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Tarptautinis projektas  

„Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: 
kvalifikacijos, verslumas ir inovacijos  

žaliosios ekonomikos kontekste“ 
 

 

 
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneris dalyvauja tarptautiniame 
projekte „Trijų pakopų profesinio meistriškumo centrai: kvalifikacijos, verslumas ir 
inovacijos žaliosios ekonomikos kontekste (3LoE)“.  
 

PROJEKTO SANTRAUKA 
 
Projekto 3LoE vykdytojas ir koordinatorius – Hanza Parlamentas ir 22 partneriai iš 
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Austrijos, Italijos ir Ispanijos: universitetai, 
profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės rūmai.  

Projekto tikslas: 

Partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai, kuriuose veikla vykdoma 
vadovaujantis žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas 
profesiniame mokyme. Bus parengtos 3-5 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens 
mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos 
sritims, vykdomi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus 
skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai. Numatoma vystyti 
glaudų bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, universitetų, įmonių, politikos 
formuotojų. 

Pagrindinės veiklos ir laukiami rezultatai:  

- Dalyvaujančios šalys plėtoja ir tobulina esamų švietimo įstaigų veiklą, pertvarkydamos 
jas į trijų pakopų profesinio meistriškumo centrus: profesinio mokymo, tęstinio profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo.  
- Profesinio meistriškumo centrai formuojami ir palaikomi glaudžiai bendradarbiaujant 
profesinio mokymo įstaigoms, aukštosioms mokykloms, mažas ir vidutines įmones 
vienijančioms organizacijoms (rūmams, asociacijoms) bei viešosios valdžios 
institucijoms. 
- Tarpvalstybinės glaudaus bendradarbiavimo tarp profesinio meistriškumo centrų 
platformos, sukurtos dalyvaujančių šalių kaip projekto dalis ir veikiančios ilgą laiką 
pasibaigus projektui. 
 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. spalio 31 d.  
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PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI IR MOKYMAI 

 
Trys pirmieji projekto 3LoE partnerių susitikimai vyko nuotoliniu būdu. Jų metu partneriai 
derino projektinių veiklų – mokymo programų kūrimo bei testavimo - tvarkaraščius, aptarė 
kryptingo projekto viešinimo planus bei kitus darbinius klausimus.  
 
Be projekto partnerių susitikimų, vyko ir mokymai bei seminarai partnerių darbuotojams. 
 
2021 m. rugsėjį partneriai susitiko gyvai Hamburge, kur vyko mokymai apie mokymo 
įstaigų, įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų vaidmenį teikiant profesinio orientavimo bei 
konsultavimo paslaugas. 
 
2022 m. sausio mėn. vyko nuotoliniai mokymai apie Profesinio meistriškumo centrų 
valdymą ir jų veiklą: kaip pasirinkti tinkamą komandą, partnerius ir efektyviai siekti bendrų 
tikslų bei vykdyti tikslingą sklaidą apie centro veiklą. Mokymus organizavo Austrijos 
partneriai -IAGF taikomųjų tyrimų institutas. 
 
Dar vienas seminaras dualinio mokymo temomis vyko gyvai gegužės mėn. Vienoje. Tuo 
metu vyko ir projekto vykdytojo Hanza Parlamento generalinė narių asamblėja. 
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3LOE RENGINIAI PANEVĖŽYJE 
  

2021 m. spalio 6-8 dienomis projekto partneriai iš 7 šalių gausiai susirinko į Panevėžį, kur 
diskutavo kaip bus įgyvendinami mokymai pagal projektines tęstinio profesinio mokymo 
programas: mokymų planavimą, dalyvių ir mokytojų atranką, įvairius organizavimo 
aspektus bei vertinimą mokymų pabaigoje.  

Taip pat kartu su Hanza parlamentu buvo suorganizuota sėkminga tarptautinė 
konferencija „Stipri partnerystė – verslo sėkmė“, o paskutinę dieną projekto partneriai 
aktyviai dalyvavo projekto darbiniame susirinkime, kur aptarė pradėtas ir numatomas 
veiklas bei kitus organizacinius klausimus.  

Projekto partneriai iš užsienio šalių ne tik dalyvavo projektiniuose renginiuose, bet ir 
susipažino su Panevėžio miestu, apsilankė Bistrampolio dvare.  
 

    
 

https://3-loe.eu/


 

https://3-loe.eu                                                                                                                          Naujienlaiškis Nr. 1 

 

   
 

 
 

ORGANIZUOTI RENGINIAI ĮMONIŲ ATSTOVAMS IR STUDENTAMS  
 

Pagrindinės Panevėžio PPAR, kaip projekto 3LoE partnerio veiklos – kitų partnerių 
parengtų mokymo programų testavimas, seminarų ir mokymų žaliosios ekonomikos 
temomis organizavimas įmonių vadovams, specialistams, studentams.  

2022 m. pirmąjį pusmetį buvo organizuoti nuotoliniai renginiai apie tvarumą, atliekų 
tvarkymą, platesnio elektromobilių naudojimo perspektyvas. Kartu su Panevėžio kolegija 
organizuotas seminaras-diskusija apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kurį vedė 
energetikos ekspertas Martynas Nagevičius.  

Taip pat vyksta anglų kalbos kursai pagal programą „Anglų kalba, akcentuojant žaliosios 
ekonomikos temas“. 
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PLANUOJAMI RENGINIAI - KVIEČIAME DALYVAUTI 
 

2022 m. antrą pusmetį Panevėžio PPAR planuoja tokius mokymus įmonių vadovams bei 
specialistams: 

Mokymai „Įmonės ir verslumas žaliojoje ekonomikoje“ – jų metu nagrinėsime įvairius 
tvarios verslo veiklos aspektus, įmonės atliks projektinius darbus. 

Mokymai „Energetikos paslaugų vadovas“ – skirti specialistams, jau turintiems 
pagrindinių energetikos srities žinių. Bus nagrinėjamos pastatų energetinio efektyvumo, 
jų sertifikavimo, apšvietimo, atsinaujinančių energijos šaltinių montavimo pastatuose 
temos.  

Į šiuos mokymus bus paskelbtos atskiros registracijos.  

Toliau bus tęsiami anglų kalbos kursai – darbinė kalba, papildomai nagrinėjamos 
tvarumo temos, Intermediate lygis. Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu 
ginta.ceseviciene@ccic.lt  
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