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NAUJIENOS LIETUVOJE

ŠMM planai: kokybiškas
švietimas kiekvienam,
tarptautinio lygio mokslas

Po ketverių metų
mokykla turi tapti
vieta, kurioje gera
kiekvienam. Tokį

tikslą kelia švietimo ir mokslo
ministrė Jurgita Petrauskienė,
pristatydama planuojamus Švietimo
ir mokslo ministerijos darbus.
Numatytos penkios pagrindinės
Švietimo ir mokslo ministerijos darbų
kryptys stiprinant kokybę.

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas
„Jaunasis statybininkas 2017“

Radviliškio
technologijų ir
verslo mokymo
centre vyko
nacionalinis

profesinio meistriškumo konkursas
„Jaunasis statybininkas 2017“.
Konkursą organizavo Architektūros ir
statybos profesinio mokymo
metodinė komisija. Konkurso tikslas –
ugdyti mokinių profesinį

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos profesinių gebėjimų
savaitė vyks 2017 m. lapkričio
20-24 dienomis

Europos Komisija
paskelbė, kad 2017
m. lapkričio 20-24
dienomis Europos
šalyse antrą kartą bus
organizuojama

Europos profesinių gebėjimų savaitė.
2017 m. renginiai vėl kvies atrasti
savo talentą, atrasti profesinį
mokymą. Toliau bus plėtojamos 2016
m. raktinės temos, papildomai
įtraukiant profesinio mokymo
kokybės, profesinio meistriškumo bei
mobilumo aspektus.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti Europos šalių
duomenys apie profesinį
mokymą

Nuo šiol paprastai
ir vaizdžiai galima

susipažinti su Europos šalių
duomenimis apie profesinį mokymą.
Minėti duomenys yra sugrupuoti
pagal 36 rodiklius, pavaizduoti
grafiškai, suteikia galimybę ne tik
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meistriškumą, kūrybiškumą,
iniciatyvą bei bendradarbiavimą,
sudaryti mokiniams sąlygas palyginti
savo pasirengimą statybininko
profesijai su kitų mokyklų mokiniais.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti
dokumentus dalyvauti
atrankoje į projekto „Lyderių
laikas 3“ formaliųjų
magistrantūros studijų
programą „Švietimo
lyderystė“

Projektas „Lyderių laikas
3“ kviečia teikti
dokumentus dalyvauti
atrankoje į projekto
formaliųjų

magistrantūros studijų programą
„Švietimo lyderystė“, kuri bus
dėstoma ISM Vadybos ir ekonomikos
universitete. Programa itin
rekomenduojama pradedantiems ir
potencialiems švietimo organizacijų
vadovams. Sėkmingai ją
užbaigusiems asmenims bus
suteiktas vadybos magistro
kvalifikacinis laipsnis. Dalyviai į
programą atrenkami konkurso būdu,
paraiškos priimamos nuo 2017 m.
kovo 7 d. iki 2017 m. birželio 7 d.
Numatoma studijų pradžia – 2017 m.
rugpjūčio mėn.

SKAITYTI DAUGIAU

2017 m. balandžio mėnesį
„Epale“ dėmesio centre –
ankstesniojo mokymosi
patvirtinimas

Balandžio mėnesį
„Epale“ ypatingą dėmesį
skirs ankstesniojo
mokymosi patvirtinimui!

Elektroninės suaugusiųjų mokymosi

analizuoti, bet ir palyginti skirtingų
Europos šalių profesinio mokymo
situaciją. Rodiklius parengė bei
duomenis apibendrino Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(Cedefop).

SKAITYTI DAUGIAU

Europos Komisija pradėjo
viešąsias konsultacijas, kurių
tikslas – persvarstyti
bendruosius visą gyvenimą
trunkančius mokymosi
gebėjimus

Europos Komisija
2017 m. vasario 22
dieną pradėjo
viešąsias

konsultacijas, kurių metu bus
konsultuojamasi dėl bendrųjų visą
gyvenimą trunkančių mokymosi
gebėjimų. Pagrindinis konsultacijos
tikslas yra suformuluoti vieningą
nuomonę – kokie įgūdžiai ir
kompetencijos padeda europiečiams
būti sėkmingiems darbo rinkoje bei
asmeniniame gyvenime (nuo
skaitymo ir rašymo, horizontaliųjų
įgūdžių iki skaitmeninio raštingumo)
ir kaip šie įgūdžiai turėtų būti
integruoti į mokymo turinį. Viešosios
konsultacijos truks iki 2017 m.
gegužės 19 dienos.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Konferencijoje pristatytos
profesijos mokytojų rengimo ir
profesinio tobulėjimo
aktualijos
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platformos „Epale“ koordinatoriai
mano, kad yra labai svarbu
patvirtinti suaugusiųjų, kurie įgijo
žinias ir gebėjimus kitu būdu, nei
formaliojo švietimo sistemoje,
ankstesnį mokymąsi. Ankstesniojo
mokymosi patvirtinimas suteikia
žmonėms galimybę įrodyti, ką jie yra
išmokę bei panaudoti šias žinias ir
gebėjimus norint gauti geresnį darbą
arba toliau mokytis.

SKAITYTI DAUGIAU

2017 m. programos
„Erasmus+“ strateginių
partnerysčių (KA2) kvietimui
sulaukta per 100 paraiškų!

2017 m. kovo 29 d.
baigėsi programos
„Erasmus+“ 2-ojo
pagrindinio veiksmo

(KA2) kvietimas teikti paraiškas.
Švietimo srities strateginių
partnerysčių projektų konkursui
pateiktos 128 paraiškos. Iš šio
skaičiaus profesinio mokymo (PM)
bei suaugusiųjų švietimo (SŠ)
strateginių partnerysčių paraiškų
gauta po 20 (iš viso 40). Gautų
paraiškų sąrašus Švietimo mainų
paramos fondas paskelbs š. m.
balandžio pirmąją savaitę.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti
paraiškas 2017 m.
„Erasmus+“ profesinio
mokymo mobilumo chartijai
gauti (atnaujinta informacija)

Švietimo mainų
paramos fondas
kviečia teikti
paraiškas programos

„Erasmus+“ profesinio mokymo
mobilumo chartijai gauti. Programos

KPMPC 2017 m. kovo 28
dieną organizavo
konferenciją „Profesijos
mokytojų rengimo ir
profesinio tobulėjimo

aktualijos“. Konferencija vyko
Vilniaus automechanikos ir verslo
mokyklos sektoriniame praktinio
mokymo centre. Konferencijos tikslas
- pateikti aktualijas profesijos
mokytojų rengimo ir profesinio
tobulėjimo srityje, suburti
suinteresuotus asmenis diskusijai,
pasidalyti gerąja patirtimi,
įžvalgomis, novatoriškomis idėjomis.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC pradeda įgyvendinti
bendrą Baltijos šalių projektą

Lietuva, Latvija, Estija
ir Suomija vykdys ES
Erasmus+ programos
projektą „Naujų
praktinio mokymo
būdų išbandymas

profesiniame mokyme ir profesijos
meistrų rengimas mokyti darbo
vietoje“ (angl. Testing New
Approaches to Training VET and
Workplace Tutors for Work Based
Learning (TTT4WBL)). Projekto tikslas
– skatinti įmonių meistrų profesinį
tobulėjimą bendradarbiaujant ir
mokantis Europos Sąjungos bei
regioniniu lygmeniu; stiprinti
bendradarbiavimą tarp profesinio
mokymo įstaigų, socialinių partnerių
ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių;
rinkti ir analizuoti įrodymus
inovatyvioms priemonėms
įgyvendinti.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC organizuojami 2017 m.
balandžio mėn. kvalifikacijos
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„Erasmus+“ profesinio mokymo
mobilumo chartija skirta skatinti
institucijas, kurios organizuodamos
profesinio mokymo įstaigų mokinių ir
darbuotojų mobilumą yra pasiekusios
kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti
savo europines tarptautiškumo
strategijas. Paraiška su privalomais
priedais turi būti pateikta
elektroninėje sistemoje iki 2017 m.
gegužės 17 d., 12 val. Vidurio
Europos laiku (13 val. Lietuvos laiku).

SKAITYTI DAUGIAU

TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

Galutinis veiksmų planas
pameistrystei Lietuvoje plėtoti
ir įgyvendinti. Galutinė
ataskaita

Pagrindinis ataskaitos
tikslas – pateikti
galutinį veiksmų planą
pameistrystei bei
pameistrystei
artimoms schemoms

plėtoti ir įgyvendinti Lietuvoje.
Ataskaitą sudaro trys skyriai.
Pirmasis skyrius apibendrina
pameistrystės įgyvendinimo
Lietuvoje viziją. Antrasis pateikia
veiksmų plano žingsnius. Trečiasis
aptaria pasiūlymus dėl reguliavimo,
valdymo ir darbdavių įtraukimo
įgyvendinant pameistrystę šalyje.
Ataskaitą parengė UAB Visionary
Analytics.

SKAITYTI DAUGIAU

Elektroninis leidinys „Darbo
rinka skaičiais 2016“

tobulinimo renginiai

KPMPC, pasitelkdamas
įvairių temų švietimo
ekspertus, kviečia
profesinio mokymo
įstaigų ir kitų švietimo

įstaigų darbuotojus dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Susipažinkite su 2017 m. balandžio
mėn. kvalifikacijos tobulinimo
renginiais!

SKAITYTI DAUGIAU

Metodiniai vizitai –
bendradarbiavimo su
profesinio mokymo įstaigomis
stiprinimas. Panevėžys

KPMPC Metodinės
veiklos skyrius,
įgyvendindamas jam
pavestus uždavinius,
pradėjo metodinių vizitų

ciklą į profesinio mokymo įstaigas.
2017 m. kovo 10 d. Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centro
darbuotojai lankėsi Panevėžio mieste
sėkmingai savo veiklą vykdančiuose
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo
centre, Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės paslaugų ir verslo
mokykloje ir VšĮ Panevėžio darbo
rinkos mokymo centre.

SKAITYTI DAUGIAU

Metodiniai vizitai –
bendradarbiavimo su
profesinio mokymo įstaigomis
stiprinimas. Kaunas

KPMPC darbuotojai 2017
m. kovo 17 d. lankėsi
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo
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Elektroniniame
leidinyje „Darbo rinka
skaičiais 2016“
pateikti pagrindiniai
statistiniai duomenys
apie šalies
teritorinėse darbo
biržose registruotus

darbo ieškančius žmones, laisvas
darbo vietas, suteiktas
tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos
politikos priemones. Leidinį parengė
Lietuvos darbo birža.

SKAITYTI DAUGIAU

Gidas kaip planuoti ir įvykdyti
darbuotojų įgūdžių apklausas
įmonėse

Leidinyje „Gidas
kaip planuoti ir
įvykdyti
darbuotojų
įgūdžių apklausas
įmonėse" (angl.
Developing and
running an
establishment
skills survey)

pateikiama informacija apie
darbuotojų įgūdžių apklausų įmonėse
planavimą, organizavimą bei
vykdymą. Taip pat pateikiami
pagrindiniai šių apklausų metu gautų
duomenų analizės, vertinimo bei
paviešinimo principai. Leidinį
parengė Europos mokymo fondas
(ETF), Tarptautinė darbo organizacija
(ILO), Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Neformaliojo mokymosi ir
savišvietos pripažinimo
sąvadas

centre. Tai jau antras metodinis,
pažintinis vizitas į profesinio mokymo
instituciją, kurio metu siekiama
sudaryti tinkamas galimybes
tolimesniam tarpusavio
bendradarbiavimui ir naujų idėjų
įgyvendinimui.

SKAITYTI DAUGIAU

Metodiniai vizitai –
bendradarbiavimo su
profesinio mokymo įstaigomis
stiprinimas. Klaipėda

KPMPC darbuotojai 2017
m. kovo 21 d. lankėsi
Klaipėdos turizmo
mokykloje ir Klaipėdos
Ernesto Galvanausko

profesinio mokymo centre. KPMPC
darbuotojai trumpai pristatė Centre
veikiančių skyrių veiklą, papasakojo
apie vykdomą Nacionalinio profesinio
mokymo kokybės užtikrinimo
orientacinio punkto (EQVET) veiklą
bei ReferNet Lietuva informacijos ir
žinių tinklą, kurio nacionalinis
koordinatorius yra KPMPC, pristatė
būsimus tarptautiškumo projektus.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS
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Leidinyje
„Neformaliojo
mokymosi ir
savišvietos
pripažinimo sąvadas"
(angl. European
inventory on
validation of non-

formal and informal learning)
pateikiama atnaujinta informacija
apie neformaliojo mokymosi ir
savišvietos pripažinimo situaciją
Europos šalyse: pateikiama geroji
šalių patirtis ir naudojami
mechanizmai bei priemonės. Leidinį
parengė Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Baltoji knyga dėl Europos
ateities

Baltojoje knygoje
brėžiamos galimų
Europos ateities
kelių gairės. Joje
aptariami pokyčių

ateinantį dešimtmetį veiksniai ir
pristatomi įvairūs Europos galimos
raidos iki 2025 m. scenarijai. Leidinį
parengė Europos Komisija.

SKAITYTI DAUGIAU
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