
   

 
 

                                                               
Erasmus+ programos projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas “ (Welder Training Quality 
Development) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621. Finansuojamas “Erasmus+” programos lėšomis. 

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį , Europos Komisija nėra atsakinga už informacijos turinio 

teisingumą. 

 
. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ partneriai antrą kartą lankėsi Slovėnijoje 

 
2017-03-01  projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ (toliau – Projektas) partneriai rinkosi 
Slovėnijoje. 
                                         
 
 
 

 

Projekto partneris Rocketman Studio Limited pristatė parengtą 
nuotolinės suvirintojo brigadininko mokymo programos versiją. Mokymo 
programa skirta suvirintojams, siekiantiems pakelti savo kvalifikaciją ir  
tapti suvirintojų brigadų lyderiais.  Mokymo programa pritaikyta 
Slovėnijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos suvirintojų brigadininkų 
mokymui. Parengta trimis kalbomis – slovėnų, lietuvių ir anglų. Partneriai 
diskutavo, dalinosi patirtimi, teikė pasiūlymus nuotolinės mokymo 
programos valdymui. Nuspęsta, kad nuotolinė suvirintojo brigadininko 
mokymo programa bus pasiekiama šiais internetiniais adresais: 
http://lt.emokymas.eu/;  http://en.emokymas.eu/; http://sl.emokymas.eu/. 
Mokymo  programos pilotinius mokymus planuojama pradėti 2017 
balandžio mėn. 

 
Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (toliau - VJDRMC) 
tapo pirma profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje, kuriai suteikta teisė vykyti tarptautinį suvirintojų 
darbininkų mokymą pagal tarptautinę akreditaciją turinčią tarptautinio suvirintojo mokymo 
programą. 2016 m. lapkričio  pabaigoje pirmoji pilotinių mokymų dalyvių grupė sėkmingai baigė 
mokymus. 
 
Su projekto partneriu - Slovėnijos suvirintojų asociacijos atstovu, Gabriel Rihar, kuris Projekte vertino 
VJDRMC galimybes tapti Autorizuotu mokymo centru (ATB) buvo aptartas tolimesnis 
bendradarbiavimas,  vykdant tarptautinio suvirintojo mokymus pasibaigus projektui. 
 
Projekto partneris SIWS rekomendavo vystyti tarptautinį suvirintojų mokymą lygiagrečiai į projekto 
veiklas įtraukiant šių paslaugų sukūrimą ir išbandymą: 
Siekiant sukurti funkcionuojančią tarptautinių suvirintojų mokymo sistemą  buvo pasiūlyta išbandyti 
atskiras tarptautinio suvirintojo programas. Tarptautinio suvirintojo mokymo programa  sukurta 
modulių metodu. Mokymo programos programų (modulių) yra 13. Projekto metu buvo 
pasiūlyta  išbandyti  vieną iš  programų. 
  
Slovėnijoje tarptautinis suvirintojų mokymas vystomas lygiagrečiai suteikiant ir nacionalinę 
kvalifikaciją.  Projekto partneris SIWS rekomendavo tarptautinio suvirintojo mokymo sistemą susieti 

http://lt.emokymas.eu/
http://en.emokymas.eu/
http://sl.emokymas.eu/


 

 

su nacionaline (moduline suvirintojų mokymo programa). Mokymo dalyviams būtų suteikta galimybė 
lygiagrečiai įgyti ir tarptautinio suvirintojo pažymėjimą. 
 

Susitikimo metu  aptarti projekto valdymo ir administravimo klausimai. Numatytos užduotys, kurias 
partneriai įsipareigojo atlikti iki kito partnerių susitikimo Jungtinėje Karalystėje. Vakare projekto 
partneriai jaukiai laiką praleido vienoje iš Liublianos senamiesčio kavinių. 
 
 
Susirinkimo akimirkos: 
 
 

  
 
                              
                       
 


