
Το Κέντρο Ανάπτυξης Προσόντων 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (KPMPC) διοργάνω-

σε επίσκεψη μελέτης στη Λιθουανία 

μεταξύ 9—11 Μάιου 2017, παράλ-

ληλα με την 4η συνάντηση των 

εταίρων με εκπροσώπους από τη 

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κύπρου και την ENOROS Con-

sulting Ltd, οι οποίοι προσκλήθηκαν 

προκειμένου να συζητήσουν με 

διάφορους ενδιαφερόμενους φορε-

ίς θέματα σχετικά με τα συστήματα 

ΣΕΕΚ  στην Κύπρο και τη Λιθουανία 

καθώς και τις τρέχουσες μεταρρυθ-

μίσεις.  

Οι εταίροι συναντήθηκαν με Εκπρο-

σώπους από το Υπουργείο Εκπαίδε-

υσης και Επιστημών της Λιθουανί-

ας, τη Συνομοσπονδία Εργοδοτών, 

το Τομεακό Κέντρο Πρακτικής 

Κατάρτισης Μηχανικών Αυτοκινή-

των και Επιχειρηματικού Σχολείου 

του Βίλνιους, και το Κέντρο Εκπαί-

δευσης για την αγορά εργασίας 

Vilnius Jerusalem . 

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφο-

ρούσαν τα συστήματα μαθητείας, 

τη συμμετοχή των εργοδοτών και 

των επιχειρήσεων στη δημιουργία 

προγραμμάτων και διδακτέας 

ύλης, την επιλογή καθηγητών, 

μεθόδους παρακολούθησης των 

πτυχιούχων, προκλήσεις της πολι-

τικής μεταρρύθμισης και τις 

προγραμματιζόμενες αλλαγές 

στα συστήματα ΣΕΕΚ στη Λιθουα-

νία και την Κύπρο.  

Οι συζητήσεις ήταν παραγωγικές 

καθώς καταγράφθηκαν σχέδια 

για μελλοντική συνεργασία.  

Επιπλέον, η επίσκεψη μελέτης 

συνεχίστηκε στην Klaipeda, στην  

Τουριστική Τεχνική Σχολή της 

Klaipeda  όπου οι εταίροι είχαν 

την ευκαιρία να συναντηθούν με 

τη διοίκηση της σχολής και να 

συζητήσουν με τους μαθητές 

σχετικά με τα τρέχοντα προγράμ-

ματα και τις πρακτικές που ακο-

λουθούνται καθώς επίσης και να 

επισκεφθούν τις υποδομές και να 

δοκιμάσουν νόστιμα εδέσματα 

που ετοίμασαν οι μαθητές αναδε-

ικνύοντας το ταλέντο τους.  

 

 

 

Τέλος,  η ομάδα έργου του Re-

CVET επισκέφθηκε το Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centras, όπου  παρουσι-

αστήκαν  τα προγράμματα ΣΕΕΚ 

που παρέχονται στο Κέντρο, 

θέματα για την εκπαίδευση ενηλί-

κων και τα ποιοτικά πρότυπα του 

Κέντρου.   

Προωθώντας τη Μεταρρύθμιση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Επίσκεψη Μελέτης στη Λιθουανία  

Ημερ.: 25/ 05/ 2017 

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.:   

2ο — Μάιος  
 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τη Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 

Μεταρρύθμιση του συστήματος της ΣΕΕΚ (Re- CVET) 

Ειδικά σημεία ενδιαφέροντος:  

 Αριθμός  Έργου: 567039 – 

EEP- 1- 2015 – 1 –CY- 

EPPKA3 -CVET  

 Διάρκεια Έργου: 24 μήνες  

 Συμμετέχουσες χώρες: Κύπ-

ρος και Λιθουανία  

 Τρέχουσα φάση υλοποίησης: 

Ολοκλήρωση και Προσαρμογή 

του Εγχειριδίου Κώδικα Ποιό-

τητας και RE-CVET Business 

Fora.  

 Επερχόμενες Δράσεις:  

-  Ημερίδες Ενημέρωσης:       

Σεπτέμβριος 2017  

-  RE-CVET Business Fora:     

Οκτώβριος 2017  

- Τελική συνάντηση στην Κύπρο: 

Οκτώβριος 2017  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

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


