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NAUJIENOS LIETUVOJE

Mokymo įstaigos kviečiamos
dalyvauti keliant įmonių
darbuotojų kompetencijas

Šių metų kovo
mėnesį Ūkio
ministerija
planuoja pakviesti

šalies įmones pasinaudoti galimybe
apmokyti savo darbuotojus pagal
Europos Sąjungos (ES) priemonę
„Kompetencijų vaučeris“. Šiuo metu
sudaromas Mokymo paslaugų teikėjų
ir mokymo programų sąrašas.
Kandidatai, siekiantys pakliūti į
minėtą sąrašą ir teikti mokymo
paslaugas „Kompetencijų vaučerių“
gavėjams, turi turėti Švietimo ir
mokslo ministerijos licenciją vykdyti
formalųjį profesinį mokymą pagal ne
mažiau kaip 5 kvalifikaciją
suteikiančias formalaus profesinio
mokymo programas.

SKAITYTI DAUGIAU

Interaktyvus „Profesijų
žemėlapis" - naudingas
profesinio orientavimo įrankis

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Papasakokite apie savo
dalyvavimo programoje
„Erasmus+“ pliusus!

2017 m. minime
programos
„Erasmus“
trisdešimtmetį –
tai svarbi sukaktis
Europai! Šia

proga vyksta konkursas
„Papasakokite apie savo dalyvavimo
programoje „Erasmus+“ pliusus".
Siųskite vaizdo siužetą ar nuotrauką
konkurso organizatoriams kartu su
pasakojimu (apimtis – iki 100 žodžių)
ir laimėkite piniginių prizų, kuriuos
galėsite naudoti kelionėms!
Konkursas vyksta iki 2017 m.
balandžio 15 d.
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Atlikta viešosios nuomonės
apie profesinį mokymą
Europoje apklausa

Europos
profesinio
mokymo plėtros

centras (CEDEFOP) atliko viešosios
nuomonės apie profesinį mokymą
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Kviečiame
susipažinti su
Lietuvos darbo
biržos parengtu
interaktyviu
„Profesijų
žemėlapiu“. Tai -

profesinio orientavimo
įrankis, skirtas vizualiai
perteikti 2017 m. įsidarbinimo
galimybių barometro esmę.
„Profesijų žemėlapyje“ pateikta
prognozuojama 155, aktualiausių
Lietuvos darbo rinkai, profesijų
grupių pasiūlos ir paklausos situacija
savivaldybėse, išskirtos
paklausiausios, mažiau paklausios ir
atskiram regionui neaktualios
profesijų grupės, pavaizduoti
paskutinių šešerių metų pasiūlos bei
paklausos statistiniai duomenys.
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Tarptautinis tarpusavio
kokybės užtikrinimo
vertinimas neformaliojo ir
savaiminio mokymosi
pripažinimo procese

Lietuvos švietimo
profesinė sąjunga
(LŠPS) kartu su
projekto
partneriais iš
Austrijos,

Prancūzijos, Portugalijos, Slovakijos,
Nyderlandų ir dviem tarptautinėmis
organizacijomis vykdo „Erasmus+“
projektą „Tarptautinis tarpusavio
kokybės užtikrinimo vertinimas
neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pripažinimo procese“. Šiuo projektu
siekiama didinti informuotumą apie
neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pripažinimo svarbą bei suteikti
švietimo ir mokymo specialistų
bendruomenei galimybę susipažinti
su tarpusavio vertinimo metodika.

Europoje apklausą. Pirmą kartą
interviu metu buvo apklausti 35 646
europiečiai vyresni nei 15 metų 28
ES šalyse. Minėta apklausa apėmė
šias sritis: žinios apie profesinį
mokymą, pasitenkinimas profesiniu
mokymu, patrauklumas ir
prieinamumas, profesinio mokymo
nauda ir efektyvumas. Pirmieji
paskelbti apklausos rezultatai
parodė, kad apie 60 procentų
profesinio mokymo programas
baigusių europiečių savo pirmąjį
darbą susiranda ne vėliau kaip per 1
mėn., gavus profesinio mokymo
diplomą, 2 iš 3 europiečių turi
teigiamą nuomonę apie profesinį
mokymą. Artimiausiu metu Europos
profesinio plėtros centro svetainėje
bus paviešinti visi minėtos aplausos
rezultatai.
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Paskelbtas kvietimas teikti
pilotinių projektų dėl
ilgalaikės pameistrystės
paraiškas

Europos Komisija
paskelbė
kvietimus teikti
pilotinių projektų
dėl ilgalaikės

pameistrystės paraiškas. Pareiškėjais
gali būti profesinio mokymo įstaigos,
kitos institucijos. Kviečiame Lietuvos
profesinio mokymo bei kitas
suinteresuotas institucijas teikti
paraiškas. Paraiškų pateikimo
terminas - 2017 m. kovo 29 diena.
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Paskelbtas kvietimas teikti
paraiškas Erasmus+ KA2
projektams dėl mainų ir
sektorių įgūdžių sąjungų
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Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijai – 25–eri!

Nuoširdžiai
sveikiname
Lietuvos
suaugusiųjų
švietimo

asociaciją gražaus jubiliejaus proga.
Linkime jiems ir toliau sėkmingai
raškyti savo brandaus ir taip
reikalingo darbo vaisius. Kviečiame
Jus visus susipažinti su LSŠA
prezidentės Vilijos Lukošūnienės be
galo nuoširdžiomis mintimis ir
palinkėjimais, skirtomis šiam
jubiliejui.
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Jau paskelbti 2017 m.
„Erasmus+“ KA1 konkurso
tinkamų paraiškų sąrašai

Švietimo mainų
paramos fondas
informuoja, kad
programos
„Erasmus+“
Pirmojo

pagrindinio veiksmo (KA1) 2017 m.
vasario 2 d. konkursui elektroniniu
būdu buvo pateiktos 308 švietimo ir
mokymo sektoriaus paraiškos. Iš jų
suaugusiųjų švietimo sektoriui – 27
paraiškos, profesinio mokymo
sektoriui – 95 paraiškos (iš kurių 17
paraiškų pateikė profesinio mokymo
mobilumo chartiją turinčios įstaigos).
Švietimo mainų paramos fondui
atlikus minėtų švietimo ir mokymo
sektoriaus paraiškų tinkamumo
vertinimą, formalius tinkamumo
reikalavimus, nurodytus kvietime
teikti paraiškas, atitiko 298
paraiškos.

Europos Komisija
paskelbė
kvietimus teikti
paraiškas
Erasmus+ KA2
projektams dėl

mainų ir sektorių įgūdžių sąjungų.
Pareiškėjais gali būti profesinio
mokymo įstaigos, kitos institucijos.
Kviečiame Lietuvos profesinio
mokymo bei kitas suinteresuotas
institucijas teikti paraiškas. Paraiškų
pateikimo terminas - 2017 m.
gegužės 2 diena.
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KPMPC NAUJIENOS

Geroji neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų
konkurso patirtis

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
2016 m. administravo
Neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi
programų finansavimo konkursą.
Konkursu siekta tenkinti kuo
įvairesnius suaugusiųjų mokymosi
poreikius. 2016 metais finansuotos
36 neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programos.
Programų vykdytojai teigiamai
atsiliepė apie galimybę dalyvauti
konkurse, kuris sudaro puikias
sąlygas įvairiems neformaliojo
suaugusiųjų švietimo tiekėjams
įgyvendinti bendruomenei ir
visuomenei aktualias mokymo
programas.
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Kvalifikacijos tobulinimas: tai,
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Interaktyvus žemėlapis - apie
abiturientų tolimesnio
mokymosi kelio pasirinkimą

Mokslo ir studijų
stebėsenos ir
analizės centras

parengė interaktyvų abiturientų
tolimesnio mokymosi žemėlapį.
Parengtame žemėlapyje galima
matyti, kur stojo 2010–2016 m.
abiturientai pagal apskritis. Taip pat
jame pateikiamos profesinio mokymo
įstaigų pasirinkimo prognozės iki
2025 m.
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TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

2017 m. Europos semestras.
Šalies ataskaita. Lietuva 2017

Europos Komisija
paskelbė Europos
Komisijų tarnybų
darbinį
dokumentą „2017

m. Europos semestras. Lietuvos
ataskaita. 2017 m." (angl.
Commission staff working document.
Country Report Lithuania 2017").
Minėtoje ataskaitoje apžvelgiama
Lietuvos ekonominė bei socialinė
situacija (darbo rinkos, švietimo bei
socialinės politikos). Taip pat
pateikiamas Lietuvai skirtų
rekomendacijų įgyvendinimo
pažangos vertinimas. Minėta
ataskaita publikuota anglų ir lietuvių
kalbomis. Europos Komisija paskelbė
ir kitų šalių narių atitinkamas
metines ataskaitas (išskyrus
Graikijos).

kas aktualu iš švietimo
ekspertų švietimo
profesionalams

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras,
pasitelkdamas įvairių temų
švietimo ekspertus, kviečia

profesinio mokymo centrų ir kitų
švietimo įstaigų darbuotojus
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose. Susipažinkite su 2017
m. kovo mėn. kvalifikacijos
tobulinimo renginių katalogu.
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AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
vasario 2 d. įsakymas Nr. V-58
„Dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro
steigimo ir jo nuostatų
patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinti Švietimo ir
mokslo ministerijos (toliau - ŠMM)
Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro nuostatai (toliau – Nuostatai)
bei ŠMM Ekstremaliųjų situacijų
centro sudėtis. Nuostatai
reglamentuoja ŠMM Ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro (toliau –
Centras) veiklos tikslus, uždavinius ir
vykdomas funkcijas, Centro
sudarymą, darbo organizavimą,
sušaukimo tvarką ir veiklą.
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NAUDINGOS NUORODOS
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Studija „Pakeliui į 2020.
Duomenys profesinio mokymo
politikai formuoti“

Studijoje „Pakeliui
į 2020. Duomenys
profesinio
mokymo politikai
formuoti" (angl.
On the way to
2020: data for
vocational
education and
training policies)

pateikta išsami statistinė analizė
apie Europos profesinį mokymą.
Statistiniai duomenys sugrupuoti
pagal 36 rodiklius, kurie apima tokias
su profesiniu mokymu susijusias
sritis, kaip prieinamumas,
patrauklumas, investicijos, įgūdžių
plėtra bei atitiktis darbo rinkai ir kt.
Studijoje pateikti statistiniai
duomenys sudaro prielaidas politikos
formuotojams priimti teisingus bei
duomenimis grįstus sprendimus. Joje
pateikta informacija apie visas ES
šalis, įskaitant Makedoniją, Islandiją,
Norvegiją, Šveicariją ir Turkiją.
Studiją parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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