
RE—CVET Verslo Forumai 

 

Baigiamieji renginiai — tęstinio 

profesinio mokymo (TPM) 

verslo forumai  ir Kipre, ir Lie-

tuvoje bus organizuojami, at-

sižvelgiant į projekto tikslus. 

Kipre TPM verslo forumą nu-

matoma suorganizuoti 

FILOXENIA konferencijų cen-

tre 2017 m. spalio 17 d.   

Lietuvoje TPM verslo forumas 

įvyks 2017 m.  lapkričio 20 d. 

Lietuvos parodų ir kongresų 

centre LITEXPO. 

Šie renginiai bus skirti TPM 

situacijos aptarimui, kylančių 

iššūkių ir būdų, kaip pagerinti  

TPM kokybę ir atitiktį verslo 

poreikiams, įvardijimui. Daly-

vauti renginiuose bus pakviesti 

ministerijų, valstybės instituci-

jų, socialinių partnerių, darbda-

vių ir tęstinio profesinio moky-

mo teikėjų atstovai. Kipre vyk-

siančiame forume speciali ren-

ginio dalis bus skirta TPM 

programų  mokiniams, kurie 

galės susitikti su darbdaviais ir 

išsiaiškinti, kokių gebėjimų 

dabartiniu metu reikia darbo 

rinkai. 

Kalbant apie verslo forumuose 

aptartinus klausimus, juose 

svarbu akcentuoti aktualių 

įgūdžių įgijimo svarbą, absol-

ventų pažangos stebėsenos 

sistemą, įgūdžių vertinimą ir 

kt. 

Tam tikslui bus pristatytas 

pagrindinis metodinis 

įrankis—Kokybės kodeksas, 

parengtas remiantis gerąja 

praktika.  

Pirmoji renginio dalis turėtų 

būti baigiama atvira diskusija 

apie tvarios ekonomikos kū-

rimą perkvalifikuojant dar-

buotojus. 

Antroji dalis turėtų būti  o-

rientuota į mokinius 

(esamus / potencialius), dau-

giausia dėmesio skiriant jų 

susiejimui su darbo rinka. Ši 

dalis turėtų baigtis seminaru 

"Minkštųjų įgūdžių ugdymo 

metodai" su praktinio darbo 

grupėse metu suformuluoto-

mis išvadomis. 

Darbo grupėse metu turėtų 

būti įvardytas darbdavių 

indėlis į „minkštųjų“ įgū-

džių, kurių reikalauja įmonės 

ir darbo rinka, ugdymą. Taip 

pat , turėtų būti aptarti įgū-

džių pripažinimo ir sertifika-

vimo klausimai. 

 

Informacinės  dienos 

 

Kipre projekto rezultatų 
sklaidos diena ir RE-CVET 
verslo forumo aptarimas 
įvyko 2017 m. rugsėjo 12 d. 
Žmonių išteklių plėtros 
tarnybos direktorių valdybos 
posėdyje.   2017 m. spalio 13 
d. informacinėje dienoje bus 
siekiama įvardyti ir skleisti 
projekto rezultatus. 
 
Informacinė diena Lietuvoje  
numatoma surengti 2017 m. 
Lapkričio 9 d. 
 
Šiais renginiais siekiama vi-
sas projekto tikslines grupes 
informuoti apie projekto 
veiklų užbaigimą ir rezulta-
tus.   

Tęstinio profesinio mokymo reforma — investicija į 

tęstinio profesinio mokymo plėtrą 

Glaustai apie projektą 

 Projekto  kodas: 567039-EEP-

1-2015-1-CY-EPPKA3-CVET 

 Projekto trukmė: 24 mėnesiai 

 Projekte dalyvaujančios šalys: 

Kipras ir Lietuva 

 Projekto įgyvendinimo lygis:  

baigiamųjų renginių— tęstinio 

profesinio mokymo (TPM) 

verslo forumų organizavimas; 

Kokybės kodekso, parengto 

remiantis gerąja TPM prakti-

ka, sklaida 

 Upcoming events:  

-  Info Dienų renginiai  2017 m.  

    spalio ir lapkričio mėn. 

-   Finalinis partnerių susitikimas        

    Kipre 2017 m. spalio mėn. 

 Projekto svetainė: http://

Data:  2017/ 10/ 10 

Naujienlaiškis  Nr. 3:  

Spalis 
 

Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės 

sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma  

(Re- CVET) 


