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NAUJIENOS LIETUVOJE

Suaugusiųjų mokymui – ES
investicijos

Suaugusiesiems,
neturintiems
pagrindinio ar
vidurinio

išsilavinimo, bus sudarytos sąlygos jį
įgyti. Suaugusieji kartu su viduriniu
išsilavinimu galės įgyti ir profesinę
kvalifikaciją. Suaugusiųjų mokymui
iki 2020 m. numatyta skirti 2,1 mln.
eurų ES investicijų. Paraiškas
suaugusiųjų mokymams pagal
bendrojo ugdymo programas arba
bendrojo ugdymo ir profesinio
mokymo programas iki 2018 m.
sausio 22 d. gali teikti profesinio
mokymo įstaigos, suaugusiųjų
švietimo centrai, galimi partneriai
yra viešieji juridiniai asmenys,
veikiantys švietimo srityje ir
atstovaujantys darbdavius.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos mokiniai profesinio
meistriškumo konkurse
iškovojo tris medalius

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Paskelbta iniciatyva, kuria
siekiama skatinti pameistrystę

Europos Komisija
priėmė pasiūlymą dėl
Europos kokybiškos ir
veiksmingos

pameistrystės sistemos. Ši iniciatyva
pateikiama kaip Tarybos
rekomendacija. Rekomendacijoje
nustatyta 14 pagrindinių kriterijų. Iš
jų 7 mokymosi ir darbo sąlygų
kriterijai, tokie kaip rašytinė sutartis,
mokymosi rezultatai, pedagoginė
parama ir kt.; 7 pagrindinių sąlygų
kriterijai, tokie kaip reguliavimo
sistema, socialinių partnerių
dalyvavimas ir kt. Artimiausiu metu
pasiūlymą aptars valstybės narės,
kad Taryba galėtų jį priimti.

SKAITYTI DAUGIAU

Europos profesinių įgūdžių
savaitės veiklas prisiminus!!!

Europos Komisija
kviečia dalyvauti
interaktyvioje
viktorinoje, skirtoje
prisiminti programos
Erasmus+ ir ESF

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75316c357633
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/suaugusiuju-mokymuies-investicijos?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0563&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-06


Lapkričio 13-17
dienomis Ostendėje
(Belgija) vykusiame
profesinio meistriškumo

konkurse, kurį rengia Europos
viešbučių ir turizmo mokyklų
asociacija (AEHT), Lietuvos
moksleiviai iškovojo 2 sidabro ir 1
bronzos medalį. Nuoširdžiai
sveikiname ir linkime laimėtojams
kuo geriausios profesinės kloties!

SKAITYTI DAUGIAU

Atnaujintas priemonės
„Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“
kvietimas teikti paraiškas

Europos socialinio
fondo agentūra
kviečia privačius

juridinius asmenis, valstybės ir
savivaldybės įmones teikti paraiškas
pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos investicijų priemonę
„Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“.
Remiamos veiklos - įmonių
darbuotojų mokymai pameistrystės
forma, skirti kvalifikacijai arba jos
daliai įgyti. Paraiškų pateikimo
terminas - iki 2018 m. sausio 2 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Ūkio ministerijos iniciatyva –
naujos galimybės įmonių
darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti

Ūkio ministerija, siekdama
palengvinti sąlygas verslui
ir užtikrinti 2014–2020

metų Europos Sąjungos investicijų
priemonės „Kompetencijų vaučeris“
lankstumą, praplėtė mokymo teikėjų
sąrašą. Nuo šiol mokymo paslaugas

programų sėkmės istorijas.
Dalyvaukite ir laimėkite vertingus
prizus. Viktorina tęsiasi iki 2017 m.
gruodžio 12 d., 23:59 val. (CET).

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Rekomendacijos tęstinio
profesinio mokymo plėtrai

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
baigia įgyvendinti
Erasmus + projektą
„Visapusiškos tęstinio

profesinio mokymo politinės
sistemos: tęstinio profesinio mokymo
reforma (Re-CVET)“. Baigiamasis
projekto renginys – Tęstinio
profesinio mokymo – verslo forumas
vyko 2017 m. lapkričio 20 d. Minėto
renginio rezultatas - parengtos
rekomendacijos tęstinio profesinio
mokymo plėtrai. Kviečiame
susipažinti!

SKAITYTI DAUGIAU

Sėkmingai pabaigtas Europos
Komisijos finansuotas
projektas, skirtas plėtoti
neformalųjį suaugusiųjų
švietimą savivaldybėse

2017 metų spalio mėnesį
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
kartu su LR Švietimo ir
mokslo ministerija

sėkmingai įgyvendino projektą
„Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano
nacionalinis koordinavimas: Lietuva“.
Projektas prisidėjo prie Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo plėtros
savivaldybėse, skatinant
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įmonėms galės teikti ne tik
formalaus mokymo, bet ir
neformaliojo švietimo teikėjai,
atitinkantys nustatytus reikalavimus,
taip pat įmonės ir organizacijos,
turinčios teisę vykdyti mokymo
programas, skirtas dirbti su
konkretaus gamintojo produktais,
produktų gamybos technologijomis,
įranga, įrenginiais ar programine
įranga.

SKAITYTI DAUGIAU

„Epale“ 2017 m. gruodžio
mėnesio tema – sveikatos
raštingumas

„Epale“ bendruomenės
nariai supranta, kaip
svarbu ugdyti sveikatos
raštingumą, ypač tarp

pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui,
vyresnio amžiaus žmonių, mažumų
atstovų ir žmonių, gaunančių mažas
pajamas arba turinčių žemą
išsilavinimą. „Epale“ komandos iš
visos Europos šia tema sukaupė
daug įdomių tinklaraščio straipsnių ir
naudingų išteklių. Gruodžio mėnesį
reguliariai apsilankykite „Epale“
svetainėje ir skaitykite naujus
straipsnius apie sveikatos
raštingumą

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti geriausi programos
„Erasmus+“ 2017 metų
Kokybės konkurso projektai

Lapkričio 14 dieną,
Vilniuje buvo
išdalintos 2017 metų
Švietimo mainų

paramos fondo „Kokybės konkurso“
statulėlės. 2017 metų Švietimo
mainų paramos fondo „Kokybės

koordinatorių veiklą bei visokeriopai
įgyvendinant Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi įstatymą.

SKAITYTI DAUGIAU

Inžinerinės pramonės
konkurse pergalę lėmė
kūrybiškas požiūris

Inžinerija mus skraidina į
ateitį. Prisisekime saugos
diržus ir skriskime į
inžinerijos pasaulį, kur
svarbus ir prasmingas

kiekvienas orlaivio varžtas“, –
sakoma Vilniaus Radvilų gimnazijos
moksleivio Karolio Rėksnio, „reFLY“,
sukurtame vaizdo klipe. Lapkričio 22
d., vykusio konkurso „ARTech 2K17“
baigiamojo renginio ir nugalėtojų
apdovanojimų metu šis vaizdo klipas
paskelbtas geriausiu savoje
kategorijoje.

SKAITYTI DAUGIAU

Sudarytos galimybės įmonių
meistrų profesiniam
tobulėjimui

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
kartu su partneriais
įgyvendina projektą
„Naujų praktinio mokymo

būdų išbandymas profesiniame
mokyme ir meistrų rengimas mokyti
darbo vietoje“. Projekto metu
parengta Tutorių mokymo programa,
pagal kurią organizuojami 300
įmonių meistrų ir profesijos mokytojų
mokymai.

SKAITYTI DAUGIAU
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konkurso“ nominantai ir nugalėtojai
profesinio mokymo ir suaugusiųjų
švietimo srityse: kokybiškiausias
programos „Erasmus+“ profesinio
mokymo sektoriaus projektas: VšĮ
Kuršėnų politechnikos mokykla,
Lietuvos darbdavių konfederacija,
Radviliškio technologijų ir verslo
mokymo centras. Kokybiškiausias
programos „Erasmus+“ suaugusiųjų
švietimo sektoriaus projektas:
Vilniaus suaugusiųjų mokymo
centras, Socialinių inovacijų fondas,
Svėdasų bendruomenė.

SKAITYTI DAUGIAU

RENGINIAI

Profesinio mokymo įstaigų
mokytojų mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamą projektą
„Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo sistemos
plėtra“ 2017 m. gruodžio mėn.
vykdomi profesinio mokymo įstaigų
mokytojų mokymai.

SKAITYTI DAUGIAU

Konferencija „Suaugusiųjų
švietimo organizavimo
modeliai: iššūkiai ir
perspektyvos“

Įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamą projektą
„Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo sistemos
plėtra“ 2017 m. gruodžio 11-12 d.
Vilniuje organizuojama konferencija
„Suaugusiųjų švietimo organizavimo
modeliai: iššūkiai ir perspektyvos“.
Maloniai kviečiame šiame renginyje
dalyvauti suaugusiųjų formalaus

Šiaulių regiono profesinio
mokymo bendruomenė turi
gilias tradicijas plėtojant
profesinio mokymo ir verslo
bendradarbiavimą

Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo

plėtros centras, pasitelkdamas
profesinio mokymo įstaigas kaip
partnerius, toliau sėkmingai
organizuoja regioninių seminarų
ciklą. 2017 m. lapkričio 9 dieną,
Šiauliuose įvyko regioninis seminaras
„Profesinio mokymo ir verslo
sąveika: sėkmės istorijos.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Profesinio mokymo statistinių
rodiklių apžvalga. Lietuva.
2017

Leidinyje „Profesinio
mokymo statistinių

rodiklių apžvalga. Lietuva. 2017"
(angl. Statistical overviews on VET -
Lithuania - 2017) pateikiama glausta
šalies profesinio mokymo statistinių
rodiklių apžvalga. Statistiniai rodikliai
yra kiekybiniai, apibūdinantys
pagrindinius profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą sistemų
aspektus. Duomenų aktualumo data
- 2016 metai. Apžvalgą parengė
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Švietimo ir mokymo
stebėsenos biuletenis. 2017
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mokymo įstaigų mokytojus.

SKAITYTI DAUGIAU

Tęsiami suaugusiųjų mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamą projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ 2017 m. gruodžio
mėn. toliau bus tęsiami suaugusiųjų
bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų
mokymai.

SKAITYTI DAUGIAU

Profesinio mokymo
populiarinimo renginiai

Įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamą projektą
„Profesinio mokymo ir mokymosi
visą gyvenimą populiarinimas
Lietuvoje“ 2017 m. gruodžio mėn.
bus organizuojami profesinio
mokymo populiarinimo renginiai.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

Švietimo ir mokymo
stebėsenos biuletenis
yra kasmet skelbiamas
svarbiausias Europos

Komisijos leidinys, skirtas švietimui ir
mokymui ES. Švietimo ir mokymo
stebėsenos biuletenį sudaro 2 tomai.
1-ame tome duomenys lyginami
tarptautiniu mastu bei analizuojami
pagal konkrečias tematikas; 2-ame -
pateikiamos 28 ES šalių individualios
ataskaitos. Pagrindinė šių metų
stebėsenos biuletenio tema yra
nelygybė.

SKAITYTI DAUGIAU

Regioninių ir nacionalinių
kvalifikacijų sandarų sąvadas.
2017

Leidinyje „Regioninių
ir nacionalinių
kvalifikacijų sandarų
sąvadas. 2017" (angl.
Global inventory of
regional and national
qualifications
frameworks. 2017)

aprašomos beveik 100 šalių
nacionalinės kvalifikacijų sandaros, 7
regioninės kvalifikacijų sandaros iš
viso pasaulio. Leidinio rengėjai
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (Cedefop), Europos mokymo
fondas (ETF), Jungtinių tautų
švietimo, mokslo ir kultūros
organizacija (UNESCO), UNESCO
mokymosi visą gyvenimą institutas.

SKAITYTI DAUGIAU

Mokymosi rezultatų
nustatymo, formulavimo ir
pritaikymo vadovas
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Leidinys „Mokymosi
rezultatų nustatymo,
formulavimo ir
pritaikymo vadovas"
(angl. Defining, writing
and applying learning
outcomes. European

handbook) yra skirtas
suinteresuotiems asmenims ir
organizacijoms, susiduriantiems su
iššūkiais nustatant, formuluojant,
pritaikant mokymosi rezultatus
praktikoje. Leidinį parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).

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
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