompetencijų ir (arba) kvalifikacijų skaidrumą, palyginamumą, 

perkeliamumą ir pripažinimą.

2015 m. Rygos išvadose buvo sustiprintas lanksčių profesinių 

įgūdžių ugdymo būdų prioritetas, kurį palaiko ECVET. Visai neseniai 

atitinkamais politikos veiksmais buvo pabrėžta pameistrystės 

(EFQEA) kokybė ir veiksmingumas, skatinamas automatinis abipusis 

formaliojo švietimo kvalifikacijų pripažinimas, Europos švietimo 

erdvės sukūrimas ir ilgalaikio „ErasmusPro“ mobilumo pradžia bei 

jų plėtra po 2020 m.

ECVET padeda integruoti mobilumą į mokymo sistemą, o mokymosi 

rezultatus padaryti matomus ir pripažįstamus. Pasitelkę ECVET 

darbdaviai aiškiau supranta, kokias kompetencijas asmuo įgijo 

tarptautinio mobilumo metu. Pripažįstant ir dokumentuojant 

besimokančio asmens rezultatus, ši sistema laiduoja jo įgytos 

tarptautinės profesinės mokymo patirties patikimumą.

ECVET didina profesinio mokymo programų, skirtų kvalifikacijai 

įgyti, lankstumą ir plečia mokymosi visą gyvenimą galimybes. 

Sistema leidžia lengviau pripažinti mokymosi rezultatus, kuriuos 

jauni ar vyresni žmonės įgijo savo ar užsienio šalyje pirminių ar 

tęstinių studijų laikotarpiu, mokydamiesi formaliu, neformaliu ar 

savaiminiu būdu.

Suteikdami galimybę besimokantiems tobulinti savo žinias ir įgūdžius 

užsienyje, profesinio mokymo teikėjai gali plėsti mokymo turinį, didinti 

mokymo programų patrauklumą ir įtvirtinti savo europietiškumą. 

Plėsdama galimybes mokytis visą gyvenimą ECVET palengvina 

mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimą. Tai reiškia, 

kad ECVET stiprina švietimo, mokymo ir darbo rinkos ryšius.

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 
4.1.                                                         ECVET



63

ECVET pagrįsta tam tikromis koncepcijomis ir procesais – 

sistemiškai jas naudojant užtikrinamas tarpusavio supratimas 

ir vieningas požiūris į profesinio mokymo kokybę, skaidrumą, 

mokymosi rezultatų pripažinimą.

siekia skaidraus mokymosi rezultatų pripažinimo proceso;

sudaro mokymosi rezultatų vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo 

sistemą; 

skatina mobilumo integravimą į esamus mokymosi būdus; 

pabrėžia bendrųjų kompetencijų vertę kartu su profesinėmis 

ir techninėmis;

padeda užmegzti dialogą tarp profesinio mokymo srities 

suinteresuotųjų šalių ir skatina tarpusavio pasitikėjimą 

platesnėje profesinio mokymo bendruomenėje.

Geografinio mobilumo srityje ECVET prisideda prie mokymosi 
rezultatų, pasiektų užsienyje, matomumo ir pripažinimo, ir tai 
yra labai svarbu stiprinant profesinio mokymo judumą: 

4.1.                                                         ECVET

Mokymosi visą gyvenimą procesuose ECVET remia programų ir 

mokymosi būdų lankstumą. ECVET didina mokymosi visą gyvenimą 

galimybes, kad būtų lengviau atpažinti jaunimo ar suaugusiųjų 

įvairiais būdais įgytus mokymosi pasiekimus, pavyzdžiui, kitose 

šalyse, organizacijose ar mokymosi sistemose, taip pat skirtingose 

aplinkose (formalusis, neformalusis ar savaiminis mokymasis).

ĮRAN
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Tarpusavio supratimo memorandumas; mokymosi sutartis;  

Mokymosi rezultatų vertinimas; mobilumo projekto dalyvio 

apklausos anketa;  

1.

2.

ECVET ekspertai parengė daugybę įrankių, kurie gali būti 
naudojami įgyvendinant geografinį mobilumą:

4.1.                                                         ECVET

http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Praktins%20patirties%20vadovas.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/Mokymosi-rezultatu-vertinimas.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/06/Mokymosi-rezultatu-vertinimas.pdf
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NQF (National 
Qualification 
Framework), EQF 
(European Qualification 
Framework)

NKS (Nacionalinė 
kvalifikacijų sandara), 
LTKS (Lietuvos 
kvalifikacijų sandara), 
EKS (Europos 
kvalifikacijų sandara) 

Parengė:

4.2.   NACIONALINĖ KVALIFIKACIJŲ 
SANDARA,

LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ 
SANDARA,

EUROPOS KVALIFIKACIJŲ
SANDARA

Ramunė Vadeikytė

Lietuvos kontekstas 

NKS, EKS – įrankiai, padedantys integruotis į Europos profesinio 

mokymo sistemą ir siekti profesinio mokymo kokybės Lietuvoje.

Profesinio mokymo organizacijos turėtų naudoti šį įrankį, kad 

būtų galima palyginti nacionalines programas su kitų Europos 

šalių programomis, susikalbėti ta pačia mokymosi rezultatų 

kalba. Projektų vadovai, profesijos mokytojai turėtų naudoti 

šiuos įrankius įgyvendindami „Erasmus+“ mobilumo projektus, 

rengdami ECVET sutartis, „Europass“ mobilumo dokumentus, 

kad būtų galima suderinti siunčiančiosios ir priimančiosios 

šalių mokymo programas, įvertinti įgytus mokymosi rezultatus. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-44_lt
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/kvalifikaciju-sandara/europos-kvalifikaciju-sandara/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-44_lt
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/kvalifikaciju-sandara/europos-kvalifikaciju-sandara/
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NKS ir EKS pateikia 8 kvalifikacijų lygių aprašymus. Vienas iš taikymo pavyzdžių – 

organizuojant mobilumo vizitus, galima palyginti įvairių Europos šalių kvalifikacijas, 

t. y. kokios kompetencijos turi būti įgytos, norint suteikti tam tikrą kvalifikacijos lygį. 

To reikia norint pripažinti ir įskaityti mobilumo metu pasiektus mokymosi rezultatus.

Europos kvalifikacijos sandara (EKS), yra bendras Europos aprašas, 

kurio tikslas yra prisidėti prie bendros Europos šalių kvalifikacijų 

sistemos supratimo ir skaidrumo. Europos kvalifikacijų sandaroje EKS 

pateikiamos gairės padeda suprasti 39 Europos šalių kvalifikacijas. 

EKS pateikia nacionalinių sistemų skirtumus ir tai, kas yra bendra 

tarp kvalifikacijų įvairiose šalyse. Šis bendras aprašas palengvina 

Europos mokymosi lygių supratimą, tarptautiškumą ir mokymo 

kokybę Europoje, remia tarptautinį mokinių ir mokytojų mobilumą 

ir mokymosi visą gyvenimą Europoje. EKS yra svarbus pagrindas 

siekiant Europos 2020 švietimo strategijos tikslų dėl išmanaus, 

tvaraus ir įtraukiančio augimo. Europos kvalifikacijų sandaroje 

pateikiami visi kvalifikacijų lygiai visose mokymosi posistemėse.

Europos kvalifikacijų sandara buvo pradėta kurti 2004 m. atliepiant 

šalių narių, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų asmenų poreikius 

sukurti bendrą sistemą, siekiant padidinti kvalifikacijų skaidrumą. 

2005 m. Komisija išleido pasiūlymą sukurti 8 lygių sistemą, paremtą 

mokymosi rezultatais, kuri prisidėtų prie kvalifikacijų skaidrumo ir 
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4.2.                                           NKS, LTKS, EKS

pripažinimo ir remtų mokymąsi visa gyvenimą. 2006 m. rugsėjo 6 

dieną Komisija išleido pasiūlymą ir įtraukė ekspertus iš 32 šalių ir 

Europos socialinius partnerius. Europos Parlamentas ir Taryba 2007 

metais sėkmingai priėmė pasiūlymą ir 2008 metų vasarį EKS buvo 

oficialiai patvirtinta. Praktinis EKS įgyvendinimas paremtas Europos 

kvalifikacijų sandaros mokymuisi visą gyvenimą rekomendacija, 

patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos 2008 metų balandžio 

23 dieną. Šios rekomendacijos tikslas nebuvo pakeisti ar apibrėžti 

nacionalinių kvalifikacijų sistemų ar aprašyti specialių ar individualių 

kompetencijų bei pateikti informaciją apie nacionalines kvalifikacijas 

pagal Europos kvalifikacijų sandaros lygį, taip pat skatinti piliečių 

mobilumą ir mokymąsi visą gyvenimą. 2017 metų gegužės 22 d. 

papildyta Tarybos rekomendacija dėl EKS skatina sukurti visų tipų ir 

lygių įvairių institucijų ir posistemių teikiamų kvalifikacijų aprašus. 

Rekomendacija daro poveikį ir pabrėžia mokymosi visą gyvenimo 

svarbą, užimtumą, mobilumą ir prieinamumą. Taryba rekomenduoja 

ES šalims narėms imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad kvalifikacijos 

atitiktų tam tikrą EKS lygį.
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Nacionalinių kvalifikacijų sandaros kuriamos pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą ir laikantis nacionalinių įstatymų bei 

praktikos;

atsižvelgia į Europos kvalifikacijų sandaros lygius aprašant 

kvalifikacijas;

Europos kvalifikacijos sandaros įdiegimas remiasi šiais 
principais:
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naudoja mokymosi rezultatų metodą, apibrėžiant ir aprašant 

kvalifikacijas bei skatina neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų mokymosi rezultatų patvirtinimą pagal bendruosius 

Europos principus;

naudoja bendrus terminus apibrėžiant mokymosi rezultatus 

kiekvienam kvalifikacijų sistemos lygiui;

taiko bendrus mokymosi kokybės užtikrinimo principus.

Europos kvalifikacijų sandaroje siūlomi aštuoni lygiai, kurie apima 

visą kvalifikacijų skalę nuo pagrindinio (1 lygis – pavyzdžiui, 

mokyklos baigimo pažymėjimas) iki aukščiausio (8 lygis, pavyzdžiui, 

daktaro laipsnis). EKS kaip mokymosi visą gyvenimą įrankis apima 

visus kvalifikacijų lygius, gaunamus bendrajame ir profesiniame 

mokyme ir aukštajame moksle. Ši priemonė taikoma pirminio 

ir tęstinio mokymo metu  įgytoms kvalifikacijoms. Kiekvienas 

lygis yra apibrėžiamas tam tikrais terminais, kurie nurodo tam 

tikrų kvalifikacijų sistemos mokymosi rezultatus. Kiekvienas lygis 

apibrėžiamas žinių, įgūdžių ir kompetencijų terminais. EKS lygis 

didėja pagal terminų kompleksiškumą. EKS kontekste: žinios yra 

apibrėžiamos teorinės ir/arba faktinės; įgūdžiai yra apibrėžiami kaip 

kognityviniai ir praktiniai; kompetencijos yra apibrėžiamos pagal 

atsakingumą ir autonomiją. 
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PAVYZDŽIUI: 

pagrindinės žinios; pagrindiniai įgūdžiai, reikalingi atlikti paprastoms 

užduotims; dirba arba mokosi tiesiogiai esant tiesioginiai priežiūrai 

ir struktūruotam kontekstui. 

1 EKS lygis:

2 EKS lygis:

3 EKS lygis:

faktinės ir teorinės žinios plačiame darbo arba mokymo srities 

kontekste; įvairūs kognityviniai ir praktiniai įgūdžiai, reikalingi 

specifiniam problemų sprendimui atrasti  darbe arba besimokant; 

geba organizuoti savo darbą arba mokymąsi pagal reikalavimus; 

prižiūri kitų darbą, prisiima atsakomybę už darbo arba mokymosi 

veiklų vertinimą ir tobulinimą.

žinios, principai ir bendras procesų suvokimas darbinėje srityje 

arba besimokant; kognityviniai ir praktiniai įgūdžiai, reikalingi atlikti 

užduotims ir spręsti problemoms parenkant ir taikant pagrindinius 

metodus, įrankius, medžiagas ir informaciją; prisiima atsakomybę 

už atliktas užduotis darbe arba besimokydamas, elgiasi pagal 

aplinkybes spręsdamas problemas. 

4.2.                                            NKS, LTKS, EKS
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Nacionalinė kvalifikacijų sandara (NKS) – „tai instrumentas kvalifikacijų 

klasifikavimui pagal mokymosi rezultatų lygių kriterijus, kurio tikslas 

integruoti ir koordinuoti nacionalinių kvalifikacijų posistemes ir 

gerinti kvalifikacijų skaidrumą, prieinamumą, tobulinimą ir kokybę  

atsižvelgiant į darbo rinką ir pilietinę visuomenę“ (iš 2008 m. balandžio 

23 dienos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos).

Rekomendacijoje Dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų 

sandaros kūrimo ES valstybės narės buvo įpareigotos iki 2010 m. susieti 

savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su EKS ir patvirtinti reikiamas 

priemones, kad nuo 2012 m. visuose naujuose kompetentingų 

institucijų išduotuose kvalifikacijos suteikimo pažymėjimuose, 

diplomuose ir „Europass“ dokumentuose, būtų pateikta aiški nuoroda 

į atitinkamą EKS lygį.

LTKS ir EKS susiejimas buvo pradėtas 2010 m. 2011 m. LTKS 

susiejimo su EKS ir Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų 

sandara ataskaitos projektas pristatytas Lietuvos visuomenei ir EKS 

patarėjų grupei prie Europos Komisijos.

LTKS ir EKS susiejimu siekiama pademonstruoti Lietuvos ir kitų 

Europos valstybių žmonėms, kaip Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) 

sietina su Europos kvalifikacijų sandara ir padėti pasirengti Lietuvoje 

išduodamuose kvalifikacijos įgijimą paliudijančiuose dokumentuose 

aiškiai nurodyti atitinkamą Europos kvalifikacijų sandaros lygį.

LTKS ir EKS susiejimas svarbus šioms tikslinėms grupėms: 

mokiniams, studentams, darbdaviams, darbuotojams, švietimo 

paslaugų teikėjams.

4.2.                                            NKS, LTKS, EKS
ĮRAN

KIO
  APRAŠAS 
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skatina mokymąsi visą gyvenimą, lanksčiai taikant visas 

formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymosi formas ir 

būdus;

palengvina visos ar dalies kvalifikacijos, įgytos individualiu ir 

neformaliuoju  mokymosi būdu, pripažinimą;

padidina kvalifikacijų, įgytų kitose šalyse, skaidrumą;

pagerina darbo rinkos poreikių ir švietimo bei mokymo 

pasiūlos atitiktį, padeda planuoti, kiek ir kokios kvalifikacijos 

darbuotojų reikia.

4.2.                                            NKS, LTKS, EKS

LTKS ir EKS susiejimas:

palengvina kvalifikacijų įgijimo bei tobulinimo  galimybes;

sudaro sąlygas mokinių ir darbuotojų judumui savo šalyje ir 

tarptautiniu mastu;
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Parengė:

4.3.                            VET4ALL 

Vilija Bakutytė

Lietuvos kontekstas 

Profesinio mokymo institucijos užtikrina sąžiningas ir vienodas 

galimybes bei teises dalyvauti mobilumo projektuose mažiau 

galimybių turintiems besimokantiems.  Viena iš mažiau 

galimybių turinčiųjų tikslinė grupė yra specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokiniai (toliau – SUP mokiniai). Kiekvienais 

metais vis daugiau SUP mokinių dalyvauja profesinio 

mokymo institucijų mobilumo projektuose, todėl informacija 

apie SUP mokinių ir/ar mažiau galimybių turinčių dalyvių 

įtraukimą į tarptautinių projektų veiklas įtraukiama į institucijų 

Tarptautiškumo strategijas, mobilumo vizitų organizavimo ir 

įgyvendinimo tvarkos aprašus ar parengiamos SUP mokinių bei 

nepalankioje socialinėje padėtyje esančių asmenų (mokinių) 

įtraukimo į mobilumo veiklą strategijos. 

Kad SUP mokinių mobilumo veiklos būtų kokybiškos ir 

produktyvios bei įgyvendinami ECVET principai ir priemonės, 

reikalingas ir inovatyvus požiūris į mobilumą, siekiant 

palengvinti neįgalių ir SUP mokinių galimybes naudotis jais. Taip 

pat reikalingas  ir institucijų pasirengimas, lydinčių asmenų, 

tėvų, priimančių organizacijų mentorių profesinis parengimas. 

SUP mokinių įsitraukimas į mobilumo veiklas – informavimas, 

motyvavimas, dalyvavimas atrankoje, sklandus stažuotės 

organizavimas yra visos komandos darbas, kuriam reikalinga 

ne tik patirtis, bet ir specifinės žinios bei darbo įgūdžiai.

Europos Taryba 2018 m. atliko tyrimą „Mokymosi mobilumas, 

socialinė įtrauktis ir neformalusis švietimas“, kuriame 

publikavo duomenis, kokių  kompetencijų reikia darbuotojams, 

dalyvaujantiems planuojant ir įgyvendinant SUP mokinių 

mobilumo veiklas,  siūloma sukurti ir užtikrinti tinkamas 

sąlygas jiems mokytis mobilumo metu.

http://vet4all.org
http://vet4all.org
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REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Profesinio mokymo institucijos gali pasinaudoti šia priemone rengdamos tarptautinių 

projektų planavimo ir vykdymo dokumentus (Tarptautiškumo strategija,  Mobilumo 

vizitų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas; SUP mokinių bei nepalankioje 

socialinėje padėtyje esančių asmenų (mokinių) įtraukimo į mobilumo veiklą 

strategija; mobilumo vizito organizavimo atmintinė, mobilumo dalyvių parengimo 

informacija,  mobilumo vertinimo ir pripažinimo instrumentai).

Kėdainių PRC, įgyvendindamas mokiniams skirtas mobilumo programas, siekia, kad 

kuo daugiau SUP tikslinės grupės mokinių būtų įtraukti į tarptautinius projektus. 

Mobilumo projekto darbo grupė, kurioje yra ir  pagalbos mokiniui specialistų, 

nuolat ieško informacijos, kuri prisidėtų prie Centro socialinės įtraukties politikos. 

Naudodamiesi kitų šalių partnerių patirtimi, programos „Erasmus+“ projektų 

informacija ir savo asmenine patirtimi parengė ir sėkmingai naudoja SUP mokinių 

mobilumo vizitų organizavimo ir įgyvendinimo priemones: praktiniai patarimai 

projekto dalyviui –SUP mokiniui, lydinčiojo asmens atmintinė, lydinčiojo asmens 

mobilumo įvertinimo anketa, mobilumo vizito dalyvių interviu ir pan.

4.3.                                                      VET4ALL 
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4.3.                                                      VET4ALL 

Įrankis VET4ALL (Profesijos mokytojų (angl. tutor) ir įmonės meistrų, 

siekiant sustiprinti mokymosi darbo vietoje socialinę įtrauktį, 

profesinis tobulėjimas) yra Europos Komisijos finansuotas programos 

„Erasmus+“ profesinio mokymo srities strateginės partnerystės 

projektas. Ši priemonė buvo parengta remiantis Europos strategija 

dėl negalios (2010–2020 m.), Briugės komunikatu ir Europos 

specialiojo ir įtraukaus ugdymo plėtros agentūros atliktu įtraukaus 

ugdymo kompetencijų tyrimu.  

Įrankis VET4ALL skirtas profesijos mokytojams (angl. tutor), įmonių 

meistrams, neįgaliesiems/ SUP mokiniams, profesinio mokymo 

institucijoms, įmonėms, švietimo ir mokymo plėtrą bei jų integravimą 

į vietos ir regionų plėtros veiksmus skatinančioms regionų valdžios 

institucijoms.

Įrankis VET4ALL skirtas profesijos mokytojams (angl. tutor), įmonių 

meistrams, neįgaliesiems/ SUP mokiniams, profesinio mokymo 

institucijoms, įmonėms, švietimo ir mokymo plėtrą bei jų integravimą 

į vietos ir regionų plėtros veiksmus skatinančioms regionų valdžios 

institucijoms.

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Projekto VET4ALL metu sukurtais instrumentais (gairės, 
profesinio mokymo programa, vadovai)  siekiama:

parengti mokytojus ir kitus darbuotojus, kurie tiesiogiai dirba 

su neįgaliais / SUP mokiniais, kad mokymosi darbo vietoje ar 

stažuočių įgyvendinimas būtų produktyvus ir mokiniai ateityje 

galėtų įsidarbinti ne tik savo šalyje, bet ir kitose Europos 

šalyse;
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parengti lanksčius būdus, kurie susietų formalią profesinio 

mokymo programą su neįgaliųjų / SUP mokinių mokymosi 

darbo vietoje programa;

dokumentas „Darbuotojų, dirbančių su neįgaliais / SUP 

mokiniais didaktinės profesinio mokymo gairės“. Jame yra 

pristatoma, kaip turėtų būti organizuojamas ir įgyvendinamas  

neįgalių / SUP mokinių didaktinis procesas. Mokymo gairėse 

yra aptariama, ir kaip padėti šiems mokiniams mokymosi 

darbo vietoje ir/ar tarptautinių stažuočių metu;

dokumentas „Darbuotojų, dirbančių su neįgaliais / SUP 

mokiniais, profesinio mokymo programa“ apima teorinę 

dalį ir konkrečių kompetencijų suteikimą neįgaliems / SUP 

mokiniams.  Mokymo programa parengta ES lygmeniu, kad

skatinti ECVET principų ir priemonių įgyvendinimą, didinti  

neįgaliųjų / SUP mokinių dalyvavimo mobilumo projektuose 

prieinamumą;

suteikti  neįgaliųjų / SUP mokinių stažuočių metu paramą 

profesijos mokytojams (angl. tutor) ir įmonių meistrams. 

ĮRANKIO VET4ALL NAUDA:

4.3.                                                      VET4ALL 
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būtų kur kas išsamesnis požiūris į mokymąsi darbo vietoje 

ir padidintas neįgalių / SUP mokinių dalyvavimas mobilumo 

projektuose;

dokumentas „Įmonės meistrų (angl. mentor) darbo vadovas“ 

yra praktiškas įrankis, kuriuo siekiama suteikti paramą 

neįgaliesiems / SUP mokiniams mokymuisi darbo vietoje 

paramą;

dokumentas „Lydinčiųjų asmenų, dirbančių su neįgaliais / SUP 

mokiniais, vadovas“ yra skirtas profesijos mokytojams (angl. 

tutor), kurie prižiūri  besimokančius neįgalius / SUP mokinius 

darbo vietoje ar stažuotėse užsienyje. Vadove aptariamas 

mokinių ir jų tėvų informavimo procesas, kalbama apie 

pasirengimą kelionei, dalyvių asmeninį ir profesinį parengimą, 

mokymosi plano parengimą, priežiūrą praktikos metu ir kt.

Šis įrankis yra pagrįstas europinėmis kokybės užtikrinimo 

priemonėmis ir procedūromis (EQAVET, Europos mobilumo kokybės 

chartija, ECVET). Dokumente pateikiami naudingi ir praktiški 

metodai ir metodikos, kurios turi būti taikomos prieš mobilumo 

veiklas, jų metu ir pasibaigus mobilumui. 

4.3.                                                      VET4ALL 

http://vet4all.org/wp-content/uploads/2021/02/O4-VET4ALL-MOBILITY-VADEMECUM-FOR-ACCOMPANYING-PERSONS-OF-STUDENTS-WITH-SPECIAL-NEEDS-EN.pdf
http://vet4all.org/wp-content/uploads/2021/02/O4-VET4ALL-MOBILITY-VADEMECUM-FOR-ACCOMPANYING-PERSONS-OF-STUDENTS-WITH-SPECIAL-NEEDS-EN.pdf
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4.3.                                                      VET4ALL 

Informacija, reikalinga lydinčiam mokytojui, kad jis galėtų 

supažindinti potencialius mobilumo dalyvius ir jų tėvus; 

SUP mokinių parengimas prieš išvykstant pagal  mobilumo 

programą; 

Asmeninio, profesinio ir individualaus mokymosi plano 

sudarymas; 

Kokybės užtikrinimo priemonių taikymas siekiant sutartų 

mokymosi rezultatų; 

Mobilumo veiklų priežiūra; 

Mokymasis darbo vietoje priimančioje įmonėje; 

Mobilumo veiklų stebėjimo ir vertinimo sistema; 

Mobilumo veiklų metu pasiektų mokymosi rezultatų 

pripažinimas ir patvirtinimas pagal ECVET sistemos procedūras 

ir priemones. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IŠSAMIAI ŠIAME VADOVE PATEIKIAMA ŠI INFORMACIJA: 
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„InclusiveMobility.eu“ 
(MappED)

Parengė:

4.4.         „INCLUSIVEMOBILITY.EU“

Vilija Bakutytė

Lietuvos kontekstas 

„InclusiveMobility.eu“ įrankis padeda organizacijoms įsivertinti 

mobilumo veiklose taikomą įtrauktį, išskiria tobulintinas sritis 

ir numato, kokių  tobulintinų veiksmų turi imtis organizacija. 

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Įtraukties įsivertinimo įrankiu Self-Assessment - Inclusive Mobility  gali naudotis 

ir profesinio mokymo įstaigos. Kiekviena profesinio mokymo organizacija turi 

skirtingus įtraukties poreikius, skirtingas strategijas ir skirtingą atspirties tašką. 

Tačiau jei organizacija šioje srityje yra naujokė, tai pirmiausiai rekomenduojama 

pradėti nuo savęs vertinimo įrankio, kad tiksliai žinotumėte, kokiame etape yra jūsų 

organizacija. Mobilumo projekto darbo  grupė atsako į įsivertinimo įrankio klausimus 

ir paprašo kolegų iš kito skyriaus atlikti tą pačią užduotį (pvz., pagalbos mokiniui 

specialistų). Gavus atitinkamus rezultatus, surengiamas bendras susitikimas, 

kuriame aptariami skirtumai, organizacijos stiprybės ir silpnybės.  Galima inicijuoti 

bendrą darbo grupę, kuri apsvarstytų, kaip ir kokių imtis veiksmų, kad pagerintumėte 

organizacijos Tarptautiškumo strategiją, procesus ir paramą siekiant įtraukties 

srities tikslų. 

https://inclusivemobilityframework.eu/SelfAssessment
http://vet4all.org
http://vet4all.org
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Įrankis „MappED!“ buvo pakeistas visiškai nauja platforma pavadinimu 

„InclusiveMobility.eu“. Šią platformą sukūrė „EPFIME Erasmus +“ 

projekto konsorciumas. 

Platforma ir integracinio judumo sistema „InclusiveMobility.eu“ apima 

neįgaliųjų studentų įtraukimo ir paramos paslaugas, kurias jiems siūlo 

aukštojo mokslo įstaigos, nacionalinės agentūros ir šalių švietimo 

ministerijos. Priemone siekiama padėti aukštosioms mokykloms, 

nacionalinėms agentūroms ir švietimo ministerijoms įvertinti jų 

institucinės politikos ir praktikos įtrauktį tarptautinio mobilumo tema 

ir teikti joms grįžtamąjį ryšį bei patarimus, kaip toliau tobulėti.

Platforma buvo sukurta kilus poreikiui gerinti neįgalių studentų 

įtrauktį į tarptautinį judumą ir yra toliau vystoma įtraukiant 

informaciją apie kitus, išskyrus negalią, įtraukties aspektus. Dabartine 

platformos versija siekiama neįgaliems studentams suteikti visą 

reikalingą studijoms užsienyje informaciją. Platformoje veikia 

interaktyvus žemėlapis, kuriame rodomos visos įmanomos studentų 

kelionės kryptys, publikuojami informacijos šaltiniai, kurių gali reikėti 

neįgaliems studentams planuojant mobilumo vizitą. Čia skelbiama 

informacija „Kaip išvykti į užsienį“, lengvai prieinama informacija apie 

paramos priemones ir mobilumo vizituose jau dalyvavusių studentų 

atsiliepimai. Aukštojo mokslo įstaigos, nacionalinės agentūros ir 

švietimo ministerijos gali susikurti savo nuorodas ir paskelbti reikiamą 

informaciją, kuri neįgaliems studentams sudarytų sąlygas studijuoti 

užsienyje. 

Platformoje galima rasti įtraukiojo mobilumo įsivertinimo priemonę 

„Self-Assessment - Inclusive Mobility“. Tai nėra patvirtinta 

psichometrinio testavimo priemonė, o tik neformalus būdas 

įvertinti savo institucijos įtraukiojo mobilumo požiūrį. Atsižvelgiant 

į skirtingus laiko momentus, šis įrankis gali parodyti, kaip ir/ ar 

požiūriai galėjo pasikeisti. Aukštojo mokslo institucijų įsivertinimo 

4.4.                           „INCLUSIVEMOBILITY.EU“
ĮRAN

KIO
  APRAŠAS 
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priemonę sudaro 42 teiginiai. Reikia atidžiai perskaityti visus teiginius 

ir pasirinkti atsakymą, kuris, jūsų nuomone, geriausiai tinka esamai 

situacijai jūsų institucijoje.  Apklausoje nėra teisingų ar neteisingų 

teiginių, visi klausimai yra privalomi. Galima lengvai koreguoti 

ankstesnius atsakymus. Pabaigoje jūsų rezultatai bus vizualizuojami 

voratinklyje. Be to, gausite pasiūlymų dėl veiksmų, kuriuos galite 

atlikti, kad pasiektumėte tos pagrindinės srities tikslus. Atliekant testą 

skirtingais laiko momentais, jis gali parodyti, kaip ir/ ar požiūriai galėjo 

pasikeisti. Rezultatai yra visiškai anonimiški, asmens duomenys nėra 

saugomi. Rezultatus galite nusiųsti el. paštu sau ir kolegoms. Tokiu 

būdu galite pradėti diskusijas su savo kolegomis, kaip pagerinti savo 

institucinį požiūrį. 

Institucija, atlikusi įtraukiojo mobilumo įsivertinimą, jau yra pasirengusi 

daugiau sužinoti apie įtraukųjį judumą ir pereina prie judumo 

priemonių rinkinio. Įrankių rinkinys,  atsižvelgiant į institucijų tipą, 

poreikius, šalį, sektorių, tikslinę sritį ir dar daugiau siūlo įtraukiajam 

judumui skatinti platų išteklių spektrą. Įtraukumo gairėse „Making 

mobility programmes more inclusive for students with disabilities 

(inclusivemobility.eu)“ yra pateikiami įtraukiojo mobilumo duomenys 

ir faktai, rekomendacijos, gerosios praktikos pavyzdžiai bei ištekliai. 

Skiltyje „Vykti į užsienį“ galima rasti naudingos informacijos apie 

įvairias mobilumo galimybes, taip pat ir praktinę informaciją. Čia 

galima sužinoti viską, ką reikia žinoti prieš pradedant planuoti savo 

mobilumo vizitą, t. y. rasti atsakymus, kodėl verta mokytis užsienyje, 

kokia patirtis įgyjama, kokios tobulinamos kompetencijos ir pan.  

Taip pat šioje skiltyje aprašyti programos „Erasmus+“ prieinamumo 

aspektai, kokios skiriamos dotacijos ir kaip jas gauti. 

Platformoje užsiregistravusios įstaigos taip pat gali dalytis savo 

ištekliais su kitomis institucijomis ir keistis gerąja patirtimi.

Profesinio mokymo įstaigos, siekdamos, kad jų įgyvendinamos 

4.4.                           „INCLUSIVEMOBILITY.EU“
ĮRAN

KIO
  APRAŠAS 

https://epfime.inclusivemobility.eu/docs/Website_Booklet_Inclusive_MobilityTAGS.pdf
https://epfime.inclusivemobility.eu/docs/Website_Booklet_Inclusive_MobilityTAGS.pdf
https://epfime.inclusivemobility.eu/docs/Website_Booklet_Inclusive_MobilityTAGS.pdf
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mobilumo programos būtų įtraukesnės neįgaliems mokiniams ir 

kuo daugiau šios tikslinės grupės dalyvių įsitrauktų į mobilumo 

veiklas, gali sėkmingai naudoti aukštosioms mokykloms skirtą įrankį 

„InclusiveMobility.eu“. Jį naudodamos profesinio mokymo įstaigos 

gali įsivertinti savo organizacijos politikos ir praktikos įtraukumą,  

o vėliau  besinaudodamos šia informacija, pasirengti organizacijos 

tvarumo ir integracinio mobilumo strategiją.

4.4.                           „INCLUSIVEMOBILITY.EU“
ĮRAN

KIO
  APRAŠAS 
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Asmeniniai mokymosi 
krepšeliai3

Individual Learning 
Accounts 

Parengė:

4.5.                          ASMENINIAI 
MOKYMOSI KREPŠELIAI

Dr. Nora Pileičikienė

Lietuvos kontekstas 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija sudarė 

įmonėms galimybes apmokyti darbuotojus tuo metu, kai to 

labiausiai reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga geriau prisitaikyti 

prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Tuo tikslu sukurtas 

Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų sąrašas.

VšĮ „Versli Lietuva“ yra šio sąrašo organizatorė ir administratorė, 

jos uždavinys – mokymo programų įtraukimo proceso 

organizavimas bei mokymo paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų 

įmonių darbuotojams priežiūra bei kontrolė. Mokymo programų 

teikėjai yra formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos.

Invega plėtoja ES priemonę „Kompetencijų kuponas“ – tai 

negrąžintina subsidija, kuri suteikia įmonėms galimybę kelti savo 

darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti 

prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Įmonės gali 

gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta 

apimtimi, kuri yra reikalinga.

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Profesinio mokymo teikėjai gali registruoti savo programas į VšĮ „Versli Lietuva“ 

administruojamą iniciatyvą ir teikti mokymus įmonių darbuotojams, taip prisidėdami 

prie Asmeninių mokymosi krepšelių įrankio plėtotės ir vykdydami Mokymosi visą 

gyvenimą koncepcijos įgyvendinimą. 

3 Nėra oficialaus šio įrankio vertimo į lietuvių kalbą – čia pateikiamas ekspertės siūlomas vertimas.

https://www.oecd.org/els/emp/individual-learning-accounts.pdf
https://all-digital.org/individual-learning-accounts/
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/
https://www.oecd.org/els/emp/individual-learning-accounts.pdf
https://all-digital.org/individual-learning-accounts/
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/
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ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

Pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos šalių narių suaugusių asmenų 

dalyvavimas suaugusiųjų mokyme yra nepakankamas, o 2019 m. 

20 iš 27 šalių narių netgi stebimas sumažėjimas. Baiminamasi, 

kad tai turės neigiamų pasekmių darbuotojų įgūdžiams, sumažins 

jų galimybes darbo rinkoje. Todėl Europos Sąjunga deda didžiules 

pastangas plėtoti Mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir skatina 

šalis nares sudaryti palankias sąlygas jų piliečiams mokytis ir 

tobulinti savo profesinius bei bendruosius gebėjimus. Europos 

Komisijos dokumentuose (European Commission, Commission 

Work Programme 2021; European Commission Communication 

on a European Skills Agenda for sustainable competitiveness, 

social fairness and resilience, 1 July 2020) pabrėžiama, kad 

Europos Sąjungos šalys narės numato gaires ir priemones piliečių 

asmeniniam tobulėjimui ir išskiria tris pagrindinius būdus: 

Gauti išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją, mokantis formaliojo ir 

neformaliojo švietimo įstaigose. Atkreiptinas dėmesys, kad šie 

būdai gali neatitikti asmeninių žmonių lūkesčių ir poreikių. 

Rinktis asmeniškai ar pasinaudoti darbdavio siūlomomis 

mokymosi ir tobulėjimo galimybėmis, susietomis su darbine 

veikla ir karjera.  

Įgyvendinti individualų mokymosi planą, atitinkantį asmeninius 

lūkesčius ir poreikius. Asmuo renkasi, ką ir kaip jam mokytis 

iš įvairių mokymosi teikėjų pasiūlymų ir kaupia asmeninius 

mokymosi pasiekimus. Šis mokymosi būdas nesusijęs nei 

1.

2.

3.

4.5.                  ASMENINIAI MOKYMOSI KREPŠELIAI
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su konkrečiu darbu, nei su darbo vieta. Kai kuriose šalyse 

individualus mokymosi planas susietas su asmeniniu 

mokymosi krepšeliu, kai gaunamas finansavimas gali 

būti naudojamas asmeniniam tobulėjimui įvairiose 

srityse, pavyzdžiui, finansiniam raštingumui tobulinti.  

4.5.                  ASMENINIAI MOKYMOSI KREPŠELIAI

Technologijų vystymasis, žalioji transformacija ir pandemija įneša 

struktūrinių darbo rinkos ir įgūdžių paklausos pokyčių, kuriuos būtina 

atliepti dėl šalies ekonominio vystymosi įgalinimo ir socialinės 

atskirties prevencijos.

Įvardijami keli barjerai, dėl kurių suaugusieji asmenys nedalyvauja 

suaugusiųjų mokymo procese. Pirmiausia  –  nepakankamos visuomeninio 

ir privačiojo kapitalo investicijos, galimai sąlygotos nepakankamai 

efektyvių kaštų tarp suinteresuotųjų šalių pasidalinimo sistemos. Taip 

pat pastebima, kad atotrūkis tarp darbui reikalingų įgūdžių lavinimo / 

mokymo yra susijęs su tam tikromis visuomenės grupėmis – 90 proc. 

visų Europos Sąjungos vykdomų mokymų, susijusių su darbinėmis 

veiklomis, yra finansuojama pačių darbdavių lėšomis. Kitas barjeras – 

nepakankamos iniciatyvos ir motyvacija dalyvauti mokymo procese: 

nors 96 proc. suaugusiųjų pritaria, kad mokymasis visą gyvenimą yra 

svarbus, tačiau 80 proc. suaugusiųjų, kurie per pastaruosius metus 

nedalyvavo jokiame mokymo procese, kaip pagrindinę nedalyvavimo 

priežastį nurodė savo nenorą dalyvauti.

Europos Komisija Asmeninių mokymosi krepšelių įrankiu siekia 

spręsti anksčiau išvardytų barjerų panaikinimo klausimus plėtodama 

Europos įgūdžių darbotvarkėje (angl. European Skills Agenda) 

numatytas veiklas, paremtas Įgūdžių paktu (angl. Pact for Skills), 

Tarybos rekomendacija profesiniam mokymui (angl. the Council 

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 
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Recommendation on VET), „Europass“, mikrokrendencialais (angl. 

Micro-credentials) ir kitais įrankiais.

Asmeninių mokymosi krepšelių įrankiu siekiama plėtoti Europos 

Sąjungos tikslą –  vystyti aukšto kompetetingumo lygmens socialinę 

ekonomiką, siekiant aukšto įsidarbinimo lygio ir socialinio progreso, 

įgalinant suaugusius asmenis dalyvauti mokymosi procesuose 

ir taip sumažinti arba panaikinti įgūdžių poreikių ir darbo rinkos 

paklausos neatitikimus,  taip pat užtikrinti socialinį teisingumą. 

Europos Sąjungos šalių narių vyriausybės, socialiniai partneriai ir 

darbdavių įmonės naudoja įvairias šio tikslo įgyvendinimo schemas, 

tačiau veikia nepakankamai plačiai. Kiekviena šalis narė yra laisva 

pasirinkti, kuri suaugusiųjų mokymosi skatinimo ir finansavimo 

schema jai yra tinkamesnė, ir ją taikyti.

Asmeninis mokymosi krepšelis (angl. Individual Learning 

Accounts) yra individualios paskyros, kuriose kaupiamos 

mokymosi teisės ir joms įgyvendinti skirtas finansavimas. 

Asmeninių mokymosi krepšelių ištekliai panaudojami 

tuomet, kai iš tikrųjų asmuo mokosi. Vienintelis realus 

asmeninio mokymosi krepšelio įgyvendinimo pavyzdys 

yra Prancūzijos „Compte Personnel de Formation“ (CPF).

Individualaus mokymosi taupomosios sąskaitos (angl. 

Individual Savings Accounts for Training) yra realios fizinės 

sąskaitos, kuriose asmenys laikui bėgant kaupia finansus 

1.

2.

IŠSKIRIAMOS TRYS INDIVIDUALAUS MOKYMOSI 
FINANSAVIMO SCHEMOS:

4.5.                  ASMENINIAI MOKYMOSI KREPŠELIAI
ĮRAN

KIO
  APRAŠAS 
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mokymosi tikslams įgyvendinti. Nepanaudoti finansai lieka 

asmens nuosavybe ir, priklausomai nuo šalyje vykdomos 

programos, gali būti naudojami kitiems tikslams (pvz., išėjimui 

į pensiją). Pasaulinėje praktikoje buvo įgyvendinta keletas 

tokių programų, dažniausiai bandymo tikslu (pvz., learn$ave in 

Canada or the Lifelong learning accounts in the United States).

Mokymosi kuponai (angl. Training vouchers) suteikia 

asmenims tiesiogines subsidijas mokymo tikslais. Pagal šią 

schemą dažniausiai finansuojamas individualus asmuo, jam 

nesuteikiama galimybė kaupti mokymosi teises ar išteklius. 

Tai yra dažniausiai įgyvendinama individualaus mokymosi 

finansavimo schema. 

3.

4.5.                  ASMENINIAI MOKYMOSI KREPŠELIAI
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Parengė:

4.6.                            „STAYMOBIL“

Modesta Žilinskė

Lietuvos kontekstas 

Šis įrankis naudingas kiekvienam projektų vadovui, 

įgyvendinančiam mobilumo projektus, o ypatingą naudą šio 

įrankio naudojimas atneštų pradedantiems dirbti mobilumo 

projektų įgyvendinimo srityje. 

„StayMobil“ platforma yra „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto sukurtas produktas. Platformos vartotojai gali 

naudotis inovatyviu, praktiniu tvaraus tarptautinio mobilumo 

profesiniame mokyme įrankiu ir įgūdžių vertinimo priemone. 

Šie įrankiai padės jūsų organizacijai geriau suprasti ir tobulinti 

socialinę atsakomybę mobilumo procesuose. 

„StayMobil“ padeda taikyti naujoviškus sprendimus, kuriais 

siekiama užtikrinti tarptautinio profesinio mokymo judumo 

kokybę.

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

,,StayMobil“ platforma dėl savo prieinamumo įvairiomis kalbomis yra naudojama 

skirtingose Europos šalyse. Štai platformos vartotojas iš Vokietijos teigia, kad 

„StayMobil“ savikontrolės įrankis paskatino dalyvius konkrečiais 

ir išmatuojamais būdais pagalvoti apie savo organizacijos veiklą 

konkrečiose socialinės atsakomybės srityse. Įsigilinimas į testo 

klausimus jiems sužadino norą pasidomėti, ar jų organizacijoje 

galima įdiegti specialias priemones ir įgyvendinti konkrečias 

veiklas, pavyzdžiui: aprūpinti mobilumo metu besimokančius 

http://www.staymobil.eu
http://www.staymobil.eu
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asmenis visą parą veikiančiu pagalbos telefono numeriu, 
patvirtinti visiems aiškų, gerai pritaikomą etikos kodeksą 
pagal jų organizacijos specifinius poreikius. Testavimo procese 
išryškintos stiprybės ir silpnybės iš esmės atitiko dalyvių lūkesčius 
ir intuityvų jų organizacijos savęs įvertinimą. Tai patvirtina 
savikontrolės įrankio rezultatų patikimumą ir gerą vertinimo 
seminare dalyvavusių dalyvių įžvalgą ir profesionalumą.

,,StayMobil“ platforma yra patogi ir naudinga kiekvienam projekto koordinatoriui. 

Žinias pasitikrinti lengva ir patogu, o gaunamos rekomendacijos yra vertingos 

kiekvieno mūsų darbe. Šis įrankis ypatingai naudingas naujiems projektų vadovams, 

nes klausimyne pateikiami klausimai akcentuoja pagrindinius projekto įgyvendinimo 

aspektus. 

4.6.                                                       „STAYMOBIL“

„StayMobil“ sistema yra matrica, apimanti daugybę kokybės rodiklių, 

kuriais siekiama įvertinti, stebėti ir skatinti profesinio mokymo 

judumo kokybės užtikrinimą ir tvarumą visais etapais. Matrica 

susieja septynis pagrindinius socialinės atsakomybės principus, 

apibrėžtus ISO 26000, ir aštuonis pagrindinius mobilumo veiklų 

etapus. Pagrindinė veikla yra struktūrizuota pagal kokybės kontrolės 

ciklą („Planuok–Daryk–Tikrink–Veik“) ir yra suderinta su dešimčia 

Europos mobilumo kokybės chartijos principų. Rodikliai, įtraukti į 

matricą, nustatyti apžvelgus ryšius, egzistuojančius tarp kiekvienos 

pagrindinės veiklos ir kiekvieno socialinės atsakomybės principo 

analizės. Kiek įmanoma, atsižvelgiama ir į 10 EQAVET rodiklių.

„StayMobil“ gairės numato rodiklių rinkinį, skirtą siunčiančiosioms, 

priimančiosioms ir tarpininkaujančioms organizacijoms, 

dalyvaujančioms tarptautiniame profesinio mokymo institucijų 

ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 
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4.6.                                                       „STAYMOBIL“

,,StayMobil“ sukurta platforma yra pateikiama 6 kalbomis, todėl 

patogu naudotis partneriams iš skirtingų šalių. Platformos veikimo 

principas paprastas ir patogus. Trumpa vartotojo registracija 

atveria duris į „StayMobil“ platformą, kurioje jūs galite naudotis 

inovatyviu, praktiniu tvaraus tarptautinio mobilumo profesiniame 

mokyme įrankiu ir įgūdžių vertinimo priemone. Šie įrankiai padės 

jūsų organizacijai geriau suprasti ir tobulinti socialinę atsakomybę 

mobilumo procesuose. 

Platformoje galima pasirinkti vieną iš dviejų skilčių ,,Praktinis 

įrankis“ arba ,,Įgūdžių vertinimo priemonė“. Skiltyje ,,Praktinis 

įrankis“ vartotojas ras pagrindinį platformos įrankį, skirtą 

siunčiančiosioms, priimančiosioms ir tarpinėms organizacijoms. 

Šiuo įrankiu galima praktiškai pasitikrinti ir įsivertinti savo veiklos 

kokybę visuose mobilumo etapuose pagal „StayMobil“ kokybės 

rodiklius. Platformoje taip pat skelbiamas ,,StayMobil“ vartojimo 

vadovas, savikontrolės įrankis ir pažangos aplankas. Pasirinkęs 

savikontrolės įrankį, vartotojas turi atsakyti į tokius klausimus 

pagal skirtingas sritis:

mobilumo veiklose planuojant, organizuojant, koordinuojant, 

įgyvendinant, stebint ir vertinant mobilumo programas, taip pat 

dalyvaujant kompetencijų sertifikavimo ir pripažinimo procesuose. 

Be to, šios gairės padeda vertinti ir tobulinti strategijas, 

susijusias su judumo iniciatyvų kokybės užtikrinimu ir tvarumu.

 

ĮRAN
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4.6.                                                       „STAYMOBIL“

Mokymosi planas, personalizavimas ir bendrasis parengimas. Čia 

pateikiama 20 uždarų klausimų, su galimais atsakymų ,,Taip“ arba 

,,Ne“ pasirinkimais. 

Klausimų pavyzdžiai: ,,Ar su kiekvienu mobilumo dalyviu 

pasirašote individualias mokymo sutartis, kuriose numatytas 

kokybės įsipareigojimas ir mokymosi planas / mokymo 

programa?“ arba ,,Ar į dalyvių rengimo procesus įtraukiate 

dalyvaujančių šalių bendruomenės atstovus (pvz., ekspertus, 

mokytojus, priimančių įmonių atstovus ir kt.)?“

2. MOBILUMO PLANAVIMAS. B:

Informacija ir rekomendacijos; Įsipareigojimas ir atsakomybė. 

Šioje skiltyje pateikiama 19 klausimų su uždarais ,,Taip“ arba ,,Ne“ 

atsakymo variantais. 

Klausimų pavyzdžiai: ,,Ar gaunate mobilumo dalyvių sutikimą 

ataskaitų rengimui rinkti, įrašyti, saugoti ir naudoti jų asmens 

duomenis?“ arba ,,Ar rengdami mobilumo taisykles, atsižvelgiate 

į kultūrinius skirtumus, kylančius tarp siunčiančiosios ir 

priimančiosios šalies?“

1. MOBILUMO PLANAVIMAS. A:
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4.6.                                                       „STAYMOBIL“

Mentorystė ir stebėjimas. Skiltyje pateikiama 17 klausimų, 

pavyzdžiui, ,,Ar esat įdiegę įvairius stebėsenos aspektus ir 

dažnumą, atsakingus asmenis, stebėsenos metodus ir priemones 

numatantį stebėsenos planą?“ arba ,,Ar siekdami sumažinti 

popieriaus naudojimą naudojatės interneto priemonėmis 

tvarkydami mentorystės ir stebėjimo žurnalus / dokumentus, 

rinkdami atsiliepimus ir kitą medžiagą?“

4. MOBILUMO ĮGYVENDINIMAS. D: 

Pasiektų mokymosi rezultatų vertinimas. Čia pateikiami 

11 klausimų, tokių, kaip: ,,Ar praktiniai įrankiai, tokie kaip 

savianalizės testai ar veiklos vertinimas, naudojami mokymosi 

5. MOBILUMO VERTINIMAS. E:

Mokymosi plano įgyvendinimas. Atsakydami į 11 klausimų, 

platformos vartotojai pasitikrins save mobilumo įgyvendinimo 

srityje, pavyzdžiui, ,,Ar užtikrinate, kad mobilumo dalyviai būtų 

informuojami apie saugos taisykles jų mokymo / darbo vietose?“ 

arba ,,Ar įgyvendinant mokymosi planą įtraukiate vietinių įmonių, 

organizacijų, asociacijų ir kt. atstovus (pvz., kviestiniai lektoriai, 

mokomieji vizitai)?“

3. MOBILUMO ĮGYVENDINIMAS. C:
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4.6.                                                       „STAYMOBIL“

Pažymėjimai ir pripažinimas. Šioje skiltyje pateikiami 3 uždari 

klausimai, pavyzdžiui, ,,Ar teikiate pagalbą pripažįstant, 

patvirtinant ir sertifikuojant dalyvių mokymosi rezultatus, ypač 

tuos, kurie buvo įgyti neformaliojo švietimo ir mokymo veiklos 

kontekste?“

6. MOBILUMO VERTINIMAS. F:

Poveikio vertinimas. 10 klausimų, skirtų žinioms įtvirtinti vertinant 

mobilumo poveikį. Čia vartotojai turės atsakyti į tokius klausimus, 

kaip: ,,Ar nustatote konkrečius rodiklius ir slenksčius, kad 

būtų galima įvertinti judumo poveikį dalyviams, susijusioms 

organizacijoms ir bendruomenei?“ arba ,,Ar vykdote mobilumo 

rezultatų sklaidą ir skatinate jų naudojimą įvairiose institucijose 

(organizacijose, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjuose, 

įmonėse, asociacijose ir kitose)?“

7. MOBILUMO APŽVALGA. G:

rezultatų vertinimui ir vertinimui?“ arba ,,Ar įtraukiate 

priimančiųjų organizacijų (kitus nei mentoriai / mokytojai / 

instruktoriai) atstovus į judumo dalyvių pasiektų mokymosi 

rezultatų vertinimo procesą?“
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4.6.                                                       „STAYMOBIL“

Atsakę į visus 100 klausimų, vartotojai gaus vertinimo rezultatą, 

kuriame apžvelgiami atsakymai ir pateikiamos rekomendacijos, kaip 

galima patobulinti savo veiklas. Svarbu akcentuoti, kad pateikiami 

klausimai respondentą paskatina atkreipti dėmesį į svarbiausius 

mobilumo įgyvendinimo aspektus, nukreipia tinkama linkme, 

sudėlioja svarbiausius akcentus.  

Tobulinimo strategijų kūrimas. Čia pateikiami 9 klausimai padės 

tobulinti ateities mobilumus. 

Klausimų pavyzdžiai: ,,Ar įvertinate ir gerinate procedūrų, 

skirtų užkirsti keliui bet kokiai diskriminacijai ar žmogaus 

teisių pažeidimui, veiksmingumą visuose judumo etapuose?“, 

,,Ar rengiate ir įgyvendinate strategijas, kuriomis siekiate 

pagerinti ryšius tarp profesinio mokymo programų, darbo rinkos 

reikalavimų ir bendruomenės poreikių?“

8. MOBILUMO APŽVALGA. H:



94

Parengė:

4.7.                             „EUROPASS“

Modesta Žilinskė

Lietuvos kontekstas 

,,Europass“ platforma Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 

(ES) sukurta 2020 m. liepos 1 d. Šios platformos teikiamos 

galimybės gali gerokai palengvinti besimokančių ir dirbančių 

asmenų judumą, automatinį profesinio mokymo kvalifikacijų 

pripažinimą ir mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimą bei 

plėtoti bendras profesinio mokymo programas, kvalifikacijas ir 

mikrokredencialus. Svarbu paminėti, kad ,,Europass“ platforma 

naudinga ne tik švietimo ir mokymo institucijoms, bet ir 

darbdaviams, kurie šioje platformoje gali rasti jiems reikalingos 

informacijos apie darbuotojų kvalifikaciją. 

REKOMENDACIJA (-OS), 
PRAKTINIO TAIKYMO PAVYZDYS (-IAI) 
TIKSLINEI GRUPEI

Įgyvendinant tarptautinius „Erasmus+“ projektus visi 
,,Europass“ dokumentai yra aktualūs ir reikalingi:

„Europass“ mobilumo dokumentas išduodamas visiems mobilumo veiklose 

dalyvavusiems asmenims. Tai yra naujai įgytų kompetencijų įrodymas. 

Pedagogai šį dokumentą pateikia darbdaviui kaip kvalifikacijos kėlimo 

dokumentą, o besimokantieji šiuo dokumentu gali pasinaudoti kreipdamiesi 

į darbdavį ir siekdami įrodyti savo konkurencinį pranašumą prieš kitus 

kandidatus į siekiamą poziciją.

„Europass“ pažymėjimo priedėlio informacija padeda parengti „Europass“ 

mobilumo dokumentą – priedėlio informacija apie įgyjamas kompetencijas 

gali būti perkeliama rengiant mobilumo dokumentą, taip pat ši informacija 

https://europa.eu/europass/lt
https://europa.eu/europass/lt
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ĮRAN
KIO

  APRAŠAS 

naudinga bendraujant su priimančiais partneriais, kai reikia detalizuoti 

stažuotojo specialybės kompetencijas.

„Europass“ CV reikalingas planuojant tarptautinius mobilumo veiksmus, 

pavyzdžiui, vykdant dalyvių atranką ar ieškant praktikos vietų, bendraujant 

su būsimais darbdaviais.

„Europass“ – tai nemokama Europos Komisijos platforma

Ji suteikia galimybę savo patirtį, įgūdžius ir kvalifikaciją įsivertinti ir 

kaupti vienoje vietoje.  

„Europass“ platformoje lengva užsipildyti savo profesinį profilį, 

susikurti CV pagal labiausiai patikusį šabloną, rašyti motyvacinius 

laiškus. 

4.7.                                                       „EUROPASS“ 

sukurti profilį, kuriame būtų įrašyti visi jų įgūdžiai, kvalifikacija 

ir patirtis;

pridėti dokumentus, diplomus, vaizdus prie asmeninės 

bibliotekos, kad visa jų informacija ir dokumentai būtų 

prieinami vienoje saugioje vietoje;

gauti individualius pasiūlymus dėl darbo (per EURES) ir kursus, 

pagrįstus jų patirtimi, pomėgiais ir įgūdžiais, užregistruotais 

jų profilyje;

„EUROPASS“ VARTOTOJAI GALI:
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naudojantis internetiniu redaktoriumi pasirengti gyvenimo 

aprašymus ir motyvacinius laiškus dalyvauti darbo paieškoje 

ar kursų programose;   

pasidalinti su darbdaviais, įdarbinimo agentūromis, 

profesinio orientavimo specialistais arba švietimo ir mokymo 

institucijomis nuoroda į savo „Europass“ profilį; 

gauti informaciją apie mokymąsi ir darbą Europoje, įskaitant 

nuorodas į valstybių narių teikiamas nacionalines paslaugas.

4.7.                                                       „EUROPASS“ 

Kiti „Europass“ dokumentai skirti tam, kad aiškiai, išsamiai ir 

pagal žinomus Europos Sąjungoje standartus būtų galima pateikti 

informaciją apie save. Vienus „Europass“ dokumentus galima 

užpildyti patiems, kitus galima gauti iš atitinkamų institucijų ar 

tiesiog atsispausdinti iš nurodytų interneto svetainių.

ŠVIETIMO IR MOKYMO INSTITUCIJOJE GALIMA GAUTI:

„Europass“ mobilumo dokumentą, kuris gali būti išduotas, jei 

mobilumo dalyvis vyko į stažuotę ar darbinę praktiką kitoje ES 

šalyje;

„Europass“ diplomo priedėlį, kuris išduodamas visiems aukštojo 

mokslo institucijų absolventams;
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Visi „Europass“ dokumentai gali būti naudingi norint studijuoti 

užsienyje bei ieškant darbo ir Lietuvoje, ir užsienyje.

„Europass“ mobilumo dokumentų sistemoje siunčiančiosios 

organizacijos atstovas pateikia pagrindinius duomenis ir juos 

siunčia priimančiai organizacijai.

Asmuo vyksta į stažuotę ar praktiką.

Priimančiosios organizacijos atstovas, įvertinęs stažuotėje 

dalyvavusio asmens įgytą patirtį, baigia rengti dokumentą.

Dokumentą pasirašo priimančios ir siunčiančiosios 

organizacijų atstovai bei į stažuotę ar praktiką vykęs asmuo, 

o „Europass“ mobilumo dokumentas įteikiamas asmeniui.

1.

2.

3.

4.

4.7.                                                       „EUROPASS“ 

„Europass“ pažymėjimo priedėlį, kuris atspausdintas iš AIKOS 

sistemos gali būti išduotas profesinės mokymo institucijos 

absolventams arba asmuo gali jį atsispausdinti pats lietuvių 

ar anglų kalbomis.

4 ŽINGSNIAI „EUROPASS“ MOBILUMO DOKUMENTUI PARENGTI 

https://europass.lt/mobilumo-dokumentu-sistema/login
https://europass.lt/mobilumo-dokumentu-sistema/login
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„Europass“ profilis. Potencialūs kandidatai profesinę ir asmeninę 

informaciją apie save gali pateikti „Europass“ CV formatu arba 

pasidalindami nuoroda į savo „Europass“ profilį.

„Europass“ pažymėjimo priedėlis. Jeigu ieškomai pozicijai 

būtinas profesinis išsilavinimas:

1.

2.

4.7.                                                       „EUROPASS“ 

,,EUROPASS“ DOKUMENTŲ NAUDA DARBDAVIAMS

„Europass“ padeda darbdaviams gauti struktūrizuotą ir išsamią 

informaciją apie kandidato išsilavinimą, turimas kompetencijas ir 

įgūdžius.

skelbime reikalavimus lengviau aprašyti 

naudojantis informacija iš „Europass“ 

pažymėjimo priedėlio. Tai standartizuota 

informacija apie asmenų įgytus gebėjimus ir 

kompetencijas baigus studijas pagal atitinkamą 

profesinio mokymo programą. AIKOS sistemoje 

pasirinkus dominančią profesinio mokymo 

programą, rasite informacijos, kokių gebėjimų 

galima tikėtis iš ją baigusio kandidato; 

kandidatui į siūlomą poziciją pateikus 

„Europass“ pažymėjimo priedėlį, gausite 

detalesnę informaciją apie jo kompetencijas.
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„Europass“ diplomo priedėlis. Jeigu ieškomai pozicijai kandidatai 

turi būti įgiję aukštojo mokslo diplomą, prie diplomo jie gauna ir 

diplomo priedėlį. Kandidato paprašius jo kopijos, rasite papildomos 

informacijos apie asmens išsilavinimą, studijuotus dalykus.

„Europass“ mobilumo dokumentas. Jeigu kandidatas teigia, kad 

jis/ji yra įgijęs tarptautinę profesinę patirtį besimokydama(s), 

studijuodama(s), dalyvaudama(s) stažuotėje ar atlikdama(s) 

darbinę praktiką užsienyje, galite jo/jos paprašyti „Europass“ 

mobilumo dokumento.

3.

4.

„EUROPASS“ SKAITMENINIAI KREDENCIALAI

Vystydama „Europass“ sistemą, Europos Komisija sukūrė 

programinės įrangos ir paslaugų rinkinį, skirtą švietimo ir mokymo 

įstaigoms, kad šios galėtų išduoti autentiškus, apsaugotus nuo 

klastojimo skaitmeninius  kredencialus (pvz., kvalifikacijos diplomus, 

pažymėjimus ir jų priedus). „Europass“ skaitmeniniai kredencialai 

gali padėti mažinti popierinių dokumentų kūrimą, palengvinti 

kvalifikacijų pripažinimą visoje ES.

4.7.                                                       „EUROPASS“ 

https://europa.eu/europass/lt/europass-digital-credentials
https://europa.eu/europass/lt
https://europa.eu/europass/lt
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                     DESCRIPTION OF 
VOCATIONAL TRAINING TOOLS

This publication presents the tools and instruments used in the field of vocational education and 

training (hereinafter – vocational education and training) developed and described in various 

European Union initiatives and projects, selected and described by the members of the Lithuanian 

VET National Team (PROMET experts).

In recent years, a lot of them have been created in the European Union. For example, the Council 

of Europe Recommendations for Country Tools on the Quality of Apprenticeships, Sustainability 

of Vocational Education and Training, Social Equality. These instruments with a new phase in 

the implementation of the Erasmus + program, which will last until 2027, replace the previous 

Council of Europe Recommendations on the European Credit System for Vocational Education and 

Training (ECVET): they reiterate the key principle of ECVET, which emphasizes the adaptability of 

VET, and integrate the provisions of the European Quality Assurance Reference Framework for 

Vocational Education and Training (EQAVET). 

The tools presented in the publication are conditionally divided into two parts according to their 

level of use: the ECVET interface principle emphasizes the individual level of use of the tool 

linked to the student and/or teacher of the vocational training program, and the EQAVET interface 

principle focuses on the institutional level and emphasizes the importance of using the tool at 

the level of the provider of vocational training – the institution.

THE PUBLICATION DESCRIBES THE FOLLOWING TOOLS DEVELOPED IN 
EUROPEAN UNION INITIATIVES:

Vocational training tools linked to institutional level

EQAVET – European Quality Assurance Reference Framework 

for Vocational Education and Training

ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and 
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Occupations) is the European multilingual classification of 

Skills, Competences and Occupations

Skills anticipation mechanisms 

Apprenticeship

NTF – National Training Fund 

CoVEs – Centres of Vocational Excellence 

SELFIE – Self-reflection on Effective Learning by Fostering the 

use of Innovative Educational Technologies

Euroguidance

Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and 

Work Based Learning app.

Graduate Tracking system.

The publication does not describe the difficulties arising in its 

use in the Lithuanian educational system. 

                                       DESCRIPTION OF VOCATIONAL TRAINING TOOLS
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ECVET – European Credit system for Vocational Education and 

Training 

NQF – National Qualification Framework; EQF – European 

Qualification Framework

VET4ALL

MappED – InclusiveMobility.eu

Individual learning accounts

StayMobil 

Europass

Vocational training tools linked to individual level

VET National Team‘s activities and this publication aim to raise awareness of VET tools among 

potential Erasmus + applicants and beneficiaries, as well as to raise awareness of the use of VET 

tools at national level in implementing Erasmus + projects.

The project PROMET (VET National Team) has been implemented since 2021 by the Education 

Exchange Support Fund in cooperation with the Ministry of Education, Science and Sports of 

the Republic of Lithuania. This project is a new initiative of the European Commission in many 

                                       DESCRIPTION OF VOCATIONAL TRAINING TOOLS                                       DESCRIPTION OF VOCATIONAL TRAINING TOOLS
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Member States of the European Union, which aims to create a network of national vocational 

training experts to promote, strengthen and improve the use of vocational training tools in 

Erasmus + projects.

PROMET EXPERTS FOR THE PERIOD OF 2021:

Vilija Bakutytė

Giedrė Beleckienė 

dr. Vytautas Petkūnas

dr. Nora Pileičikienė

Roma Šimukauskienė

Ramunė Vadeikytė

Modesta Žilinskė

Kėdainiai Vocational Training Centre

Government Strategic Analysis Centre

Visaginas Technology and Business Vocational Training Centre

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre

Marijampolė Vocational Training Centre

Vocational Training Centre “Žirmūnai”

Kupiškis School of Technology and Business

                                       DESCRIPTION OF VOCATIONAL TRAINING TOOLS
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KĖDAINIAI VOCATIONAL TRAINING CENTER

Vilija Bakutytė

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
27 years of experience as a vocational teacher, 19 years of 
preparation and administration of projects in the field of formal 
and non-formal education

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you.

“

Vocational training for me is constant change, professional and personal 
development. At the same time, it is a responsibility and a commitment 
to continuous learning for yourself.
What advice could you give to international vocational training project 
promoters?

Project preparation and implementation is a team effort. Successful 
planning and the involvement and support of community members 
are required for the successful implementation of a project and the 
achievement of all planned results. Creativity and change are needed to 
make project activities more than just technical work.

Once a project coordinator has been chosen, this job must become at 
least a way of life.

Vocational training, project preparation and 
management 

I have been working in a vocational training institution for more than 27 years. However, 

acquaintance with vocational training, its organization and pedagogy began much earlier. My 

dad worked as a deputy director of a vocational school for 35 years, so the environment and the 

people around me and where I grew up were involved in vocational training. While in school, I kept 

repeating that I would definitely not work in school. However, still studying at university, I started 

working in a vocational school as a vocational teacher. At the beginning of my work in 1994, when 

vocational training was still being formed in independent Lithuania, vocational training programs 

changed according to need. Although my job as a vocational teacher worked well for me, over 

time, I started missing new challenges and wider opportunities. While still working as a vocational 

teacher, I did internships in the United Kingdom and Denmark, and went on work-monitoring 

visits to Finland. The experience gained abroad, the need for innovation and the pursuit of self-

realization led me to the position of a project manager in a vocational training institution.

AREAS OF ACTIVITIES

Project Manager, Senior vocational teacher

Email

                 PROMET EXPERTS FOR THE PERIOD OF 2021

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/selfie-questions_lt
mailto:v.bakutyte%40prc.kedainiai.lm.lt?subject=
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GOVERNMENT STRATEGIC ANALYSIS CENTRE

Giedrė Beleckienė

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
Over 20 years of experience in analysing vocational training 
policy and its implementation

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you. 

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?“

It is important not only to 
achieve the intended results, 
but also to ensure that they 
continue to be used after the 
end of the project.

Quality of teaching, compliance with market needs, 
qualification system, demand for skills, lifelong learning

Vocational training is multifaceted and this makes it fascinating. It is different from higher 

education. Vocational training provides the required skills and knowledge, is aligned with labour 

market requirements and is an integral part of education. It is designed for young people and 

adults, covers different levels of education, training providers, can be acquired in different 

ways and in different forms (school, apprenticeship). For me, vocational training is particularly 

important in its social aspect. It helps people with various special needs to grow, is open to people 

experiencing social exclusion, and is an alternative to general education for students who do not 

want or cannot continue their academic studies.

AREAS OF ACTIVITIES

Senior political analyst

Email
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mailto:?subject=
mailto:giedre.beleckiene%40strata.goc.lt%20?subject=
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VISAGINAS TECHNOLOGY AND BUSINESS VOCATIONAL TRAINING CENTER

Vytautas Petkūnas 

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
I have been working in the field of vocational training for 32 
years, 29 of them as a school principle.

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you.

Tell us about vocational training project, an event, a meeting that changed 
your life / long remembered.

Education, vocational training

My first education is electrical engineering. At the beginning of my working career, I worked at a 

nuclear power plant for 7 years and even then I realized the importance of professional qualifications 

and competencies for personal and professional careers. When I started working in the field of 

vocational training, I knew from my previous experience what the expectations of industry and 

business, and employers are related to education and specifically to vocational training, so it was 

not difficult to formulate goals for a later educational institution. The decision was apparently driven 

by the fact that my parents were teachers. After discovering that this was a job I loved and knowing 

what I was aiming for, I graduated from KUT with a Master’s degree, also I studied at universities 

in Belgium and Austria, obtained a European Master’s degree in education, and later defended my 

doctoral dissertation in social sciences. And although I also worked as a lecturer at the university for 

many years, the real occupation remained in the first place - vocational training, to which I devoted 

most of my life.

When I became the principal of a vocational school in 1992, on my initiative we established 

contacts with a vocational training center (now the Berufskolleg Kreis Höxter) in North Rhine-

Westphalia, Germany. In the same year, the first visits took place and a cooperation agreement 

was signed. This was the first partnership between already independent Lithuania and Western 

European vocational training institutions, which continues to this day - for almost 30 years. 

At that time, there were no Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Phare or other programs, 

but since the first year of cooperation, there have been mutual exchanges of students and 

teachers, bilateral projects and the establishment of multi-vocational training facilities, with 

German support renovated training premises, dormitory, implemented many progressive ideas. 

Subsequently, the geography and coverage of the partnerships expanded to include 11 European 

countries, with more than a dozen projects implemented, but this first partnership had the 

greatest impact on the creation of a new and modern vocational training institution.

AREAS OF ACTIVITIES

Director 

Email
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mailto:?subject=
mailto:petkunas.vytautas%40gmail.com?subject=
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Tell us about your talent and how you use it

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?

Tom Edison has said that talent is 10 per cent of inspiration and 90 per cent of sweat. When a 

man boasts of having talent, it sounds strange to me. I don’t know if I have talent, but I managed 

to mobilize the school community to achieve the most important strategic goal - the quality 

of teaching. The school I lead has never been below first place in terms of student learning 

achievement since the beginning of school rankings. Today, this school is one of the most advanced 

pioneers in the implementation of apprenticeships in the country, earning the trust of the country’s 

industry and business enterprises, as well as the residents of the city and the region. 

Look for ideas whose realization would bring real benefits to your community, city or region, your 

partners and then your project will be a success. Of course, with a good project, you will have to 

sweat.

                 PROMET EXPERTS FOR THE PERIOD OF 2021
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KARALIUS MINDAUGAS VOCATIONAL TRAINING CENTRE 

Nora Pileičikienė

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
I have been working at the Vocational Training Center since 
2017. 

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you.

International activities broaden a person’s 

horizons and general knowledge of the 

organization. It is important not to stop enjoying 

moments of cognition and take advantage of 

their results. It is important to share these 

assets. Don’t lock the chest of wealth created 

during the international projects, use it yourself 

and donate to others.

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?“
Vocational training, higher education, lifelong learning. 

Vocational training is one of the components of the education system, but is still underestimated 

in the overall context of the country. More initiatives are in general education or higher education. 

I believe in the importance of vocational training - it gives a person who is ambitious in achieving 

his goals the fastest path to independence and personal autonomy. The world is changing, 

significant changes are also taking place in the field of vocational training, but there are many 

directions for improvement. My goal is to contribute to the growth of vocational training and 

its respectful recognition in Lithuania in small steps and big steps by working every day in a 

vocational training institution to which I am committed. 

AREAS OF ACTIVITIES

Director

Email
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mailto:?subject=
mailto:nora.pileicikiene%40kaupa.lt%20?subject=
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MARIJAMPOLE VET CENTRE

Roma Šimukauskienė

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
25 years of work in vocational training. I have worked as 
an English teacher, Project Manager, since 2012 - Deputy 
director for education.

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you.

The project is a tool for quality vocational 

training, providing opportunities for learning, 

strengthening existing competencies or 

acquiring new ones in other environments. 

International projects must be part of the 

educational process, not a side issue. 

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?“
Vocational training, project administration and management, 
lifelong learning 

I have been working in a vocational training institution for 25 years. I graduated Roman-

Germanic philology and have a degree in English. Having started working as an English teacher 

in a vocational training institution, I was very quickly involved into project activities, coordinated 

international mobility and strategic partnership projects. My interest in vocational training has 

grown. I realized that vocational training is very important in the context of lifelong learning. I 

was very interested in vocational training in other countries, preparing and coordinating European 

Structural Funds projects. I see the prestige of vocational training growing and that makes me 

happy. It’s also a particle of me. 

AREAS OF ACTIVITIES

Deputy director for education

Email
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mailto:?subject=
mailto:roma.simukauskiene%40mprc.lt?subject=
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VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING CENTER ŽIRMŪNAI 

Ramunė Vadeikytė 

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
Since 2004 I started my career as an English teacher, since 
2006 - Project Manager, 2020 - Quality Manager.

Tell us about the place of vocational training in your life and why it is 
important to you.

I would advise to look at projects as an 

opportunity to improve the educational 

process. I would like project managers not 

to try to do everything themselves, but to 

involve the whole community as much as 

possible.

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?“
Development, implementation, management, continuous 
supervision, project preparation and management of 
the total quality management system of the Vocational 
Training Center. 

Vocational training occupies a large and important place in my life. As I work, I see the meaning 

and mission of personally contributing to the quality of vocational training, attractive, modern 

through internationalization, innovation, close cooperation with business. 

AREAS OF ACTIVITIES

Quality Manager, Project Manager 

Email
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mailto:?subject=
mailto:ramuneva%40gmail.com?subject=
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It was an internship for students in Italy. I was accompanied by a teacher, students from several 

schools, who participated in the project. When I got on the plane, I saw that one guy’s shoes were 

hollow - and not because of style, but because he could not buy new ones. Since then, I have been 

working very carefully with students experiencing social and economic exclusion, we anticipate 

exceptional costs in project applications, which we allocate for additional assistance, buy work 

clothes for students, and cover other necessary expenses. I am very pleased that students from 

all socio-economic backgrounds are free to participate in Erasmus+ projects, that the funding 

for the program is sufficient to ensure the safety and comfort of students. A few years later, one 

participant in my project was genuinely happy to say that she couldn’t believe she had an outfit 

with her name written on it, after all she had been bullied in her former school for walking in 

unfashionable clothes. Lithuanian big cities rarely face such problems, but students from rural 

areas often come from very complicated families and opportunities for international projects are 

very important to them.

KUPIŠKIS TECHNOLOGICAL AND BUSINESS SCHOOL

Modesta Žilinskė 

EXPERIENCE IN VOCATIONAL TRAINING
10 years 

Tell us about vocational training project, an event, a meeting that changed 
your life / long remembered.

International projects are a tool for 

improvement, change and new discoveries. 

However, this tool is only strong when 

working in a team.    

What advice could you give to international vocational training project 
promoters?“
Project preparation and management  
AREAS OF ACTIVITIES

Project Manager

Email
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mailto:?subject=
mailto:projektai%40ktvm.kupiskis.lm.lt?subject=


113


	Bookmark 1
	3.1.         							 EQAVET
	3.2.        							     ESCO
	3.3.  ĮGŪDŽIŲ PLANAVIMO METODIKA
	3.4.        		          PAMEISTRYSTĖ 
	3.5.                          NACIONALINIS MOKYMO(SI) FONDAS
	3.6.                             PROFESINĖS KOMPETENCIJOS CENTRAI 
	3.7.        							   SELFIE
	3.8.        			  „EUROGUIDANCE“
	3.9.        			                 BEQUAL
	4.1.         			                    ECVET 
	4.2.   NACIONALINĖ KVALIFIKACIJŲ SANDARA,
	LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDARA,
	EUROPOS KVALIFIKACIJŲ
	SANDARA
	4.3.         			                VET4ALL 
	4.4.         „INCLUSIVEMOBILITY.EU“
	4.5.         		               ASMENINIAI MOKYMOSI KREPŠELIAI
	4.6.                            „STAYMOBIL“
	4.7.                             „EUROPASS“
	                     DESCRIPTION OF 
	VOCATIONAL TRAINING TOOLS

	Button 171: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 21: 
	https://www: 
	feani: 
	org/sites/default/files/Background%20note_ESCO: 
	pdf: 



	Button 28: 
	Button 26: 
	Button 151: 
	Button 152: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 40: 
	Button 39: 
	Button 41: 
	Button 48: 
	Button 153: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 58: 
	Button 154: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 66: 
	Button 155: 
	Button 71: 
	Button 73: 
	Button 156: 
	Button 157: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 3: 
	Button 7: 
	Button 4: 
	Button 8: 
	Button 5: 
	Button 172: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 84: 
	Button 89: 
	Button 85: 
	Button 158: 
	Button 94: 
	Button 95: 
	Button 105: 
	Button 159: 
	Button 101: 
	Button 173: 
	Button 110: 
	Button 113: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 112: 
	Button 115: 
	Button 117: 
	Button 119: 
	Button 160: 
	Button 161: 
	Button 162: 
	Button 121: 
	Button 163: 
	Button 123: 
	Button 164: 
	Button 124: 
	Button 125: 
	Button 129: 
	Button 133: 
	Button 165: 
	Button 166: 
	Button 135: 
	Button 167: 
	Button 139: 
	Button 168: 
	Button 143: 
	Button 169: 
	Button 147: 
	Button 146: 


