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NAUJIENOS LIETUVOJE

Tarptautiniame virėjų
profesinio meistriškumo
konkurse – pirmoji vieta

Balandžio 11–12
dienomis Latvijos
sostinėje Rygoje
vykusiame

tarptautiniame virėjų konkurse
„Cheese and more...“ Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo
centro mokinys Rokas Galvonas
(profesijos mokytoja Vita Bruzgienė)
laimėjo I vietą. Nuoširdžiai
sveikiname!!!

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti apklausos „Asmenų,
turinčių specialiųjų poreikių,
mobilumo organizavimas
profesinėse bei aukštosiose
mokyklose“ rezultatai

2016 m. liepos –
rugsėjo mėnesiais
Švietimo mainų
paramos fondas

vykdė apklausą „Asmenų, turinčių
specialiųjų poreikių, mobilumo
organizavimas profesinėse bei
aukštosiose mokyklose“. Kviečiame

NAUJIENOS UŽSIENYJE

CEDEFOP skelbia įgūdžių
poreikių numatymo bei
derinimo metodinės paramos
programos pradžią

Europos
profesinio
mokymo plėtros

centro (CEDEFOP) apklausų
duomenys rodo, kad net 45 proc. ES
suaugusiųjų mano, kad jų turimi
įgūdžiai yra nepakankami arba
galėtų būti efektyviau pritaikomi jų
darbo vietoje. Artimiausius dvejus
metus CEDEFOP glaudžiai
bendradarbiaus su 4 ES šalių (Estija,
Bulgarija, Graikija, Slovakija)
atsakingomis nacionalinėmis
institucijomis, teikiant koordinuotą
metodinę pagalbą šalių įgūdžių
poreikių numatymo bei derinimo
srityje.

SKAITYTI DAUGIAU

Europos Komisija pristato
programos „Socialinių teisių
ramstis" turinį ir tolesnius
žingsnius

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69346b307338
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/tarptautiniame-vireju-profesinio-meistriskumo-konkursepirmoji-vieta?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-launches-programme-support-governance-skills-anticipation-and-matching?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-05-05


susipažinti su apklausos rezultatais.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti 2017 m. programos
Erasmus+ KA2 konkurso
tinkamų paraiškų sąrašai

Švietimo mainų
paramos fondas
paskelbė 2017 m.
programos Erasmus+

KA2 konkurso tinkamų paraiškų
sąrašus. Į Erasmus+ KA2 konkurso
profesinio mokymo sektoriaus bei
suaugusiųjų švietimo sektoriaus
tinkamų paraiškų sąrašus įtrauka po
20 pareiškėjų. Apie paraiškų turinio
vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai
bus informuoti ne vėliau kaip iki
2017 m. rugpjūčio 31 d.

SKAITYTI DAUGIAU

„Epale“ dėmesio centre –
aktyvus pilietiškumas

„Epale“ gegužės
mėnesio tema – aktyvus
pilietiškumas ir
pilietiškumo mokymo

svarba. „Epale“ tiki, kad pilietiškumo
mokymas yra svarbus žingsnis
sveikos visuomenės link. Jis padeda
žmonėms sužinoti apie pilietiškumą
ir žmogaus teises suvokiant savo
šalies principus ir institucijas. Sekite
naują turinį visą gegužės mėnesį!

SKAITYTI DAUGIAU

TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

Naujienlaiškis „Skillsnet e-
bulletin: April 2017"

Europos Komisija
pristato programos
„Socialinių teisių
ramstis" (angl. the

European Pillar of Social Rights)
turinį ir planuojamus tolesnius
žingsnius. Šios programos paskirtis -
užtikrinti kuo daugiau socialinių
teisių Europos Sąjungos piliečiams.
Programa orientuota į 3 pagrindines
veiklos sritis: lygios galimybės ir
vienodos patekimo į darbo rinką
sąlygos; sąžiningos darbo sąlygos;
socialinė apsauga ir įtrauktis.
Programa teigia, kad kiekvienas
žmogus turi teisę į kokybišką bei
įtraukųjį švietimą, mokymąsi visą
gyvenimą, siekiant atnaujinti ar įgyti
naujų įgūdžių, kurie sudarytų jam
sąlygas visapusiškai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime bei
sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Fotografijos konkursas
#CedefopPhotoAward 2017
„Profesinis mokymas:
papasakokite savo istoriją“
sugrįžo !!!

Europos profesinio
mokymo plėtros centras
(CEDEFOP) organizuoja
fotografijos konkursą
#CedefopPhotoAward

2017 tema „Profesinis mokymas:
papasakokite savo istoriją“. Konkurse
kviečiame dalyvauti profesinio
mokymo įstaigų mokinius,
besimokančius 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
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Pasirodė naujas
Skillsnet tinklo
naujienlaiškio
„Skillsnet e-bulletin"

numeris. Pagrindinė balandžio mėn.
numerio tema: pristatyti 6 gidus,
kurie pateikia metodologinius
įrankius, skirtus įgūdžių numatymui
bei derinimui, darbo paklausos ir
pasiūlos analizei atlikti. Pristatomus
leidinius parengė Europos mokymo
fondas (ETF), Tarptautinė darbo
organizacija (ILO), Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
Skillsnet tinklo naujienlaiškį
„Skillsnet e-bulletin" rengia Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-
319 „Dėl Mokyklos vaiko
gerovės komisijos sudarymo ir
jos darbo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinta nauja Mokyklos
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir
jos darbo organizavimo tvarkos
aprašo redakcija. Mokyklos vaiko
gerovės komisijos sudarymo ir jos
darbo organizavimo tvarkos aprašas
reglamentuoja mokyklų, vykdančių
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
bendrojo ugdymo ir pirminio
profesinio mokymo programas vaiko
gerovės komisijos paskirtį, veiklos
principus, sudarymą, funkcijas ir
teises, darbo organizavimą ir
sprendimų priėmimą. Nauja Aprašo
redakcija įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1
dieną.

Respublikos laiku). Nugalėtojų laukia
vertingi prizai!!!

SKAITYTI DAUGIAU

Kviečiame susipažinti su
suaugusiųjų konsultavimo
paslaugų Lietuvoje kokybės
vertinimo rezultatais

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
įgyvendina Erasmus+
projektą „Besimokančių
suaugusiųjų

konsultavimas ir orientavimas
(GOAL)“. Projekto bendras tikslas –
skatinti žemos kvalifikacijos
suaugusiųjų mokymąsi ir dalyvavimą
įvairiose mokymosi programose,
siekiant jų didesnio įsitraukimo į
darbo rinką ir visuomenę. Kviečiame
susipažinti su pirmojo etapo
suaugusiųjų konsultavimo paslaugų
Lietuvoje kokybės vertinimo
rezultatais, kurie apibendrinti
tarpinio vertinimo ataskaitoje.

SKAITYTI DAUGIAU

Vilniuje vyko grožio industrijos
paroda „Pelenė 2017“

2017 m. balandžio 7-9 d.
Vilniuje praūžė 24-oji
tarptautinė grožio
industrijos paroda
„Pelenė 2017“. Jos metu

vyko atviras Lietuvos čempionatas
kirpėjams ir grožio specialistams,
kurį kaip ir kasmet organizavo
„Kirpėjų ir grožio specialistų
asociacija“. Pirmą kartą šalies
istorijoje suorganizuotas profesijos
mokytojų konkursas penkiose
nominacijose. Čempionate, studentų
rungtyse, dalyvavo 62 mokiniai iš 12
profesinių mokyklų.
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SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-
320 „Dėl švietimo įstaigų
modernizavimo programos
patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinta Švietimo įstaigų
modernizavimo programa. Švietimo
įstaigų modernizavimo programa yra
skirta savivaldybių švietimo
įstaigoms, vykdančioms formaliojo
švietimo (išskyrus aukštojo mokslo)
programas, ir valstybinėms švietimo
įstaigoms, vykdančioms formaliojo
švietimo (išskyrus aukštojo mokslo)
programas, kuriose Švietimo ir
mokslo ministerija įgyvendina
savininko ir (ar) dalininko teises ir
pareigas.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

SKAITYTI DAUGIAU

Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP)
skelbia nacionalinių ekspertų
atranką – pratęstas atrankos
terminas

Europos profesinio
mokymo plėtros

centras (CEDEFOP) skelbia
nacionalinių ekspertų atranką.
Ekspertų uždavinys –
bendradarbiauti nacionalinių
profesinio orientavimo ir profesinės
karjeros projektavimo sistemų
plėtros klausimais. Pratęstas
pretendentų dokumentų pateikimo
terminas: 2017 m. gegužės 12 d.
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Vyksta viešoji konsultacija,
kurios tikslas įvertinti Europos
profesinio mokymo plėtros
centro (CEDEFOP) veiklą

Europos Komisija
kviečia visus ES

piliečius, viešąsias ir privačias
organizacijas aktyviai dalyvauti
viešojoje konsultacijoje apie Europos
Sąjungos agentūrų veiklą.
Konsultacijos metu yra vertinamos 4
ES agentūros: Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP),
Europos mokymo fondas (ETF),
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų
gerinimo fondas (Eurofound),
Europos Sąjungos informavimo
darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais agentūra (EU-OSHA).
Viešoji konsultacija vyksta iki 2017
m. liepos 5 dienos.
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