
EXPANDVET kokybės palyginimo portalas 
 

Tai projekto „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS 
(LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“ rezultatas. 

Projektas perėmė ankstesnio (2008–2010 m.) naujovių kūrimo projekto BEQUAL metu sukurtus 
profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius bei praktiškai įgyvendino CQAF elementus 
(Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendroji sąranga) Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje. 

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti ir viešinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį 
portalą (įsivertinimo įrankius, kokybės palyginimą). Šiuo projektu buvo tiesiogiai siekiama EQAVET 
ir CQAF viešinimo ir įgyvendinimo. Praktinis kokybės užtikrinimo išbandymas ir tolesnis 
funkcionavimas atliekamas panaudojant teminio kokybės užtikrinimo portalo duomenų bazę. 

Projekto metu buvo įvykdyti šie uždaviniai: perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės 
palyginimo įrankį Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžioje Britanijoje; sukurti profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo teminį portalą lietuvių ir lenkų kalbomis; patobulinti jau egzistuojančias versijas 
anglų ir vokiečių kalbomis, jas praturtinant nacionaline informacija apie Didžiosios Britanijos ir 
Austrijos profesinio mokymo kokybę; praturtinti teminį portalą įvairiapusiu profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo turiniu: dokumentais, nuorodomis, straipsniais, video medžiaga; aktyviai viešinti 
ir reklamuoti projekto metu sukurtus rezultatus pasitelkiant partnerysčių tinklus vietiniu, regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygiu. 

Projektą įgyvendino partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių. Projekto partnerystė: Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai (projekto koordinatorius), Lietuva; Mokymų ir konsultavimo įmonė IDEC 
AE, Graikija; Norton Radstock koledžas, Didžioji Britanija; Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centras, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija; 
Lodzės universitetas, Vadybos fakultetas, Lenkija; BEST Tęstinio profesinio mokymo institutas, 
Austrija. 

Projekto rezultatai: 

• Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminis portalas www.bequal.info . Portalo funkcijos: 
elektroninis kokybės palyginimo įrankis, gerosios praktikos centras, statistika, dienoraščiai, 
naujienos, aktualijos, nuorodos, biblioteka, šaltiniai ir straipsniai, viešosios nuomonės skiltis, 
prisijungimo modulis, informacija apie projektą. 

• Išbandytas elektroninis kokybės palyginimo įrankis, skirtas įvertinti profesinio mokymo institucijų 
kokybės procesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias puses, numatomi ir įgyvendinami  tobulinimo 
procesai. Pagrindinė priemonė – įvairiapusis klausimynas, kurį pildo profesinio rengimo įstaigos. 
Lietuvoje dalyvavo 41 profesinio mokymo įstaiga. 

• Sukurtas kokybės „dalijimosi“  tinklas ir gerosios praktikos centras.  
 

http://www.bequal.info/

