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NAUJIENOS LIETUVOJE

Suaugusiųjų mokymosi
savaitė: VALIO ir DĖKUI!

Pateikiame
neseniai
praūžusios
Suaugusiųjų
mokymosi
savaitės
atgarsius. 2016
metų suaugusiųjų
mokymosi savaitę
organizavo

Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija, bendradarbiaudama su
įvairiomis suaugusiųjų švietimo,
kultūros, bendruomeninėmis
institucijomis.

SKAITYTI DAUGIAU

Darbo rinkoje aktyvumas
senka

Nuosekliai visus
metus mažėjęs
registruotas

nedarbas, rudeniui baigiantis, dėl
darbo rinkos sezoniškumo šiek tiek
paaugo, bet palyginti su praėjusiais
metais, bedarbių registruota 16,2
tūkst. (10,7 proc.) mažiau. Lietuvos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Investicijos į Europos jaunimą:
Komisija skelbia apie Europos
solidarumo korpuso veiklos
pradžią

2016 m. gruodžio
7 d. paskelbta
Europos
solidarumo
korpuso (angl.

European Solidarity Corps) veiklos
pradžia. Europos Komisijos
pasiūlyme - pirmą kartą ES mastu
sujungti įvairių rūšių veiksmus,
siekiant vienintelio tikslo: sudaryti
geresnes sąlygas jaunimui. Naujasis
Europos solidarumo korpusas jame
užsiregistravusiems nariams suteiks
galimybę nuo dviejų iki dvylikos
mėnesių dalyvauti projekte ir
užsiimti savanoriška arba profesine
veikla, atlikti mokomąją arba
gamybinę praktiką. Taip pat Komisija
sukurs naują programos „Erasmus
+“ atšaką „ErasmusPro“, pagal kurią
parama bus teikiama asmenims,
norintiems užsienyje atlikti ilgalaikę
gamybinę praktiką ir pasiūlys
Pameistrystės kokybės sistemą,
kurioje bus nustatyti pagrindiniai
visų pameistrystės programų kūrimo
ir įgyvendinimo principai.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73377a336f39
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite-valio-ir-dekui/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_naujienlai%EF%BF%BD%EF%BF%BDkis&utm_term=2016-12-30


darbo biržos duomenų registre
gruodžio 1 d. buvo 135,3 tūkst.
darbo ieškančių žmonių – 7,6 proc.
proc. visų šalies darbingo amžiaus
gyventojų.

SKAITYTI DAUGIAU

Renkamos jaunimui
draugiškiausios savivaldybės
ir verslai

Siekdama
išgryninti
visuomenės
požiūrį į regioninę
jaunimo politiką,
pasidalinti
geraisiais jaunimo
įtraukimo

pavyzdžiais, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija kartu su „Kurk
Lietuvai“ programos dalyviais renka
„Draugišką jaunimui savivaldybę“ ir
„Draugišką jaunimui verslą“.
Nominantus konkursui galima teikti
iki 2017 m. sausio 20 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Jau paskelbtas kvietimas teikti
paraiškas programos
„Nordplus“ projektams 2017-
iems metams

Švietimo mainų
paramos fondas
praneša, kad jau

paskelbtas kvietimas teikti paraiškas
programos „Nordplus“ projektams
2017-iems metams. Paraiškas teikti
galima iki 2017 m. kovo 1 d.

SKAITYTI DAUGIAU

TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

SKAITYTI DAUGIAU

Europos profesinių gebėjimų
savaitė: įdomioji statistika

2016 m. gruodžio
5–9 d. Europos
šalyse pirmą
kartą buvo
organizuota
Europos
profesinių
gebėjimų savaitė.

Kviečiame susipažinti su šios
iniciatyvos rezultatais.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Laimingų Naujųjų metų! AČIŪ
už tai, kad esate kartu!!!

Mieli Kolegos,
dėkojame Jums
už sėkmingą

bendradarbiavimą bei pasitikėjimą.
Ačiū, kad prenumeruojate mūsų
naujienlaiškį. Tikimės ir ateinančiais
2017 metais kartu su Jumis
sėkmingai siekti bendrų tikslų bei
tobulėti, pateikti Jums aktualių ir
naudingų naujienų! Nuoširdžiai,
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro kolektyvas.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos kvalifikacijų sistemos
plėtra: iššūkiai ir ateities
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Studija „Ankstyvasis
pasitraukimas iš švietimo:
profesinis mokymas centre"

Studija
„Ankstyvasis
pasitraukimas iš
švietimo:
profesinis
mokymas centre"
(angl. „Leaving
education early:
putting vocational
education and

training centre stage") yra
publikuota 2 tomais. I-asis tomas
skirtas geriau suprasti besimokančio
jaunimo mokymosi kelius, įvertinti
pasitraukimo iš profesinio mokymo
apimtis bei suvokti profesinio
mokymo vaidmenį nutraukiant
ydingą pasitraukimo iš mokymosi ir
nedarbo ratą. II-ame studijos tome
peržiūrimos su profesiniu mokymu
susijusios prevencinės, intervencinės
ir kompensacinės priemonės, skirtos
mažinti pasitraukimą iš švietimo
sistemos, identifikuojami ir aptariami
sėkmingų politinių priemonių ir
praktikų pagrindiniai bruožai, taip
pat būtinos sąlygos sėkmingų
regioninių ir vietinių praktinių
vertinimui ir perkėlimui į nacionalinį
lygį. Studiją parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Studija „Būsimi įgūdžių
poreikiai Europoje:
svarbiausios darbo jėgos
tendencijos"

perspektyvos

2016 m. gruodžio
mėn. prasidėjo
naujas Lietuvos
kvalifikacijų
sistemos plėtros
įgyvendinimo
etapas, kurio
metu planuojami

pasiekti rezultatai sudarys visas
prielaidas modulinio profesinio
mokymo sistemos pertvarkos
tęstinumui bei dermei tarp darbo
rinkos bei profesinio rengimo
sistemos tikslų bei poreikių užtikrinti.

SKAITYTI DAUGIAU

Kas gi tie Lietuvos atstovai,
patekę tarp 10-ies geriausių
tarptautiniame fotografijos
konkurse „Jaunimas
profesiniame mokyme“?!

2016 m. spalio
31 d.
Kvalifikacijų ir
profesinio
mokymo
plėtros centras
paviešino
Europos
profesinio

mokymo plėtros centro (CEDEFOP)
organizuoto fotografijos konkurso
„Jaunimas profesiniame mokyme“
rezultatus. Net dviejų Lietuvos
atstovų fotografijos pateko tarp 10-
ies geriausių. Kviečiame su jais
artimiau susipažinti!
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Išbandomos modulinės
profesinio mokymo programos
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Studijoje „Būsimi
įgūdžių poreikiai
Europoje:
svarbiausios
darbo jėgos
tendencijos"
(angl. „Future
skill needs in
Europe: critical
labour force

trends") yra pateikiamos naujausios
įgūdžių pasiūlos ir paklausos
prognozės. Vienas iš pagrindinių
studijos tikslų - pateikti skirtingus
ateities scenarijus įgūdžių pasiūlos ir
paklausos srityse. Tikimasi, kad šie
scenarijai sudarys prielaidas priimti
teisingus sprendimus plėtojant
darnią Europos darbo rinką. Studiją
parengė Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP).
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Trumpraštis „Kvalifikacijų
sandaros Europoje. Kas įvyko
2016 metais"

Šiame
trumpraštyje Jus
rasite glaustą bei
aktualią
informaciją apie
Europos
kvalifikacijų
sandaros plėtrą
bei nacionalinių
kvalifikacijų

sandarų įgyvendinimo tendencijas ES
šalyse. Trumpraštyje pateikti
išsamūs atsakymai į klausimus:
kokios 2016 metais atliktos
pagrindinės veiklos bei kokie iššūkiai
laukia 2017 metais. Aktualijų
pranešimą parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Švietimo ir
mokslo
ministerijos
Profesinio
mokymo skyrius
kartu su
Kvalifikacijų ir
profesinio

mokymo plėtros centru vykdo
modulinių profesinio mokymo
programų išbandymo stebėseną.
Pateikiame išbandomų modulinių
profesinio mokymo programų sąrašą
bei kitą aktualią informaciją.

SKAITYTI DAUGIAU

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-
1082 „Dėl Konkurso
valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų
pareigoms eiti tvarkos aprašo
patvirtinimo pakeitimo”

Įsakymu pakeistas Konkurso
valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovų pareigoms eiti
tvarkos aprašas. Aprašas nustato
konkurso skelbimo, dokumentų
pateikimo ir priėmimo, komisijos
sudarymo ir veiklos bei atrankos
tvarką.
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Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-
1083 „Dėl kvalifikacinių
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reikalavimų valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovams aprašo patvirtinimo
pakeitimo”

Įsakymu pakeistas Kvalifikacinių
reikalavimų valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovams aprašas.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote gauti naujienas el. paštu.
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