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EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima, 
C.I.P.R.L. (Projekto koordinatorius)

Portugalija | www.epralima.pt

Vilnius Tourism and Commerce School 
Lietuva | www.vtpvm.lt   

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu 
Rumunija | www.colegiulcartianu.ro

HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea
Ispanija | www.hetel.org

Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 

Turkija | www.zeynepmehmetdonmezotml.meb.k12.tr

Sustainable Development Management Institute 
Prancūzija | www.sdmi-edu.fr

Associazone CNOS FAP Regione Umbria 
Italija | www.cnosumbria.it

Inercia Digital S.L. 
Ispanija | www.inerciadigital.com

Sekite mus facebook’e
www.eurspace.eu 

Partneriai|

Šis projektas �nansuojamas remiant Europpos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik 
autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.



EURspace tikslai
Eurspace projekto tikslas- sukurti profesinių įgūdžių ir 
kvali�kacijų erdvės plėtros platformą Europoje, kuri 
suteiks paramą perkeliant, pripažįstant ir serti�kuojant 
pirminio profesinio lygments mokinių mobilumų metu 
įgytas kompetencijas.
Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė 
sistema, padėsianti užsienyje įgytų pasiekimų pripažin-
imui ir serti�kavimui, remiantis Europos gairėmis ir 
rekomendacijomis apie ECVET, EQF ir EQAVET.

Mūsų metodika
Pilotinio projekto metu bus siekiama standartizuo-
ti mokymosi rezultatų pripažinimą, įteisinimą ir 
serti�kavimą tarp Europos šalių mokyklų, 
vykdančių viešbučių ir restoranų sektoriaus 
mokymo programas.

Standartizavimo metodika bus parengta ir plėtojama 
atliekant: partnerių šalyse bendrų technologinių, tech-
ninių ir praktinių mokymosi rezultatų identi�kavimą; 
mokymosi rezultatų grupavimą/jungimą į blokus;  
bendrų mokymosi rezultatų vienetų esančių partnerių 
šalių mokymosi programose identi�kavimą; kreditų 
sistemos apibrėžimą ir ECVET taškų priskyrimą; veiklos 
kriterijų ir reikalavimų nustatymą, siekiant įvertinti 
mokymosi rezultatus; partnerių šalių mokymo 
programų atitikimo matricų sampratos apibrėžimą.

Tikslinės grupės
- Pirminio profesinio lygmens mokiniai (Europos 
šalyse).
- Profesinių mokyklų personalas: mokytojai, direktoriai; 
profesinio mokymo centrų direktoriai; profesinio 
mokymo mobilumo programų techniniai darbuotojai; 
organizacijų, prisidedančių prie Europos Mobilumo 
programų atstovai ir techniniai darbuotojai.
- Mokyklos; Profesinio mokymo centrai; Organizacijos 
dirbančios su Europos Mobilumo programomis 
(siunčiančios, priimančios, tarpinės organizacijos, 
organizacijos suteikiančios praktikos vietas).

Projekto rezultatai/ produktai
O1 | Skaitmeninė Europos platforma, skirta kreditų 
priskyrimui, pripažinimui, patvirtinimui,  kvali�kaci-
jų ir /arba mokymo vienetų serti�kavimas, remiantis 
pirminio profesinio lygmens mokinių įgytais mokymosi 
rezultatais Europos Mobilumo programų kontekste.
O2 | EURspace pedagoginis komplektas, susidedan-
tis iš Metodinio vadovo ir priemonių rinkinys pareng-
tas remiantis metodika naudota Pilotinio projekto 
metu. 
O3 | ECVET Vadovas skirtas Europos pirminio profesinio 
lygmens mokiniams– EURspace profesinių mokyklų 
mokiniams. 
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