Profesinis mokymas, ECVET ir judumo veiklos automobilių inžinerijos
specialybės mokiniams
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Iššūkis

Nors profesinio mokymo mokinių judumui
skiriama daug dėmesio, tačiau vis dar nedaug
mokinių išvyksta stažuotis į užsienį besimokydami. Taip yra dėl kelių priežasčių, viena jų – ta,
kad profesinio mokymo įstaigoms ir mokytojams
sunku sukurti tvarius ir patikimus tinklus su kitomis profesinėmis mokyklomis, kurie gyvuotų ne
vienerius metus, būtų tvirtas pagrindas mokinių
judumo veikloms ir judumo veiklų metu pasiektų
rezultatų pripažinimui. Profesinio mokymo
įstaigoms ir mokytojams yra sudėtinga perprasti
kitų šalių švietimo sistemas, jų lygius, turinį,
metodus ir vertinimo sistemas, o taip pat – švietimo, kompetencijų sritis ir mokymosi tikslus.
Dėl šių priežasčių tampa nelengva pripažinti
pasiekimus ir rezultatus, kuriuos mokinys įgijo
tarptautinio judumo veiklų metu. AutoMOVET
projekto tikslas yra išspręsti šias problemas

profesinio mokymo automobilių inžinerijos srityje. Tai yra naujovių perkėlimo projektas, kuris
remiasi dviejų apdovanojimus pelniusių ECVET
projektų – MOVET ir MOVET II – patirtimis.

Rezultatas

AutoMOVET projektu yra siekiama spręsti
aprašytas problemas - palyginti šešių partnerių šalių profesinio automobilių inžinerijos
mokymo sistemas remiantis MOVET projektų
rezultatais. Projektas taps puikiu pavyzdžiu
kaip palyginti šias sistemas pagal lygius,
turinio sritis, kompetencijas, mokymosi tikslus
ir veiklos standartus. Šios proceso rezultatas
bus bendro profesinės automobilių inžinerijos
srities orientyro pavyzdys šalims partnerėms
remiantis Europos kvalifikacijų sąranga (EKS).
Vienas iš AutoMOVET uždavinių yra parodyti
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kaip parengti bendrų terminų sąrašą, kurių

pagalba būtų palyginamos automobilių inžinerijos mokymo sritys šešiose šalyse. Dar vienas
laukiamas rezultatas bus Kompetencijų matrica,
apimanti kompetencijų sritis, lygius ir turinio
sritis automobilių inžinerijos mokyme visose
šalyse partnerėse. Siekiama, kad ši Kompetencijų matrica taptų įkvėpimu ir vadovu kitoms
profesinio mokymo įstaigoms ir tinklams apie
tai kaip apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus ir
tarptautinius judumo modulius. Sukūrus bendrą
Kompetencijų matricą ir klasifikacinę lentelę,
AutoMOVET projekte bus pateikti šeši automobilių inžinerijos moduliai, kurie bus išbandyti
paskutiniais projekto
mėnesiais, kuomet mokiniai iš šalių partnerių
pasirinks norimą modulį ir vyks į užsienį mokytis
bei atlikti praktikos įmonėse. Tai padės patikrinti
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modulių aprašymo, Kompetencijų matricos

ir pasiekimų pripažinimo kokybę ir išbandyti
ECVET sistmos principus.

Uždavinys

Padėti ir įkvėpti profesinio mokymo įstaigas ir
mokytojus automobilių inžinerijos srityje kurti
tvarius ir patikimus tinklus su kitomis Europos
profesinėmis mokyklomis; būti pavyzdžiu palyginant švietimo sistemas ir pripažįstant pasiekimus, įgytus judumo veiklų kitose šalyse metu.

Tikslinė grupė

Europos profesinio mokymo įstaigos ir mokytojai automobilių inžinerijos srityje. Projekto
rezultatus galima panaudoti ir kitose profesinio
mokymo srityse..

Laukiami rezultatai

• Kiekvienos šalies partnerės automobilių inžinerijos mokymo apžvalga remiantis EKS
• Kompetencijų matrica su kompetencijų sritimis
ir lygiais, turinio sritimis automobilių inžinerijos
mokyme
• Klasifikacinė lentelė
• Šeši automobilių inžinerijos moduliai
• Modulių aprašymo šablonas remiantis
Kompetencijų matrica
• Modulio baigimo pažymėjimo šablonas
• Šešių bandomųjų modulių įvertinimas
• Judumo vadovas – kaip sukurti patikimus
tinklus ir palyginti švietimo sistemų sritis
• Tinklapis www.automovet.eu
• Socialinio tinklo Facebook grupė „AutoMOVET“
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competencias
y contenido
Appendix:Areas
Module de
and Car
Mechanics Competence
Matrix
Module Title:

(EQF level 4)

Advanced

Beginner

Competence areas

Intermediate

Steps of competence

Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safe
f ty and comfo
f rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safe
f ty

Kaip naudotis: Kompetencijos ir Turinio sritys
Kiekvienoje šalyje yra savas mokymo modelis
ir būdas aprašyti kvalifikacijas bei jų lygius.
Automobilių inžinerijos specialistų Kompetencijų
matrica padeda palyginti turinį ir kompetencijų
lygius, todėl yra puiki orientacinė priemonė
automobilių inžinerijos mokyme. Pirmoje Kompetencijų matricos dalyje pateikiamos keturios
automobilių inžinerijos kompetencijų sritys:
Techninė apžiūra, patikra ir aptarnavimas,
Gedimų nustatymas ir radimas, Remontas ir
Modifikavimas pagal tris kompetencijų lygius –
pradedantysis, pažengęs, įgudęs. Čia taip pat
pateikiamos pagrindinės mokymo sritys, kurios
automobilių inžinerijos profesiniame mokyme vi-
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soje Europoje dažnai yra panašios ar vienodos.
Žinoma, kiekvienoje šalyje yra ir skirtumų, todėl
čia pateikiami tik tie dalykai, kuriuos galima rasti
partnerių šalių mokymo sistemose.

Appendix: Module and Car Mechanics Competence Matrix
Module Title:

(EQF level 4)

Advanced

Beginner

Competence areas

Intermediate

Steps of competence

Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safe
f ty and comfo
f rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safe
f ty
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Kompetencijų matricoje

taip pat rasite lentelę, kurioje yra detaliai
aprašytos kompetencijų sritys. Dirbama pagal

tris kompetencijų lygius – pradedantysis,
pažengęs ir įgudęs. Lentelėje kiekvienoje iš keturių kompetencijų sričių detaliai aprašyti visi lygiai. Ši kompetencijų sričių ir lygių apžvalga yra
skirta padėti profesinio mokymo mokytojams
aprašant tarptautinius automobilių inžinerijos
modulius. Kompetencijų matrica iš pradžių gali
pasitarnauti kaip bendra kalba tarp automobilių
inžinerijos mokytojų ir tinklų Europoje. Kompetencijų matricos lentelė yra viena iš priemonių,
sukurtų AutoMOVET projekto metu. Ją siūloma
naudoti kartu su modulio aprašymo šablonu,
vertinimo lentelėmis (bendrųjų ir socialinių
įgūdžių), modulio baigimo pažymėjimu. Visos
formos yra nemokamos, jas galima rasti projekto tinklapyje www.automovet.eu.
Kompetencijų matrica ir modulio šablonas
Kompetencijų matrica yra bendra priemonė
aprašant tarptautinius automobilių inžinerijos
modulius. AutoMOVET projekto metu taip pat

buvo sukurtas šablonas, kuriuo automobilių inžinerijos mokytojai gali nemokamai pasinaudoti
aprašydami ir tobulindami tarptautinius modulius. Šablone nurodoma kiekvienam moduliui
labiausiai tinkanti kompetencijų sritis ir lygis,
galima pasirinkti kelias dalykų sritis. Mokytojai
čia gali įtraukti tiek mokymo ir kompetencijų
sričių, kiek jų reikia pateikiamame modulyje.
Šablonas yra labai lengvai koreguojamas,
lankstus, todėl mokytojai gali aprašyti ir pridėti
reikiamas mokymosi dalykų sritis ir mokymosi
rezultatus iš Kompetencijų matricos lentelės.
Modulis yra paremtas Kompetencijų matricos
aprašymo sistema.

9

KLASIFIKACINIAI TERMINAI

Kaip naudotis klasifikaciniais terminais
Šią klasifikacinę lentelę sudaro terminų, kurie
yra suskirstyti pagal Kompetencijos matricoje
esančius kompetencijų lygius, sąrašas. Šiuo
sąrašu galima naudotis kaip pagalbine priemone vieningai aprašyti automobilių inžinerijos
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modulių mokymosi rezultatus. Sąrašas nėra
baigtinis, jį galima papildyti.

Partneriai

Kontaktai
Šalis: Lietuva
Įstaiga: Kauno statybininkų rengimo centras
Kontaktinis asmuo: Aida Ilona Gružinskienė
Tel.nr.: +370 37 314105
El. paštas: aida.gruzinskiene@gmail.com

Šalis: Ispanija
Įstaiga: San Viator
Kontaktinis asmuo: Alfredo Garmendia
Tel.nr.: +34 619 788165
El.paštas: a.garmendia@sanviator.com

Šalis: Nyderlandai
Įstaiga: ID College
Kontaktinis asmuo: Bert Schuilingh
Tel.nr.: +31 620607840
El. paštas: bschuilingh@idcollege.nl

Šalis: Jungtinė Karalystė
Įstaiga: Bridgwater Collage
Kontaktinis asmuo: Jon Harding
Tel.nr.: +44 07725206505
El.paštas: hardingjo@bridgewater.ac.uk

Šalis: Suomija
Įstaiga: Savo College

Šalis: Vokietija
Įstaiga: Technisch Universitȁt Deutschland

Kontaktinis asmuo: Jaana Rȁsȁnen
Tel.nr.: +35 8447853311
El. paštas: jaana.rasanen@sakky.fi

Kontaktinis asmuo: Markus Mȕller
Tel.nr.: +49 8923335233
El.paštas: muller@tum.de

Šalis: Danija
Įstaiga: SDE (Soputhern Danish Technical College)
Kontaktinis asmuo: Lone Olsen
Tel.nr.: +45 20672785
El. paštas: lol@sde.dk

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą
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