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NAUJIENOS LIETUVOJE

Prasidėjo bendrasis priėmimas
į profesines mokyklas
internetu

Nuo 2017 m. birželio
1 dienos prasidėjo
bendrasis priėmimas į

profesines mokyklas internetu.
Pagrindinis priėmimas į profesines
mokyklas truks nuo birželio 1-osios
iki rugpjūčio 18 dienos – per šį
laikotarpį stojantieji turės išlaikyti
profesinių mokyklų numatytus
atitikimo tam tikrai programai testus.
Likus laisvų vietų, bus skelbiamas
papildomas prašymų priėmimas,
kuris truks nuo rugpjūčio 31 dienos
iki rugsėjo 6 dienos.

SKAITYTI DAUGIAU

10 atsakymų į aktualiausius
klausimus dėl priėmimo į
profesines mokyklas

Švietimo ir
mokslo ministerija
pateikia
atsakymus į 10

aktualiausių klausimų dėl priėmimo į
profesines mokyklas internetu: Kada
galima registruoti prašymus? Į kiek

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos Komisija teiraujasi
kokie reikalingi internetiniai
karjeros planavimo įrankiai

Kviečiame sudalyvauti
EK apklausoje dėl
internetinių įrankių
poreikio švietimo,

mokymo ir įdarbinimo srityse. Ar
planuojant karjerą būtų naudingas
individo profesinės veiklos e-profilis
ir koks jis turėtų būti? Užtruksite tik 5
minutes. Apklausa vyks iki 2017 m.
birželio 18 dienos.

SKAITYTI DAUGIAU

Sukurtas internetinių
priemonių rinkinys, skirtas
padėti anksti švietimo sistemą
palikusius jaunuolius
sugrąžinti atgal

Europos
profesinio
mokymo plėtros

centras (CEDEFOP) sukūrė europinį
internetinių priemonių rinkinį, skirtą
padėti anksti švietimo sistemą
palikusius jaunuolius sugrąžinti į
švietimo sistemą. Šiame rinkinyje
rasite praktinį vadovą, naudingus
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programų galima pretenduoti? Kada
bus paskelbti priėmimo rezultatai?
Kada bus pasirašomos sutartys su
būsimais mokiniais? Kada paaiškės,
kiek liko laisvų vietų? Ar už prašymų
registraciją ir kitką reikės mokėti? Ar
užsiregistravus internetu, į mokyklą
reikės atnešti papildomus
dokumentus? ir kt.

SKAITYTI DAUGIAU

Tarptautiniame konkurse –
pirmoji vieta Vilniaus
automechanikos ir verslo
mokyklos mokiniui

Tarptautiniame
konkurse,
Varšuvoje, „Inter
Cars“, S.A.
mokymų centre,
Vilniaus

automechanikos ir verslo mokyklos
mokinys Kęstutis Mockus laimėjo
pirmąją vietą.

SKAITYTI DAUGIAU

Birželio mėnesį pagrindinė
„Epale“ tema – neįgalieji

„Epale“ organizuoja
internetines diskusijas
raštu, kaip pagerinti
neįgalių asmenų

mokymąsi. Diskusija atvira visiems, ji
prasidės 2017 m. birželio 8 d. 14:00
val. (CEST, Vidurio Europos vasaros
laiku). Jos moderatorė – „Epale“
pagalbos besimokantiesiems temos
koordinatorė Gina Ebner.
Nepamirškite reguliariai lankytis
„Epale“ svetainėje birželį, ieškokite
čia naujos medžiagos!

SKAITYTI DAUGIAU

patarimus, gerosios patirties
pavyzdžius. Priemonės suskirstytos į
tris pagrindines grupes:
identifikuojančios švietimo sistemą
palikusius jaunuolius; padedančios
juos sugrąžinti į švietimo sistemą;
suteikiančios galimybę atlikti savo
veiklos kokybės vertinimą.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Įvyko konferencija, skirta
verslo sektorių
bendradarbiavimui profesinio
mokymo bei pameistrystės
klausimais

2017 m. gegužės 16 d.
Vilniuje įvyko
konferencija „Inovacijos
ir verslas – profesiniame
mokyme! Pameistrystės

kelias“. Joje ieškota sprendimų, kaip
bendradarbiaujant švietimo ir ūkio
sektoriams parengti kvalifikuotus
darbuotojus, pasirengusius dirbti
nuolatinės pažangos sąlygomis
visose šaliai svarbiose srityse, ypač
pramonėje.

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas
„Viešbučio darbuotojas 2017“

Gegužės 18 dieną
Radviliškio technologijų
ir verslo mokymo centre
vyko Nacionalinis
profesinio meistriškumo

konkursas „Viešbučio darbuotojas
2017“. Konkurse dalyvavo Lietuvos
profesinio mokymo įstaigų mokinių
komandos iš Kauno maisto pramonės
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AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-
379 „Dėl Asmenų, išskyrus
asmenis, kuriems taikomas
Užimtumo rėmimo įstatymas,
Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymas ar
Vidaus tarnybos statuto
patvirtinimo įstatymas,
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo į
valstybės finansuojamas
profesinio mokymo programas
2017 metų plano patvirtinimo”

Įsakymu patvirtintas Asmenų,
išskyrus asmenis, kuriems taikomas
Užimtumo rėmimo įstatymas,
Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymas ar Vidaus tarnybos statuto
patvirtinimo įstatymas,
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo į valstybės
finansuojamas profesinio mokymo
programas 2017 metų planas.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-
380 „Dėl 2017 metų bendrojo
priėmimo į formaliojo
profesinio mokymo programas
terminų patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinti 2017 metų
bendrojo priėmimo į formaliojo
profesinio mokymo programas
terminai.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo

ir prekybos mokymo centro,
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
paslaugų ir verslo mokyklos, Utenos
regioninio profesinio mokymo centro
ir Radviliškio technologijų ir verslo
mokymo centro, kurie mokosi pagal
viešbučio darbuotojo profesinio
mokymo programą, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas
„Jaunasis prekybininkas 2017“

2017 m. gegužės 11 d.
Kauno maisto pramonės
ir prekybos mokymo
centre vyko nacionalinis
profesinio meistriškumo

konkursas „Jaunasis prekybininkas
2017“. Konkurse dalyvavo 28
mokiniai iš 14 profesinio mokymo
įstaigų. Mokiniai dirbo komandoje po
du. Komandą sudarė du mokiniai iš
skirtingų mokymo įstaigų mokinių.

SKAITYTI DAUGIAU

Partnerystės forumai –
galimybė siekti kokybės,
paremtos 30-ies šalių gerąja
patirtimi

ReferNet Lietuva
tinklo nariai 2017 m.

gegužės 11-12 dienomis dalyvavo
ReferNet tinklo partnerystės forume,
Helsinkyje, Suomijos Respublikoje.
2017 metų partnerystės forumą
organizavo Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
kartu su ReferNet Suomija tinklo
nariais. ReferNet Suomija tinklo
nacionalinis koordinatorius –
Suomijos nacionalinė švietimo
agentūra.
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ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-
373 „Dėl Asmenų,
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo į
profesinio mokymo įstaigas,
kuriose Švietimo ir mokslo
ministerija įgyvendina
valstybės kaip savininko
teises, tvarkos aprašo
patvirtinimo”

Įsakymu patvirtintas Asmenų,
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo į profesinio
mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir
mokslo ministerija įgyvendina
valstybės kaip savininko teises,
tvarkos aprašas. Aprašas nustato
asmenų, pageidaujančių mokytis
pagal formaliojo profesinio mokymo
programas ir dalyvaujančių
bendrajame priėmime prašymų
priimti mokytis, mokymosi
pasiekimus, gebėjimus ir
specialiuosius poreikius liudijančių
dokumentų teikimo, stojančiųjų ir
profesinio mokymo įstaigų
informavimo apie priėmimo
rezultatus.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-
363 „Dėl Švietimo ir mokslo
ministro 2004 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl
Priėmimo į valstybinę ir
savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą, profesinio mokymo
įstaigą bendrųjų kriterijų
sąrašo patvirtinimo”
pakeitimo

Įsakymu patikslintas Priėmimo į
valstybinę ir savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklą, profesinio
mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Žurnalo Skillset and match
(Cedefop’s magazine
promoting learning for work)
gegužės mėnesio numeris

Pasirodė naujas
Skillset and match
(Cedefop’s magazine
promoting learning for
work) žurnalo
numeris. Žurnale
publikuojami
straipsniai

pristatantys Cedefop darbus ir
projektus įvairiose su profesiniu
mokymu susijusiose srityse,
pavyzdžiui, europiečių viešosios
nuomonės apie profesinį mokymą
tyrimo rezultatai, 21-ojo amžiaus
profesinio mokymo bruožai, asmens
kompetencijų, įgytų darbo veiklos ar
savišvietos būdu, kvalifikacijų
pripažinimas, sprendimai atitikčiai
tarp įgūdžių ir darbo rinkos poreikių
gerinti ir kt. Skillset and match
(Cedefop’s magazine promoting
learning for work) žurnalą rengia
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Video siužetas apie
fotografijos konkursą
#CedefopPhotoAward 2017
tema „Profesinis mokymas:
papasakokite savo istoriją"

Kviečiame susipažinti
su fotografijos
konkursą
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sąrašas.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

#CedefopPhotoAward 2017 tema
„Profesinis mokymas: papasakokite
savo istoriją" pristatančiu video
siužetu. Konkurse gali dalyvauti
Europos Sąjungos šalių profesinio
mokymo įstaigų mokiniai,
besimokantys pirminiame ar
tęstiniame profesiniame mokyme.
Norintieji dalyvauti turi suformuoti
komandą iki 3 narių. Fotografijų
pateikimo terminas: 2017 m. liepos
15 d., 23:59 val. (Graikijos
Respublikos laiku).

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras, ReferNet Lietuva, 2017

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a309b80396411e7b66ae890e1368363
http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/home
http://www.cedefop.europa.eu/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/video-cedefopphotoaward-2017
https://www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f683872376739

