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Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės
sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma
(Re- CVET)
Reformos tęstiniame profesiniame mokyme pradžia
Kipro švietimo ir kultūros

Projektas buvo patvirtintas

Projektu siekiama įsitraukti į

ministerijos

2015 m. pagal programą

nuodugnią

ir

Erasmus + KA3- Politinių

peržiūrint ir nubraižant TPM

mokymo

reformų rėmimas, jo trukmė

paslaugų

– 24 mėnesiai.

lygmeniu žemėlapį, o taip pat

(MOEC)

viduriniojo

techninio

profesinio
direktoratas,

Enoros

apibrėžti

Consulting Ltd (Kipras) ir

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
įgyvendinimo lygis: baigtos

Lietuvos švietimo ir mokslo

Pagrindinis

ministerija

ir

projekto tikslas – pagerinti

profesinio mokymo plėtros

tęstinio profesinio mokymo

centras)

(TPM)

(Kvalifikacijų

įgyvendinti
„Visapusiškos

įsipareigojo
projektą
tęstinio

kokybę,

nacionaliniu
specifinius

šios

švietimo srities iššūkius ir
galimybes.

jo

Projektas siekia remtis jau

patrauklumą ir efektyvumą

nustatytomis ESF veiklomis ir

dalyvaujančiose

pasiūlyti

šiame

papildomas

profesinio mokymo politinės

projekte šalyse, pagrindinį

priemones,

sistemos: tęstinio profesinio

dėmesį

formuoti konkrečias politikos

mokymo reforma (Re-CVET)“.

darbo rinka stiprinimui.

skiriant

ryšio

su

kryptis,

kurios

padės

paremtas

patvirtintais duomenimis.

Partnerių susitikimai Kipre ir Lietuvoje

nacionalinės ataskaitos, įvertinus
tęstinio profesinio mokymo
sistemų poreikius savo šalyse;


strateginis

partnerystę

Trečiasis projekto partnerių
susitikimas numatytas 2016 m.
lapkričio mėn. Kipre.

Jau buvo suorganizuoti du
partnerių susitikimai:
pirmasis įvyko 2016 m.
sausio 25 d. Nikosijoje,
antrasis – 2016 m. birželio
14 d. Vilniuje.

Atstovai iš projekto partnerių
institucijų aptarė tolimesnį
projekto veiklų planą ir
įvertino jau atliktus projekte
darbus, o išsamaus dialogo
metu buvo numatyti
tolimesni žingsniai projekte.

Susitikimo Vilniuje metu
projekto komandos nariams
buvo sudarytos galimybės
apsilankyti šalia esančioje
vienintelėje
Vilniaus
automechanikos ir verslo
mok y k loje, iš g irs ti iš
mokyklos direktorės apie
mokyklos veiklą ir ateities
planus.

Taigi, pirmasis šio projekto
įgyvendinimo etapas jau
užbaigtas
su
ataskaita
„Tęstinio profesinio mokymo
reformavimas:
prielaidų,
siekiant pagerinti kokybę ir
atitikimą
darbo
rinkos
poreikiams, įvardijimas“, kuri
netrukus bus paskelbta.

