
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) diegimas nacionalinėje 

profesinio mokymo sistemoje. Suomijos ir Danijos patirtis. 

 

Projekto tipas: pažintinis vizitas. 

Paraiškos teikėjas: Švietimo mainų paramos fondas (toliau ŠMPF) 

Finansavimo šaltinis: Šiaurės šalių Ministrų tarybos administruojama mobilumo programa 

„Nordic-Baltic mobility programme for public administration“. http://www.norden.ee/en/about-

us/funding/mobility-programme-for-public-administration. 

Partneriai: LR Švietimo ir mokslo ministerija (toliau ŠMM), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 

plėtros centras (toliau KPMPC), Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija (arba kita 

organizacija, atstovaujanti profesinio mokymo institucijas).  

Planuojamas dalyvių skaičius – 5 dalyviai: 2 ŠMPF atstovai, 1 ŠMM darbuotojas, 1 atstovas iš 

KPMPC, 1 asmuo atstovaujantis profesinio mokymo institucijas (konkretūs asmenys turi būti 

nurodyti paraiškoje, tie patys asmenys gali dalyvauti vizituose į abi šalis, tačiau gali vykti ir kiti 

asmenys). 

Priimantieji partneriai (suderinta): Suomijos nacionalinė agentūra „CIMO“ ir Danijos 

nacionalinė agentūra „Danish Agency for Universities and Internationalisation“. Partneriai 

pasirinkti atsižvelgiant į šių šalių patirtį dengiant ECVET į nacionalines profesinio mokymo 

sistemas. 

Pažintinio vizito tikslai:  

 Susipažinti su Suomijos ir Danijos šalių patirtimi diegiant ECVET elementus į šalių 

nacionalines profesinio mokymo sistemas (iššūkiai, problemos, pamokos). Kaip 

užtikrinamas šiame procese dalyvaujančių suinteresuotų šalių (valdžios institucijų, 

profesinio mokymo tiekėjų, verslo įmonių ir kt. socialinių partnerių ) bendradarbiavimas. 

Verslo atstovų įtraukimo į ECVET diegimo procesas. Projekte dalyvaujančių šalių 

profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, kvalifikacijų sistemų pripažinimas. 

 Susipažinti su šalių profesinio mokymo institucijų patirtimi: diegiant ECVET elementus 

savo institucijose per MVGP projektus; ECVET nauda mokymosi rezultatų pripažinimui ir 

mobilumo pasiekimų integravimui į profesinio mokymo sistemas; susitarimų, sutarčių 

derinimas, susitarimų memorandumo tarp mokymo institucijų pasirašymas ir 

įgyvendinimas (angl. Memoranda of Understanding), mobilumo pasiekimų vertinimo 

procedūros organizavimas, EUROPASS naudojimas. 

 Susipažinti su patirtimi administruojant projektą “Nacionaliniai ECVET ekspertai” 

(nacionalinių agentūrų bei švietimo ministerijų atsakomybė), darbo su ekspertais eiga ir 

veiklomis, ECVET nacionalinių ekspertų funkcijomis, iniciatyvomis, viešinimo priemonės 

pasiekti rezultatai. 

 Nacionalinių agentūrų vaidmuo ir veiksmai skatinant ECVET projektus profesinio 

mokymo institucijose, sklaidos priemonės. 

 

http://www.norden.ee/en/about-us/funding/mobility-programme-for-public-administration
http://www.norden.ee/en/about-us/funding/mobility-programme-for-public-administration


Planuojami rezultatai: 

 Pagilintos projekto dalyvių žinios apie ECVET perkėlimą į Suomijos ir Danijos 

nacionalines profesinio mokymo sistemas. Žinios apie užsienio šalių profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimo sistemas, kvalifikacijų pripažinimą, mobilumo metu įgytų pasiekimų 

vertinimą. 

 Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas su Suomijos ir Danijos atstovais, atsakingais už 

EVCET diegimą, ECVET nacionaliniais ekspertais. Tolesnis keitimasis patirtimi, 

konsultacijos. 

 Projekto “Nacionaliniai ECVET ekspertai” parengimas ir vykdymas atsižvelgiant į 

aplankytose šalyse įgytą patirtį . 

 ECVET partnerystės, kurioje dalyvautų valdžios institucijos, socialiniai partneriai, sektorių 

atstovai, Lietuvoje sukūrimas. 

 Profesinio mokymo teikėjų tikslingesnis skatinimas rengti Mokymosi visą gyvenimą 

programos (ateityje programos “Erasmus visiems”) projektus ECVET tema. 

 Suformuotos idėjos dėl tolimesnio projekte dalyvavusių nacionalinių agentūrų 

bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalimis dėl projektų 

ECVET tema rezultatų sklaidos ir panaudojimo gerinimo.  

Finansavimas: Programa dengia 70% projekto biudžeto. 30% turi būti ko-finansuota partnerių 

lėšomis. Finansuojamos kelionės, draudimo, viešbučio ir pragyvenimo išlaidos. Vienam asmeniui 

vienai dienai viešbučio ir dienpinigių suma finansuojama iš dotacijos negali viršyti 110 EUR. 

Projekto trukmė: nuo 2013-06-01 iki 2014-05-31. Vizitai į užsienio šalis gali būti organizuojami 

kaip viena nepertraukiama kelionė, tačiau jei organizuojami atskiri vizitai, jie turi būti įgyvendinti 

ne vėliau nei kaip per 6 mėn. nuo pirmo vizito pradžios. Ataskaita ŠŠMT teikiama per mėnesį nuo 

paskutinio vizito nepriklausomai nuo to, kokios trukmės visas projektas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


