Projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ diskusija (II)

Šių metų lapkričio 29 d. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras organizavo apvaliojo stalo diskusiją,
skirtą projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ veiklos „Modulinių profesinio mokymo
programų, teikiančių LTKS V-ajam lygiui priskirtas kvalifikacijas, parengimas“ įgyvendinimui.
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. I etapas“ (projekto kodas
09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su partneriais. Projekto tikslas
– Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį, parengti
naujus profesinius standartus ir modulines profesinio mokymo programas, jas įgyvendinti bei parengti interaktyvias
elektronines mokymosi priemones.

Trečiadienį vykusios diskusijos tikslas - aukšto lygio darbuotojų rengimo, kompetencijų plėtros ir profesinio
augimo prognozavimas ir realizavimas statybos sektoriuje. Diskusijos dalyviai siekė susitarti, kas yra „aukšto
lygio darbuotojas“ statybos sektoriaus įmonėje: kas šį darbuotoją išskiria iš kitų, koks jo atsakomybės lygmuo,
funkcijų sudėtingumas ir kompleksiškumas, turimos žinios, gebėjimai, kitų darbuotojų mokymas ir kt. taip pat išsiaiškinti statybos sektoriaus įmonių lūkesčius ir poreikius aukščiausio lygio darbuotojų mokymui, kompetencijų
vystymui bei aptarti V lygio statybininko kompetencijas.
Renginio dalyviai pristatė Fasadų apšiltintojo (Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vyr. profesijos
mokytojas Aldas Pažarauskas), Apdailininko (Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro tęstinio
mokymo skyriaus vedėja Inga Iždonaitė – Medžiūnienė) bei Stogdengio (Klaipėdos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Kęstutis Trakštelys) modulinių
profesinio mokymo programų projektus, diskutavo apie programų atitiktį statybinių įmonių poreikiams. Taip pat
pristatytas Statybos sektoriaus profesinio standarto V-o LTKS lygio aprašas (Vilniaus statybininkų rengimo centro
direktoriaus pavaduotoja Daina Kiršanskienė). Savo įžvalgomis, pristatydami pranešimus, dalinosi LSA
kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius – „Statybų sektoriaus šiandiena ir ateitis – kodėl
statybai ir verslui svarbūs aukšto lygio darbininkai / darbuotojai“, Kauno technikos profesinio mokymo centro
profesijos mokytoja ekspertė Violeta Ašmontienė – „Ketvirtoji pramonės revoliucija statyboje“.
Diskusijos metu išgirstos rekomendacijos, pasiūlymai bus naudojami diegiant modulinę mokymo sistemą,
rengiant V-to LTKS lygio aprašą ir pilotines mokymo programas.
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