VšĮ Kelmės PRC kokybės užtikrinimą supranta kaip gebėjimą tenkinti su pirminiu profesiniu,
tęstiniu mokymu ir profesiniu orientavimu siejamus lūkesčius, asmens ir visuomenės poreikius.
Centro pedagoginė bendruomenė įsipareigoja įgyvendinti kokybės vadybos sistemą,
atitinkančią Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires, nuolat
tobulinti ugdymosi rezultatyvumą.
Centre yra patvirtinta ir vykdoma kokybės politika, kuri numatyto organizacijos dalyvavimą
tarptautinėse veiklose, kuris dar atviriau leidžia mokyklos bendruomenei įsivertinti save šiose
srityse:
- teikiama mokymo/ mokymosi aplinka,
- mokymosi visą gyvenimą teikiamų paslaugų galimybės, mokymo prieinamumas,
- mokymo modernumas, kvalifikacijos atitiktis ūkio poreikiams, informavimas,
- karjeros veiksmingumo planavimas, naujų technologijų įdiegimas mokymo programose
bei kt.
8 statybos, automobilių mechanikų, viešojo maitinimo PM programų besimokantieji,
sunkiu Pasauliu Covid Pandemijos metu, pagal Erasmus + programą, su projektu
Nr.2019-1-LT01-KA102-060104 „Tarptautinė praktika ATEIČIAI: modulinė statyba,
veganų ir vegetarų virtuvė, elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai“ išvyko į
AUSTRIJĄ, susipažinti su pramonei reikalingiausių specialybių perspektyvomis bei
pasiekimais. Mokinių praktika yra organizuota verslo įmonėse, kuri mokiniams suteikia
daugiau žinių apie dualinio mokymo - pameistrystės profesinio mokymo sistemą.
Manome, kad projektas padės mokiniams:
- pagilinti, siekiamas įgyti mokykloje kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas, atitinkančias
šiuolaikinį mokslo, technologijų vystymosi, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jauniems
darbininkams įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje Europinėje darbo rinkoje;
- mokiniai, įgytas naujas bei pažangias kompetencijas ir kvalifikacijas, galės panaudoti
Lietuvos darbo rinkoje;
- praktikos metu pakels profesinę kvalifikaciją ir įgis aukštesnių darbinių kompetencijų lygio
statybos, automobilių technikos priežiūros, viešojo maitinimo srityse kurios atspindės
besikeičiančiai pramonei reikalingas kompetencijas, ypatingą, pažangių technologijų įvaldymą
bei kūrimą;
- pagerės mokinių mokymosi motyvacija ir noras kuo aktyviau įsilieti į vietinio Kelmės raj. bei
visos Lietuvos SSV verslo aplinką, išaugs domėjimasis įgyjama profesija, dalyvauti įvairiuose
vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, atsiras noras siekti įgyti naujų profesinių pasiekimųžinių, gebėjimų ir kompetencijų, kurias būtų galima įvertinti, perkelti ir užskaityti, siekiant
tolimesnės darbinės karjeros;
- mokiniai pagerins savo kalbines bei asmenines socialines kompetencijas.
- ugdymo metodų ir priemonių įvairovė praktikos metu, padės profesinį mokymą dar labiau
priartinti prie kiekvieno besimokančiojo;
- mokiniai artimiau susipažins apie ECVET sistemos taikymas profesiniame formaliame ir
neformaliame ugdyme.

