Projekto pavadinimas

„Sektorinės partnerystės kvalifikacijų sistemos plėtrai“

Projekto numeris

LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0736

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:

Projekto trukmė – 11 mėn. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2012 m. birželio 1 d.

Projektui įgyvendinti
skirta suma:

10 835,00 EUR

Projekto tikslas:

efektyviai organizuoti sektorinių profesinių komitetų (SPK) veiklą plėtojant nacionalinę
kvalifikacijų sistemą.

Projekto uždaviniai:




Susipažinti su sektorinės partnerystės plėtojant kvalifikacijų sistemą gerąja patirtimi užsienyje;
Perduoti gerąją užsienio patirtį formuojant nacionalinę kvalifikacijų sistemą kitiems SPK nariams ir KPMPC
darbuotojams;
Sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su įstaigomis, atsakingomis už kvalifikacijų sistemos plėtrą.

Projekto šalys:
 Atliepiant projekto tikslus, pasirinktos Estijos ir Prancūzijos partnerių institucijos, kurių vykdomos funkcijos
yra susijusios su kvalifikacijų sistemos formavimu, profesiniais standartais, sektorinės partnerystės
skatinimu.
Projekto dalyviai:
Projektas skirtas VETPRO tikslinės grupės dalyviams: pareiškėjo darbuotojams - profesinio mokymo specialistams
(6 asm.) ir prie pareiškėjo institucijos veikiančių sektorinių profesinių komitetų nariams (4 asm.), viso 10 asm.
Dalyviai galės įgyti nacionalinių kvalifikacijų sistemų žinių (kvalifikacijų formavimas, kvalifikacijų lygiai ir
kvalifikacijos priskyrimas lygiams, kokybės užtikrinimas, pereinamumas tarp skirtingų lygių, ir t.t.), žinių apie
sektorinių komitetų ir kitų verslo organizacijų vaidmenį kvalifikacijų sistemoje, jų veiklas, darbo metodus, komitetų
sudarymą, valdymą ir koordinavimą, susipažins su konkrečiais praktiniais sektorinės partnerystės atvejais.
Sektorinis profesinis komitetas yra kolegiali, bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija,
koordinuojanti kvalifikacijų klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje. SPK sudaro švietimo (aukštojo mokslo ir
profesinio mokymo) bei įmonių atstovai. Jų funkcijos: aprobuoti profesinius standartus, nustatyti prioritetus
profesiniams standartams sektoriuje rengti, teikti rekomendacijas dėl kvalifikacijų konkretaus sektoriaus poreikiams
atitikties, sektoriaus kvalifikacijų ir joms įgyti reikalingų kompetencijų, sektoriaus formaliojo profesinio mokymo
programų, skirtų kvalifikacijai įgyti rengimo.
Projekto pagrindiniai rezultatai:
1. Gerosios užsienio patirties vizito ataskaita sektorinės partnerystės, sektorinių struktūrų veiklos organizavimo
klausimais;
2. Pasiūlymai gerosios patirties pritaikomumui Lietuvos SPK veiklos organizavimui ir koordinavimui.
Tikimasi, kad mobilumo dalyviai pagilins turimas asmenines žinias apie kvalifikacijų sistemas, šių sistemų
formavimą, užsienio sektorinių komitetų veiklos tyrinėjimą.
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