Naujienlaiškis Nr. 1
Apie projektą
Daugumoje namų ūkių kaimo vietovėse ES kaip pagrindinis šildymo šaltinis yra
naudojami kietu kuru kūrenami židiniai bei krosnys, pasižymintys ženkliomis CO
emisijomis.

Projektu „ENEFFIS“ siekiama skatinti ekologiškų ir energiją taupančių

krosnių ir židinių įrengimą, tobulinti krosnių meistrų

ir židinių statytojų profesinį

rengimą Europos Sąjungos mastu, atnaujinti kvalifikacinius standartus bei mokymo
programas. Projekto partneriai, atstovaujantys 4 ES šalis, ketina parengti atnaujintą
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krosnininkų kvalifikacijos standartą, profesinio mokymo programą pirminiam ir
tęstiniam profesiniam mokymui bei inovatyviąi mokymo medžiagą.
Taip pat projekte numatoma sukurti krosnininko atestavimo sistemą, kurios dėka
siekiama užtikrinti krosnininko kvalifikacijos lygių nustatymo, įgijimo, vertinimo ir
pripažinimo aiškumą ir prieinamumą, ir sudaryti geresnes sąlygas darbo jėgos
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Rekomendacijos nacionalinėms valdžios ir politikos formavimo institucijoms apie bendrų ES standartų taikymą
nacionaliniuose teisės aktuose.



Parengtos mokymo programos ir mokymo/-si medžiagos išbandymas Lietuvos ir Suomijos profesinio mokymo
įstaigose.



Du tarptautiniai personalo mokymo vizitai, skirti dalyvaujančių šalių profesijos mokytojams ir dirbantiems
krosnininkams.

Artimiausi susitikimai
ir renginiai
Gegužės 8-9 d. Tartu, Estijoje:
2-asis ENEFFIS partnerių susitikimas
Gegužės 8-12 d. Tartu, Estijoje:
Bendra personalo mokymo veikla

Kontaktai:
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Laisvės pr. 53, 07191 Vilnius
Tel. nr. +37067170078, el. paštas: renata@vsrc.lt

