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Informacinis pranešimas 

 

Įvyko 1-asis projekto „Sektorinių kvalifikacinių V lygio aprašų parengimas“ 

 

 

2017 m. sausio mėn. 25-26 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, kartu su 

partneriais, dalyvavo pirmajame tarptautiniame projekto „Sektorinių kvalifikacinių V lygio aprašų 

parengimas“, Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178, partnerių susitikime. 

 

Susitikime dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos organizacijų.  

 

Sveikinimo kalbą sakė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro specialistas Saulius Baliukynas. Po 

sveikinimo kalbos prisistatė visos partnerių organizacijos – jų atstovės ir atstovai demonstravo skaidres bei 

pasakojo apie savo vykdomą veiklą. 

 

Vėliau projekto koordinatorė Eglė Radzienė pristatė projekto administracines užduotis. Kiekvienas partneris 

pakomentavo jų atliekamas užduotis bei informavo apie iškilusius klausimus.  

 

Dr. Odeta Kupetienė pristatė, numatytus sukurti intelektinius projekto produktus, t.y.: 

 Atlikti  tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio 

sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir 

kokiais dokumentais tai apibrėžiama.  

 Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių, lūkesčių ir poreikio V lygio kvalifikacijomis ištyrimas 

projekto partnerių šalyse, siekiant nustatyti pagrindinių socialinių partnerių, (visų pirma darbdavių, o 

taip pat mokymo institucijų ir besimokančiųjų) lūkesčių ir poreikį V lygio kvalifikacijomis projekto 

partnerių šalyse. 

 Parengti V lygio kvalifikacijų aprašas pasirinktuose ūkio veiklose sektoriuose.  

 Parengti pilotinę V lygio programą paslaugų sektoriuje.  

 

Buvo aptartos projekto veiklos 2017 metų I pusmečio laikotarpiui. Svarbiausia šiuo metu veikla - atlikti  

tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio sektoriniai kvalifikacijų 

aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir kokiais dokumentais tai 

apibrėžiama. Projekto partneriai pasiskirstė atsakomybėmis bei darbais, numatė veiklos įgyvendinimo datas ir 

siektinus rodiklius.  

 

Projekto partneriai lankėsi ir apžiūrėjo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro administracijos ir 

teorinio mokymo patalpas bei praktinio mokymo dirbtuves.  

 

Paskirstytos atsakomybės rengiant projekto monitoringo, komunikacijos, rizikos valdymo, monitoringo bei 

kitus planus. Taip pat aptarti kiti administraciniai klausimai, parinktos birželio mėnesį Italijoje vyksiančio 

partnerių susitikimo datos, nustatyti kai kurie tarpiniai veiklų produktai. 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 

būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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Daugiau apie projektą: 

Projekto vykdytojas: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 

Projekto partneriai: 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 

Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija 

Fundación Laboral del Metal, Ispanija 

Esprominho, Portugalija 

Projekto biudžetas 137766,00 Eur 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-11-01 / 2018-10-31 

Projektu siekiama pagerinti pereinamumą tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ir skirtingų 

kvalifikacijos lygmenų, taip sudarant galimybes besimokantiems ir dirbantiems siekti aukštesnės kvalifikacijos 

ir įgyvendinti mokymosi visa gyvenimą nuostatas.  

Europos profesinio rengimo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 m. atlikta V (penkto) Europos Kvalifikacinės 

Struktūros lygmens kvalifikacijų studija parodė, kad šio lygmens kvalifikacijos vaidina svarbų vaidmenį 

pagerinant patekimą į darbo rinką, užtikrina karjeros augimą ir tolesnio mokymosi tęstinumą pereinant į 

aukštojo mokslo studijas. V lygmens kvalifikacijos ypač patraukios asmenims, turintiems profesinio mokymo 

kvalifikacijas ir darbo patirties, kadangi suteikia galimybę patobulinti kvalifikaciją atsižvelgiant į pasiekimus 

mokantis darbo vietoje.  

Lietuvoje, kaip ir kai kuriose projekto partnerių šalyse šiuo metu nėra V lygmens kvalifikacijas teikiančių 

programų, tačiau numatyta jas rengti artimiausioje ateityje. Todėl labai svarbu tiksliai apsibrėžti, kokių 

kvalifikacijų šiame lygmenyje pageidauja darbdaviai ir besimokantieji ir ką galėtų pasiūlyti profesinio 

mokymo teikėjai atsižvelgiant į sektorių specifiką.  

 

Pagrindinis projekto tikslas – išsiaiškinti darbdavių ir kitų interesų grupių poreikius V lygio kvalifikacijoms 

ir parengti sektorinius kvalifikacijų aprašus V kvalifikacijų lygmeniui pasirinktuose sektoriuose. Numatoma 

sukurti 4 intelektinius produktus: 

 

Produktas 1: Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio 

sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į V lygmenį ir kokiais 

dokumentais tai apibrėžiama.  

Produktas 2. Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių (visų pirma darbdavių, o taip pat mokymo institucijų 

ir besimokančiųjų) lūkesčius ir poreikius V lygio kvalifikacijomis projekto partnerių šalyse. 

Produktas 3. Parengti V lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio veiklos sektoriuose.  

Produktas 4. Parengti pilotinę V lygio mokymo programą paslaugų sektoriuje. 
 


