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Šis projektas finansuojamas remiant Europos 

komisijai.  

 

Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 

jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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„StayMobil“ 
Projekto „STAYMOBIL“  bendras tikslas - gerinti 

tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant 

socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį 

skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir 

išlaikant aukštus mokymosi rezultatus. 

Konkretūs tikslai 

• Aprūpinti mobilumo organizatorius 

inovatyvia sistema, leidžiančia užtikrinti 

kokybę, t. y. vertinti, stebėti ir skatinti 

kokybę  ir tvarumą visais profesinio 

mokymo mobilumo etapais. 

• Skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir 

nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę 

taikant naują praktinį savikontrolės 

metodą. 

• Palengvinti naujoviško projekto požiūrio 

pritaikymą ir perkėlimą,  sukuriant 

rekomendacijų, strategijų ir gerosios 

praktikos rinkinį; 

• Sudaryti sąlygas mobilumo vartotojams 

įvertinti savo socialiai atsakingos veiklos 

rezultatus kaip esminę mokymosi 

rezultatų dalį, tuo pačiu plečiant suvokimą 

apie gerą etišką ir socialiai nepriekaištingą 

elgesį mobilumo metu. 
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„Staymobil“ Žinių knyga 
 

„Žinių knyga“ yra trumpa naudingų nuorodų saugykla, siūlanti medžiagą, kurią galima atsisiųsti ir 

skaityti; šaltinius, susijusius su esamomis ES sistemomis, įrankiais ir iniciatyvomis; šaltinius, 

kuriuose galima rasti idėjų ir gerosios patirties, kaip pagerinti kvalifikaciją ir padidinti profesinio 

mokymo mobilumo skaidrumą, kompetencijų pripažinimą ir kokybę. 

Žinių knygą galite naudoti kaip informacijos šaltinį arba kaip įkvėpimą tolesniems tyrimams ir 

mokymuisi. 
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Kas tai yra kokybės užtikrinimas 

Kokybės užtikrinimas - tai bet koks sistemingas procesas, skirtas nustatyti, ar produktas ar 

paslauga atitinka nurodytus reikalavimus. 

Kokybės užtikrinimo sistema nustato ir palaiko nustatytus reikalavimus kurti ar gaminti 

patikimus produktus. Kokybės užtikrinimo sistema yra skirta padidinti klientų pasitikėjimą ir 

įmonės patikimumą, tuo pačiu pagerinant darbo procesus ir efektyvumą, be to, tai suteikia 

įmonei galimybę konkuruoti su kitais. 

ISO (Tarptautinė standartizacijos organizacija) yra varomoji jėga įgyvendinant kokybės 

užtikrinimo praktiką ir aprašant kokybės užtikrinimo procesus. Kokybės užtikrinimas dažnai 

derinamas su tarptautiniu ISO 9000 standartu. Daugelis kompanijų naudoja ISO 9000 siekdamos 

užtikrinti, kad jų kokybės sistema būtų įdiegta ir veiksminga. 

Kokybės užtikrinimo, kaip oficialios praktikos, koncepcija buvo pradėta apdirbamojoje 

pramonėje ir nuo to laiko išplito daugelyje pramonės sričių, įskaitant programinės įrangos 

kūrimą. 

Kokybės užtikrinimo palyginimas su Kokybės kontrole. 

Kai kurie žmonės gali painioti terminus kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė. Nors abi 

sąvokos turi panašumų, jos taip pat turi svarbių skirtumų. 

Iš tikrųjų, kokybės užtikrinimo sistema pateikia bendras gaires, kurios naudojamos bet kur, o 

kokybės kontrolė yra į gamybą orientuotas procesas, pavyzdžiui, siekiant patikrinti gaminį. 

Kokybės užtikrinimas - tai bet koks sistemingas procesas, skirtas įsitikinti, kad gaminys atitinka 

nurodytus reikalavimus, tuo tarpu kokybės kontrolė sprendžia kitus klausimus, tokius kaip 

individualių patikrinimų organizavimas ar defektų nustatymas ir šalinimas. 

Šaltinis. https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/quality-assurance 

 

  

https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/quality-assurance
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Rekomenduojamos nuorodos 
Pavadinimas Aprašymas Kalba 

CEDEFOP 

 
Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) yra viena iš 

ES decentralizuotų agentūrų. CEDEFOP remia Europos profesinio 
mokymo ir rengimo politikos kūrimą ir prisideda prie jos 

įgyvendinimo. Agentūra padeda Europos Komisijai, ES valstybėms 
narėms ir socialiniams partneriams rengti aktualią Europos 

profesinio rengimo ir mokymo politiką. CEDEFOP interneto 

puslapyje pateikiama naudinga informacija apie profesinį mokymą 
bei mobilumą. 

  

 
 
 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.cedefop.europa.eu/en 

 

Europos mobilumo 

kokybės chartija 

 

Europos mobilumo kokybės chartija – tai informacinis dokumentas 

apie švietimo ir mokymo viešnagių užsienyje kokybę. 

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11085 

 

EQAVET  

 
Tai yra Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo tinklo 

svetainė. Joje daug naudingų šaltinių ir medžiagos apie profesinio 
mokymo kokybę ir skaidrumo didinimą.  

 
  

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.eqavet.eu/Materials-Resources 

 
Rekomendacijos 

dėl Europos 
profesinio mokymo 

kokybės 
užtikrinimo 
orientacinės 

sistemos sukūrimo 
  

 
 
Ši rekomendacija nustato Europos kokybės užtikrinimo 

orientacines gaires („sistemą“), kurias sudaro kokybės užtikrinimo 

ir gerinimo ciklas (planavimas, įgyvendinimas, vertinimas / 

įvertinimas ir peržiūra / apžvalga), pagrįstas kokybės kriterijais, 

aprašais ir rodikliais, taikomais kokybės valdyme tiek profesinio 

mokymo sistemoje, tiek profesinio mokymo teikėjo lygiu. 

 
 

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF 
 

  

https://www.cedefop.europa.eu/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11085
https://www.eqavet.eu/Materials-Resources
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF
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„Go International“: 

praktinis profesinio 

mokymo 

tarptautiškumo 

strategijos vadovas 

 
Šio vadovo tikslas - padėti strategiškai planuoti tarptautinę 

profesinio mokymo veiklą ir padėti apibrėžti internacionalizacijos 
vaidmenį plėtojant profesinį mokymą, profesinio mokymo 

kvalifikacijas ir profesinio mokymo sistemas.  

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-
_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf 
 

 
Mokymo ir mokymosi 

užsienyje rėmimas: 
ES mobilumo 

rezultatų suvestinė 
pradinio profesinio 

mokymo srityje  

 

EU priemonė skatinti švietimą ir mokymąsi užsienyje.  

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.cedefop.europa.eu/files/9114_en.pdf 
 

Profesinio mokymo 
paslaugų teikėjo 

vadovas/Handbook 
for VET providers  

 
Šiame vadove nagrinėjama vidinės valdymo kokybės svarba, ypač 

profesinio rengimo ir mokymo įstaigose. 
  

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.cedefop.europa.eu/files/3068_en.pdf  
 

Profesinio mokymo 

sertifikavimo kokybės 

užtikrinimas 

 
 

Ši ataskaita pateikia įdomių įžvalgų apie tai, kaip užtikrinama 

pažymėjimų išdavimo proceso kokybė profesiniame rengime. 

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.cedefop.europa.eu/files/5551_en_0.pdf  
 

IntoQuality  

 
„IntoQuality“ projektas sukūrė kokybės užtikrinimo sistemą (QAS) 
tarpininkaujančioms organizacijoms, dalyvaujančioms profesinio 

mokymo mobilume. 

 
 

Anglų 

Nuoroda: http://intoquality.eu/index.php  
 

Tarpusavio 
bendradarbiavimo 

stiprinimas - 
tarptautinės veiklos 
kokybės gerinimas 
profesinio mokymo 

srityje 
  

 
Projektu buvo siekiama „Erasmus +“ programos tikslų gerinant 

kokybę, inovacijas ir internacionalizaciją.   

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: https://luovi.fi/en/international-activities/sepri/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9114_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/3068_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/5551_en_0.pdf
http://intoquality.eu/index.php
https://luovi.fi/en/international-activities/sepri/
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Net-Working for 
Quality Culture and 
Assurance  

 
Projektu siekiama sukurti, išvystyti ir įgyvendinti tarpžinybinio 
darbo modelį, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas kokybės 
kultūrai ir kokybės užtikrinimui profesinio mokymo programos 

įgyvendinimo laikotarpiu. 
  

 
 

Anglų 

Nuoroda: https://www.nqca.eu/  
 

RE-CVET – 
Comprehensive 
policy frameworks 
for continuing VET: 
Reform of Continuing 
Vocational Education 
and Training Systems 
  

 
Projektu buvo siekiama peržiūrėti ir susieti tęstinio profesinio 

mokymo paslaugų teikimą nacionaliniu lygmeniu, gerinant 
tęstinio profesinio mokymo kokybę, patrauklumą, informaciją ir 
vaidmenį, nustatant tęstinio profesinio mokymo programų ir jų 
teikėjų kokybės užtikrinimo mechanizmus, perkvalifikuojant ir 

tobulinant pedagogų įgūdžius.  

 
 
 
 
 

Anglų 

Nuoroda: http://www.re-cvet.org/index.php/  
 

OpenQAsS – Open 
Source Quality 
Assurance System for 
European Vocational 
Education  

 
„OpenQAsS“ projekto vizija yra išnaudoti šiandienos tinklų 
technologijų galimybes visose „EQAVET“ pagrindų sistemos 

principų įgyvendinimo srityse.  

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: http://openqass.itstudy.hu/en/node/2  
 

EQAMOB – European 

Quality Assurance for 

In-Company Learning 

Mobility (for 

apprentices) 

 
EQAMOB projektu buvo siekiama sukurti, įgyvendinti ir skleisti 

nuoseklią kokybės užtikrinimo sistemą ir susijusias priemones 

pameistrių mobilumui įmonėje. 

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: http://www.euroapprenticeship.eu/en/about-eqamo-co.html  
 

  

https://www.nqca.eu/
http://www.re-cvet.org/index.php/
http://openqass.itstudy.hu/en/node/2
http://www.euroapprenticeship.eu/en/about-eqamo-co.html
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ESQA – European 
Solutions in Quality 
Assurance  

 
Projekto tikslas - keistis patirtimi ir informacija apie kokybės 

užtikrinimą šalyse partnerėse, siekiant sukurti gerosios patirties 
katalogą, padedantį profesinio mokymo mokykloms ir jas 

prižiūrinčioms įstaigoms, taip pat politikos formuotojams atlikti 
kokybės užtikrinimo veiklas ir užduotis. 

  

 
 
 

Anglų 

Nuoroda: https://cofund.org.pl/en/projekty/europejskie-rozwiazania-w-zapewnianiu-jakosci--esqa  
 

ECVET Quality 

Assurance 

Europos profesinio mokymo kreditų sistema, dažnai vadinama 

ECVET, yra asmenų mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir 

(tam tikrais atvejais) kaupimo, siekiant įgyti kvalifikaciją, techninė 

sistema. Joje yra pateikiamos kokybės užtikrinimo priemonės. 

 
Anglų 

Nuoroda:  http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/quality-assurance  
 

 
Kokybės valdymo 

stiprinimas 
  

Straipsnis. Atvejo analizė. Tvirtinimo detalių gamintojas diegia 
įmonės verslo valdymo sistemą kaip vieningą kokybės valdymo 

sprendimą.    

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.qualitymag.com/articles/85711-case-studies-fastening-quality-management 
  

Etika ir socialinė 

atsakomybė 

Organizacijų socialinės atsakomybės ir etikos esmė.  
Anglų 

Nuoroda: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=ethics-social-responsibility 
 

  

https://cofund.org.pl/en/projekty/europejskie-rozwiazania-w-zapewnianiu-jakosci--esqa
http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/quality-assurance
https://www.qualitymag.com/articles/85711-case-studies-fastening-quality-management
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=ethics-social-responsibility


 

 

 

11 

European Quality Assurance in Transnational VET Mobility 

through Socially Responsible Behaviour 

 

Naudingi vaizdo įrašai 
pavadinimas Aprašymas Kalba 

Quality Control vs. 

Quality Assurance - 

QC vs. QA 

Vaizdo filmukas pristato kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo 

skirtumus. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=oi1cARLWI5c 
 

Įvadas į ECVET 
Šis vaizdo įrašas supažindina su Europos profesinio mokymo kreditų 

sistema, dažniausiai vadinama ECVET, paaiškina, kaip ji veikia ir kokia yra 

ECVET nauda. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=AAntHQJKaNM 
 

Erasmus + 

mokymosi sutarties 

pildymo vadovas 

Šis vaizdo įrašas paaiškina kaip pildyti mokymosi sutartį.  
Anglų 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=fu8j-129P4Q 
 

SocialErasmus+ | 

Socialinė 

atsakomybė Vigo 

universitete 

(Ispanija) 

Socialinės atsakomybės, internacionalizacijos ir bendradarbiavimo 

prorektorė Maria Isabel Doval dalijasi, kodėl mokykloms, sieiančioms 

priartėti prie švietimo ekosistemos, sverbu vykdyti  informavimo veiklą, 

pavyzdžiui, „Erasmus“. Vyresnioji darbuotoja Eva Garea paaiškina, kodėl 

svarbu susisiekti su jaunimu mokyklose, siekiant lengviau suprasti Europos 

šalis. Igoris ir Beatrizas paaiškina, kodėl mokykloms įdomu dalyvauti šioje 

programoje. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=rtXCi_IUWfQ 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oi1cARLWI5c
https://www.youtube.com/watch?v=AAntHQJKaNM
https://www.youtube.com/watch?v=fu8j-129P4Q
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Europos Komisijos Erasmus+ parama  
Pavadinimas Aprašymas Kalba 

Erasmus+ 

Programos vadovas 
  

Šis Programos vadovas yra pagalbinė priemonė visiems, norintiems 

išsamiai žinoti, kas yra programa „Erasmus+“. Dalyvaujančioms 

organizacijoms ir asmenims pateikiamas išsamus programos remiamų 

galimybių sąrašas. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 
 

Erasmus+ 

dokumentai 

pareiškėjams  

Programoje „Erasmus+“ dalyvauti norintiems individualiems asmenims ir 

organizacijoms numatyta įvairių dokumentų. 

 
Anglų 

Nuoroda:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en 
 

Erasmus+ Studento 

Chartija 

Kiekvienam Erasmus + studentui po atrankos bus suteikta „Erasmus +“ 

studentų chartija. Studentų chartijoje pabrėžiamos „Erasmus +“ 

programoje dalyvaujančių studentų teisės ir pareigos. Ji informuoja 

„Erasmus +“ studentus apie tai, ko jie turi teisę reikalauti ir ko tikimasi iš 

jų mobilumo metu  studijuojant ar  stažuojantis užsienio aukštojoje 

mokykloje.  

 
Anglų 

Nuoroda:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/student-charter_en 
 

Erasmus+ Oficialūs 

vaizdo įrašai  

Vaizdo įrašai - Erasmus+ - Europos Komisija  
Anglų 

Nuoroda:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en 
 

Erasmus+ 

Platformos ir tinklai   

Erasmus + finansuoja iniciatyvas, kurios suteikia reikalingų žinių 
įgyvendinant programą. 
 
Tai gali būti organizacijos, analizuojančios problemas ir rengiančios 
ataskaitas, pavyzdžiui, „Eurydice“ tinklas arba internetinės 
bendradarbiavimo platformos, tokios kaip „eTwinning“, jungiančios 
mokytojus visoje Europoje. 

 
Anglų 

Nuoroda:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en 
 
 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
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Profesinio mokymo 

mobilumo chartijos 

Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija skirta 
skatinti organizacijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų 
moksleivių ir darbuotojų mobilumą yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, 
toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas. 
Tokiomis strategijomis profesinio mokymo įstaigos skatinamos ne tik į 

mokymo programas įtrauki kokybišką mobilumo veiklą kitoje „Erasmus+“ 

Programos šalyje, bet ir plėtoti tarptautinius ryšius, kuriant tinklus su kitų 

šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį 

negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą. 

 
Anglų 

Nuoroda:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/vet-
mobility-charter_en 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter_en
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Kiti naudingi informacijos šaltiniai  
Pavadinimas Aprašymas Kalba 

Europos požiūris į 

bendrų programų 

kokybės 

užtikrinimą  

Europos požiūris į bendrų programų kokybės užtikrinimą.  
Anglų 

Nuoroda: https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/ 
 

Akademinis 

mobilumas kaip 

pagrindinis 

aukštojo mokslo 

kokybės 

užtikrinimo 

veiksnys 

Straipsnio tikslas - ištirti akademinio mobilumo perspektyvas ir 
rezultatus, mobilumą skatinančius ir atgrasančius veiksnius bei 

mobilumo rezultatus, darančius įtaką švietimui Rusijos 
universitetuose. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/70/1/012016 
 

7 būdai, kaip 

patikrinti, ar jūsų 

įmonė yra socialiai 

atsakinga  

Čia pateikiamas kiekvieno principo apibrėžimas, aprašoma kaip 

įvertinti, ar įmonė juo naudojasi. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.inc.com/peter-cohan/7-ways-to-test-whether-your-company-is-socially-
responsible.html 
 

Kaip pagerinti 
kokybę 
 

Pateikiamos įvairių atvejų analizės. Čia rasite informaciją kaip 
pagerinti savo veiklą naudojantis kokybės kontrolės atvejų tyrimais. 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.infinityqs.com/resources/case-studies 
 

Įmonių socialinės 
atsakomybės 
pavyzdžių testas  

Įmonės socialinės atsakomybės patikrinimo testas. 
Anglų 

Nuoroda: https://www.vskills.in/practice/corporate-social-responsibility-mock-test 
 

  

https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/70/1/012016
https://www.inc.com/peter-cohan/7-ways-to-test-whether-your-company-is-socially-responsible.html
https://www.inc.com/peter-cohan/7-ways-to-test-whether-your-company-is-socially-responsible.html
https://www.infinityqs.com/resources/case-studies
https://www.vskills.in/practice/corporate-social-responsibility-mock-test
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„Staymobil“ rezultatai ir nuorodos 
Pavadinimas Aprašymas Kalba 

Tinklapis Oficiali „Staymobil“ svetainė su išsamia informacija apie visus 

intelektinius produktus, partnerių susitikimus, partnerių profilius ir 

naujausias žinias socialinės atsakomybės temomis. 

  

 
Anglų 

Nuoroda: http://www.Staymobil.eu/ 
 

Mokymosi 

platforma 
Oficiali projekto mokymosi platforma, apimanti sukurtus projekto 

rezultatus penkiomis partnerių kalbomis.  

Anglų 
Bulgarų 

Italų 
Vokiečių 

Portugalų  

Nuoroda: http://www.Staymobil.eu/Staymobilplat/ 
 

Facebook Oficialus „Staymobil“ „Facebook“ kanalas, besidalijantis idėjomis, 

susijusiomis su projekto rezultatais. 

 
 

 
Anglų 

Nuoroda: https://www.facebook.com/StaymobilEU 
 

Twitter Oficialus „Staymobil“ „Twitter“ kanalas, besidalijantis idėjomis, 

susijusiomis su projekto rezultatais. 

  

 
Anglų 

Nuoroda: https://twitter.com/StaymobilEU 
 

 

  

http://www.staymobil.eu/
http://www.staymobil.eu/Staymobilplat/
https://www.facebook.com/StaymobilEU
https://twitter.com/StaymobilEU
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