
 

 

 

Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų (NCP) veikla 

 

Projekto pavadinimas: LT_EQF NCP 2012-13 Darbo programa (angl. „LT_EQF NCP 2012-13  Work Programme“) 

Projekto Nr. 379008-LLP-1-2012-1-LT-KA1-EQF_NCP 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 1/11/2012 – 30/6/2014 

 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  
 
Projekto tikslai:  

 

 atnaujinti Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) ir Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) susiejimo proceso 

ataskaitą; 

 bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis suorganizuoti 3 sektorines (bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo, aukštojo mokslo) konferencijas, siekiant geriau informuoti ir aptarti LTKS/EKS susiejimą ir einamąsias 

veiklas, pasidalinti gerąja patirtimi; 

 surganizuoti 17 konsultacinių susitikimų sektorinių profesinių komitetų (SPK) atstovams, siekiant juos geriau 

informuoti apie LTKS/EKS susiejimo procesus;  

 suorganizuoti nacionalinę konferenciją, siekiant pristatyti ir aptarti pasiekimus ir tolimesnes veiklas sąsajoje su 

LTKS ir EKS susiejimu; 

 toliau rengti metodinę medžiagą (parengti informacinį vadovą), skirtą LTKS/EKS susiejimo plėtrai bei LTKS/EKS 

lygių įrašymui kvalifikacijos pažymėjimuose, diplomuose ir pan., apimant  bendrąjį lavinimą, profesinį rengimą ir 

aukštąjį mokslą; 

 parengti ir išplatinti LTKS/EKS  susiejimo kišeninį vadovą mokytojams, rengėjams, vertintojams, kvalifikacijas 

teikiančioms institucijoms; 

 parengti 2 elektroninius naujienlaiškius apie projekto veiklas švietimo sektoriui ir darbdaviams (SPK); 

 peržiūrėti ir atnaujinti šiuo metu  nacionalinėje atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje 

(AIKOS) sukauptą informaciją siekiant jos geresnio atitikimo EQF/Ploteus portalo poreikiams;  

 atnaujinti informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis) apie projekto veiklas KPMPC svetainėje. 

 
 
Santrumpos: 
 

EHEA (European Higher Education Area) - vientisa Europos aukštojo mokslo erdvė, grindžiama lengvai suprantama 
kvalifikacijų struktūra; 
 
ENIC (European Network of Information Centres for academic mobility and recognition of qualifications) - Europinis 
akademinio mobilumo ir kvalifikacijų pripažinimo informacijos centrų tinklas; 
 
NARIC (National Academic Recognition Information Centres) - Nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai; 
 
ECVET (European Credit Sstem in Vocational Education and Training) - Europos profesinio mokymo kreditų sistema; 
 
EQAVET (European Network for quality assurance in VET) - Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema; 
 
EUROPASS - Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse; 
 
EUROGUIDANCE – profesinio orientavimo strategija. 

 
 
 
 
 


