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NAUJIENOS LIETUVOJE

Gruodžio mėn. pirmą kartą
organizuojama Europos
profesinių gebėjimų savaitė

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Švietimo mainų
paramos fondas,
Lietuvos
profesinio
mokymo įstaigų

asociacija, Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras bei kiti
suinteresuoti partneriai, kviečia Jūsų
instituciją jungtis prie naujos Europos
Komisijos iniciatyvos – Europos
profesinių gebėjimų savaitės, kuri
vyks 2016 m. gruodžio 5-9 d.
Europos profesinių gebėjimų savaite
siekiama, kad profesinis mokymas
taptų patrauklesniu, tuo tikslu
organizuojant įvairius renginius
vietos, regioniniu ir nacionaliniu
lygmeniu visoje Europoje.
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Lapkričio 14 – 20 d. Lietuvoje –
suaugusiųjų švietimo savaitė

2016 metų suaugusiųjų mokymosi

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Baigėsi fotografijos konkursas
„Jaunimas profesiniame
mokyme". Lietuvių fotografijos
pateko tarp 10 geriausių!

Europos profesinio mokymo plėtros
centras (Cedefop) 2016 m. kovo-
rugsėjo mėn. organizavo fotografijos
konkurso „Jaunimas profesiniame
mokyme" II-ąjį etapą. Konkurso
tikslas – atskleisti jauno žmogaus
emocijas, elgesį, būseną profesinio
mokymo įstaigos aplinkoje ar
praktikos darbo vietose. Konkurso
vertinimo komisijai profesiniame
mokyme besimokantys jaunuoliai iš
daugiau kaip 15-os Europos Sąjungos
šalių pateikė daugiau kaip 240
fotografijų. Tarp 10 geriausių
fotografijų yra net 2 fotografijos,
kurios atstovauja Lietuvos
profesiniam mokymui.
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Nauja „Europass" sistema: kad
gebėjimai ir kvalifikacijos būtų
matomesni

Spalio 4 d. Europos Komisija priėmė
pasiūlymą peržiūrėti sprendimą dėl
„Europass" sistemos. „Europass"– tai
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savaitė skiriama mokymosi visą
gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam
jos taikymui ir mokymosi galimybių
suaugusiųjų bendruomenei
parodymui. Suaugusiųjų švietėjai,
suaugusieji ir jų artimieji kviečiami
dalyvauti savaitės renginiuose.
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Paskelbtas kvietimas teikti
programos „Erasmus+"
paraiškas švietimo srityje
2017 metams

Pirmasis paraiškų teikimo terminas
Mobilumo mokymosi tikslais
projektams (KA1) švietimo ir
mokymo srityje jau 2017 m. vasario
2 d. 13.00 val. Paraiškų teikimo
terminas strateginių partnerysčių
projektams (KA2) yra 2017 m. kovo
29 d. 13.00 val. Paraiškų formos
šiems terminams dar nėra
paskelbtos.
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Paskelbtas kūrybinis
konkursas „Aš – geriausias",
kviečiantis jaunimą kurti video
prisistatymu darbdaviui

Konkursas paskelbtas įgyvendinant
bendrą verslo ir viešojo sektoriaus
projektą „Naujasis bendravimo ir
bendradarbiavimo modelis
geresniam informavimui apie
Jaunimo garantijas". Jauni asmenys
(15–29 m.) kviečiami kurti video
siužetus su kūrybišku originaliu
savęs pristatymu darbdaviui.
Konkurso prizinis fondas sudaro 2000
eurų. Konkurso nugalėtojas laimės
1400 eurų vertės kelionę į pasirinktą
šalį.

priemonių ir paslaugų rinkinys,
skirtas remti gebėjimų ir kvalifikacijų
skaidrumą visoje Europos Sąjungoje.
Peržiūrėtu sprendimu Komisija siekia
šias priemones supaprastinti,
modernizuoti ir pritaikyti
skaitmeniniam amžiui bei įdiegti
naują funkciją, leidžiančią naudojant
didelius duomenis nustatyti ir
numatyti darbo rinkos tendencijas ir
reikiamus įgūdžius.
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Europos profesinio mokymo
plėtros centras paskelbė,
kokių specialybių darbuotojai
yra paklausiausi

Atsižvelgiant į praeities, dabarties ir
ateities (3-4 metų) tendencijas,
nustatyta keletas specialybių, kurių
darbuotojų Lietuvoje trūksta arba
kurias turinčių darbuotojų yra per
daug. Specialybės, kurių darbuotojų
trūksta: informacinių ir ryšių
technologijų specialistai; inžinieriai;
patyrę vadovai; sveikatos
specialistai; jaunesnieji teisės,
socialinių ir religijos profesijų
specialistai; įrengimų ir mašinų
operatoriai ir surinkėjai; sunkvežimių
vairuotojai.
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KPMPC NAUJIENOS

Profesinio mokymo aktualijos
aptartos konferencijoje
„Profesinis mokymas ir
užimtumas"
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Jaunimo darbo centrai
Lietuvoje

43 – tiek Jaunimo darbo centrų (JDC)
visoje Lietuvoje iniciatyviems
jaunuoliams padeda greičiau ir
sėkmingiau įsilieti į darbo rinką.
Naujausi centrai atidaryti Rietave ir
Pakruojyje, iki metų pabaigos
galimybę pasinaudoti Jaunimo darbo
centrų paslaugomis turės Molėtų,
Kazlų Rūdos ir Raseinių jaunimas.
Kiekvienas jaunas žmogus iki 29-erių
metų Jaunimo darbo centruose visas
paslaugas gauna nemokamai, turi
progą pasikonsultuoti aktualiais
darbo rinkos bei karjeros planavimo
klausimais, čia organizuojami
informaciniai bei mokomieji
užsiėmimai, verslumo mokymai,
praversiantys kuriantiems savo
verslą.
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TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

Publikacija apie profesinio
mokymo priemones anksti
paliekantiems švietimo
sistemą

Europos profesinio mokymo plėtros
centro (Cedefop) publikacijoje
„Leaving education early: putting
vocational education and training
centre stage. Volume II: evaluating
policy impact" pagrindinis dėmesys
skiriamas profesinio mokymo indėliui
mažinant ankstyvą pasitraukimą iš
švietimo sistemos. Joje peržiūrimos
su profesiniu mokymu susijusios
prevencinės, intervencinės ir
kompensacinės priemones, skirtos
mažinti pasitraukimą iš švietimo
sistemos.

Spalio 12 d.
Vilniuje įvyko
konferencija
„Profesinis
mokymas ir
užimtumas".
Konferencijos
tikslas – aptarti
profesinio

mokymo vaidmenį užimtumo
didinimui, pasidalinti Europos šalių
patirtimi ir gerosios praktikos
pavyzdžiais. Renginys taip pat
skirtas paminėti Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centro
veiklos 20-metį.
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Kvalifikacijos tobulinimo
galimybės švietimo teikėjams

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras siūlo profesinio
mokymo įstaigų mokytojams,
vadovams, jų pavaduotojams,
padalinių vadovams šias
kvalifikacijos tobulinimo renginių
programas: šiuolaikinė karjera: kaip
parengti specialistą, dėl kurio
rungtųsi darbdaviai; vadovavimas
XXI amžiuje: šiuolaikinio vadovo
žinynas; psichologinės krizės;
mokymo(si) pasiekimų vertinimo
metodų parinkimas ir taikymas;
vaiko gerovės komisijų veikla
profesinio mokymo įstaigose; darbo
santykiai švietimo įstaigoje ir kt.
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Atnaujintas mokomosios
literatūros sąrašas

Mokomosios literatūros sąrašą rasite
KPMPC interneto svetainės skiltyje
"Mokymo (mokymosi) ištekliai"

http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=7358
http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=7360
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinio-mokymo-aktualijos-aptartos-konferencijoje-profesinis-mokymas-ir-uzimtumas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/2016-m-antrojo-pusmecio-kvalifikacijos-tobulinimo-seminarai-svietimo-teikejams/


SKAITYTI DAUGIAU

ECVET magazine

Europos profesinio mokymo kreditų
sistemos (ECVET) sekretoriato
leidžiamame ECVET žurnale rasite
naujienas apie ECVET iniciatyvas
Europoje ir atskirose šalyse, taip pat,
ECVET projektus.
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Gidas mokymo įstaigoms,
vykdančioms absolventų
tyrimus

Gidą „Carrying
out tracer
studies. Guide to
anticipating and
matching skills
and jobs“
parengė Europos
profesinio
mokymo plėtros
centras
(Cedefop),

Europos mokymo fondas ir
Tarptautinė darbo organizacija. Jame
rasite detalius patarimus, kaip kurti
absolventų apklausą, sudaryti
klausimyną ir analizuoti informaciją.
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AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
spalio 19 d. įsakymas Nr. V-
916 "Dėl profesinio mokymo
programoms vykdyti skirtų
valandų skaičiaus ir profesinio
mokymo lėšų mokiniui 2017
metams patvirtinimo"

Įsakymu patvirtinti profesinio
mokymo programoms vykdyti skirtų
valandų skaičius ir profesinio
mokymo lėšos mokiniui 2017
metams bei Profesijos mokytojo
tarifinių atlygių koeficientų vidurkio
skaičiavimas 2017 metams.
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NAUDINGOS NUORODOS

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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