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Įgyvendintas Erasmus+

programos projektas „2019 –

2020 m. finansinė parama

Europos profesinio mokymo

kokybės orientacinei sistemai

(EQAVET)“

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centras sėkmingai

įgyvendino projektą „2019 – 2020 m.

finansinė parama Europos profesinio

mokymo kokybės orientacinei

sistemai (EQAVET) Nr. 609327-EPP-1-

2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

finansuojamą Erasmus+ programos

ir Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto lėšomis. Projekto metu

pasiekti rezultatai: Sukurtas

internetinis tinklapis

www.pameistryste.lt, skirtas viešinti

konsoliduotai informacijai ir

konsultuoti pameistrystę

įgyvendinančias įstaigas. Sukurtos ir

išbandytos nuotolinio mokymo

programos profesijos mokytojams ir

įmonių meistrams. Įgyvendinta

projekto viešinimo kampanija,

organizuojant renginius, skirtus

suartinti profesinio mokymo ir verslo

bendruomenes, organizuoti

mokymosi vizitai ir tarptautiniai

susitikimai su Baltijos šalių EQAVET

nacionalinių punktų atstovais.
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Įgyvendintas projektas

„Profesijos mokytojų ir meistrų

mokymo kompetencijų

įsivertinimo ir vystymo

platforma (TeachVET)“

TeachVET trumpinys anglų kalba

reiškia Profesijos mokytojų ir meistrų

mokymo kompetencijų įsivertinimo ir

vystymo platforma. Tai yra

strateginės partnerystės projektas,

finansuojamas iš Erasmus+

programos, kurį 2021 m. įgyvendino

partneriai iš Lietuvos, Italijos ir

Vokietijos. TeachVET projektas

sukūrė elektroninę priemonę tam,

kad profesijos mokytojai ir meistrai

galėtų atlikti kompetencijų

įsivertinimą, stebėseną ir planuotų

savo profesinį augimą. Projektas

pristato du intelektinius produktus. 1)

Profesijos mokytojų kompetencijų

palyginamoji analizė partnerių

šalyse – Lietuvoje, Vokietijoje ir

Italijoje šiose srityse 2) Elektroninė

platforma, skirta profesijos mokytojų

kompetencijų įsivertinimui,

monitoringui, profesiniam augimui ir

palyginimui pagal paruoštus

kompetencijų aprašus.
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Lietuvoje kuriamos naujos
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Naujos galimybės mokantis

profesijos: didžioji dalis

mokymo laiko – dirbant ir

gaunant ne tik stipendiją, bet

ir atlyginimą

Pameistrystės mokymo forma

Lietuvoje dar nėra labai įprasta ir

populiari, tačiau pameistrystės

naudą jau pajuto ir įmonės, ir

mokiniai. Visagino technologijos ir

verslo profesinio mokymo centras

yra viena iš tų mokymo įstaigų,

kurios jau gali pasidalyti gerąja

patirtimi. Profesinį mokymą

organizuoti pameistrystės būdu

įstaiga pradėjo prieš penkerius

metus. „Dirbame su didele Lietuvos

įmone – „Intersurgical“, kuri gamina

medicininę įrangą, turi apie du

tūkstančius darbuotojų jau 120

pameistrių yra baigę mokymo

programą, vykdomą pameistrystės

būdu, dar 30 mokosi šiuo metu“, –

pasakoja Visagino technologijos ir

verslo profesinio mokymo centro

direktorius V. Petkūnas.
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Erasmus+ galimybės dalyvauti

pameistrystės programose

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti

paraiškas pagal naująją programą

„Erasmus+“. Paraiškas dėl

finansavimo gali teikti švietimo,

mokymo, jaunimo ar sporto srityse

veikiantys viešieji ar privatieji

subjektai. Pagal naująją „Erasmus+“

bus galima vykti studijuoti į užsienį,

dalyvauti stažuotėse, pameistrystės

programose ir darbuotojų mainuose

įvairiose švietimo, mokymo, jaunimo

ir sporto srityse. Programoje

dalyvauti galės moksleiviai,

studentai. profesinio mokymo

programų dalyviai, besimokantys

suaugusieji, jaunuoliai, su jaunimu

dirbantys asmenys ir sporto

treneriai. 70 proc. „Erasmus+“

biudžeto bus skirta mobilumo veiklai,

tačiau taip pat bus investuojama į

tarpvalstybinius bendradarbiavimo

projektus.

pameistrystės tradicijos:

kviečia į nemokamus

nuotolinius mokymus

Pameistrystė efektyvi tada, kai

vyksta tvarus bendradarbiavimas

tarp visų partnerių, ypač – tarp

darbdavių ir profesinio mokymo

teikėjų. Šiuo metu Lietuvoje

kuriamos naujos pameistrystės

tradicijos, vykdomos nacionalinės

iniciatyvos, ieškoma naujų

komunikavimo būdų, siekiama

aktyvaus suinteresuotųjų šalių

įsitraukimo. Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras įgyvendina

projektą „2019 – 2020 m. finansinė

parama Europos profesinio mokymo

kokybės užtikrinimo orientacinei

sistemai (EQAVET)“, Nr. 609327-EPP-

1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

projekto metu organizuojami

nuotoliniai mokymai profesijos

mokytojams ir įmonių meistrams.

Šiuose nuotoliniuose mokymuose,

kurių apimtis 40 akademinių valandų

dalyviai gali mokytis jiems patogiu

metu ir tempu. Sėkmingai baigus

mokymus dalyviams bus išduotas

skaitmeninis kvalifikacijos tobulinimo

pažymėjimas. Mokymų programos

yra akredituotos ir užregistruotos

neformaliojo švietimo programų

registre.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

lėšomis. Naujienlaiškyje jo autorių skelbiama

informacija ir reiškiamos nuomonės nebūtinai

atitinka Europos Komisijos poziciją.

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros

centras, EQAVET Lietuva, 2021
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