
Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras  

(KPMPC) 2017 metų gegužės 9-

11 dienomis Vilniuje suorganiza-

vo  ketvirtąjį partnerių susiti-

kimą, kuriame dalyvavo 

atsakingi asmenys iš Kipro švi-

etimo ir kultūros ministerijos 

(MOEC) ir Enoros Consulting Ltd 

institucijos (Kipras). Įvyko susiti-

kimai su tęstinio profesinio 

mokymo (TPM) plėtra suinter-

esuotomis institucijomis ir as-

menimis, buvo diskutuojama 

apie TPM sistemas Kipre ir Lietu-

voje bei šių sistemų plėtrą ir šiuo 

metu vykdomas reformas.   

Projekto partneriai turėjo gali-

mybę susitikti ir padiskutuoti su 

už TPM plėtros politiką 

atsakingais asmenimis iš Švi-

etimo ir mokslo ministerijos, 

aptarti problemas su darbdavių 

konfederacijos atstovais bei 

susipažinti su Vilniaus auto-

mechanikos ir verslo mokyklos 

sektoriniu praktinio mokymo 

centru bei Vilniaus Jeruzalės 

darbo rinkos mokymo centru.  

Buvo kalbama apie pameis-

trystės mokymo formos plėtrą, 

darbdavių dalyvavimo svarbą 

rengiant profesinio mokymo 

programas ir profesinius 

standartus, pedagogų atranką, 

absolventų karjeros ste-

bėseną, TPM reformos 

iššūkius ir planuojamą TPM 

Kipre ir Lietuvoje kaitą.  

Diskusijos buvo produktyvios, 

taip pat numatyta keletas 

sričių tolesniam bendradar-

biavimui. Partnerių susitikimas 

buvo pratęstas Klaipėdoje.   

Klaipėdos turizmo mokykloje     

ne tik su mokyklos vadovais, 

bet ir   su mokiniais buvo kal-

bama apie  mokymo programas, 

praktinį mokymą, labai įdomu 

buvo usipažinti su teorinio ir prak-

tinio mokymo klasėmis. Mokiniai 

netgi pasiūlė paragauti savo 

iškeptų pyragaičių, maloniai 

nustebindami svečius savo 

gebėjimais.  Galiausiai Re-CVET 

projekto komanda apsilankė  

 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centre, kur 

susipažino vykdomomis TPM 

programomis ir įdiegta kokybės 

užtikrinimo sistema.  
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(Re- CVET)  

Glaustai apie projektą: 

 Projekto kodas: 567039 – EEP- 

1- 2015 – 1 –CY- EPPKA3 -CVET  

 Projekto trukmė: 24 mėnesiai 

 Projekte dalyvaujančios šalys:   

Kipras ir Lietuva 

 Dabartinis projekto įgyvendini-

mo lygis:  parengtas Kokybės 

kodeksas; aptartas verslo fo-

rumo suorganizavimas 

 Artimiausios veiklos:  

-  Info dienos: 2017 m. rugsėjo 

mėn. 

- RE-CVET verslo forumas: 2017 m. 

spalio mėn.  

- Baigiamasis partnerių susiti-

kimas Kipre 2017 m. spalio mėn.  

 Informaciją galite rasti interneto 

svetainėje:                               

http://www.re-cvet.org/ 


