CPD-LA

Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų
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nuolatinio profesinio ugdymo programos perkėlimas

CPD-LA projektas prasidėjo 2013 m. spalį ir tęsis du metus iki 2015 m. Vilniaus Gedimino technikos
universitetoUrbanistikos katedrair Lietuvos, Latvijos bei Vokietijos kraštovaizdžio architektų asociacijos
dirbs kartu dalindamosi patirtimi profesinio augimo srityje. Bendras projekto partnerių tikslas yra
parengti profesinio augimo programą su ją papildančiomis priemonėmis nuolatiniam profesiniam
kraštovaizdžio architektų ugdymui.
Jau 2015 m. pavasarį Lietuvos ir Latvijos kraštovaizdžio architektų sąjungos pakvies į eilę mokymų, skirtų
išbandyti ir patikrinti parengtą mokymų programą ir mokymosi metodus. Nepraleiskite progos ir jūs!
Projekto tikslas yraperkelti nuolatinio mokymosi programą iš Vokietijos kraštovaizdžio architektų
sąjungos(BDLA) į Lietuvos ir Latvijos profesinio ugdymo aplinką per aktyvų Lietuvos ir Latvijos
kraštovaizdžio architektų sąjungų įsitraukimą.

Projekto dalyviai iškėlė sau tokiusuždavinius:





Pagilinti supratimą apie kraštovaizdžio architektų ir
jų darbdavių mokymosi poreikius reimiantis BDLA
profesinio ugdymo sistemos pavyzdžiu;
Perkelti ir adaptuoti mokymosi medžiagą
nacionaliniams ir kultūriniams kontekstams;
Parengti mokymo modulius ir atitinkamus mokymo
metodus, sudarančius išsamų profesinio ugdymo
pasiūlymą kraštovaizdžio architektūroje;





Atrinkti ir paruošti CPD-LA programos lektorius;
Patikrinti CPD-LA medžiagos kokybę;
Užtikrinti programos tęstinumą Lietuvoje, Latvijoje,
Baltijos jūros regione, kitose suinteresuotose Europos
Sąjungos bei trečiosiose šalyse.

CPD-LA programa kartu su atitinkama
švietimo ir profesinio ugdymo
patirtimi sukurs sąlygas, būtinas
profesioniam kraštovaizdžio
architektūros specialistų atestavimui.
CPD-LA projektas atveria partneriams
galimybes mokytis ir tobulėti,
keičiantis gerosiomis patirtimis.
Bendradarbiaudami dvejus metus,
partneriais sustiprins savo tinklą ir
sukurs tvirtą pagrindą bendroms
iniciatyvoms ateityje. Žinios ir
patirtys, įgytosCPD- LA projekto
vykdymo metu, bus įprasmintos
naujuose projektuose, stiprins
partnerių organizacijas ir sudarys
prielaidas teigiamiems
pokyčiamsBaltijos jūros regiono
kraštovaizdžio architektūroje.

Projekto koordinatorius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Architektūros fakultetas Urbanistikos katedra

www.vgtu.lt

www.lkas.lt

www.laab.lv

www.bdla.de

Projekto vadovas Prof. Gintaras Stauskis
E. paštas: gintaras.stauskis@vgtu.lt

Projektą CPD-LA (Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0138) iš dalies finansavo Europos Komisija. Šis leidinys atspindi išskirtinai autoriaus nuomonę, o
Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

