
Skaityti naujienlaiškį naršyklėje

KVALIFIKACIJŲ
FORMAVIMAS

KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS

PROFESINIS
MOKYMAS

SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMAS

NAUJIENLAIŠKIS
2017 m. lapkritis, Nr. 12

NAUJIENOS LIETUVOJE

Profesinės mokyklos į rinką
išleidžia tūkstančius
specialistų, bet neužtikrina
verslo poreikių, rodo apžvalga

Profesinio
mokymo sistema
kasmet į darbo
rinką išleidžia po

30 tūkst. specialistų, tačiau verslas
nuolat kartoja, kad jiems trūksta
kvalifikuotos darbo jėgos. Profesinio
mokymo būklės apžvalga atskleidžia,
kad šiam mokymui trūksta kokybės,
didelis darbo rinkos ir regionų
poreikių neatitikimas, finansavimo
efektyvumo trūkumas, programų
dubliavimas.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas 2018 m. programos
„Erasmus+“ vadovas ir
kvietimas teikti paraiškas

Organizacijos, norinčios
2018 m. gauti paramą
pagal Europos Sąjungos
švietimo, mokymo,

jaunimo ir sporto programą
„Erasmus+“, gali pradėti rengti

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Atidaryta fotografijos
konkurso
#CedefopPhotoAward 2017
tema „Profesinis mokymas:
papasakokite savo istoriją“
laimėtojų paroda

2017 m. lapkričio 3 d.
Thessaloniki kino
muziejuje Europos
profesinio mokymo

plėtros centro (CEDEFOP) valdybos
pirmininkė Tatjana Babrauskienė
atidarė fotografijos konkurso
#CedefopPhotoAward 2017 tema
„Profesinis mokymas: papasakokite
savo istoriją“ laimėtojų foto parodą.
Pirmojo prizo laimėtoja yra Lietuvos
atstovų komanda „Laikas kurti"
pateikusi foto istoriją „Kirpėjo
svajonė" (Šiaulių profesinio rengimo
centras). Antrojo prizo laimėtojai yra
komanda iš Airijos.

SKAITYTI DAUGIAU

Europos Komisija kviečia
registruoti renginius Europos
profesinių įgūdžių savaitės
renginių interaktyviame
žemėlapyje
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paraiškas. Švietimo mainų paramos
fondas kviečia susipažinti su
programos „Erasmus+“ vadovu,
kuriame pateikiama išsami
informacija apie tai, kaip pateikti
paraišką.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti
paraiškas programos
„Erasmus+“ 3 pagrindinio
veiksmo (KA3) konkursui -
politikos reformų rėmimui

Bendrasis šio kvietimo
tikslas yra 1) jauniems
žmonėms suteikti
daugiau galimybių

rasti darbą, 2) įmonėms ugdyti
aukšto lygio įgūdžių turinčią
kvalifikuotą ir judžią darbo jėgą, 3)
paremti bendrą profesinio rengimo ir
mokymo veiklą Europoje ir apskritai
užtikrinti didesnę jos kokybę,
aktualumą ir patrauklumą.
Partnerystės projekte turi dalyvauti
partneriai bent iš dviejų skirtingų
programos „Erasmus+“ šalių (iš jų
bent viena turi būti Europos
Sąjungos valstybė narė). Paraiškos
turi būti pateiktos ne vėliau kaip
2018 m. sausio 31 d. 12.00 val.
(Briuselio laiku).

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija siekia tikslinti
nevyriausybinės organizacijos
apibrėžimą

Europos Komisija
kviečia suinteresuotus
asmenis ir organizacijas
aktyviai dalyvauti
Europos profesinių
įgūdžių savaitės

renginiuose bei registruoti savo
renginius Europos profesinių įgūdžių
savaitės renginių interaktyviame
žemėlapyje.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

2017 metų Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų
konkursas

2017 m. paskelbtame
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio
mokymosi programų
konkurse, skirtingai nuo

praėjusių metų, dalyvavo
savivaldybės, teikdamos paraiškas
programų finansavimui. Konkursui
pateikta 11 savivaldybių paraiškų,
125 – programų konkurso paraiškos,
1 – programų, skirtų asmenų
kompetencijų, susijusių su profesinei
veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų
įgijimu ar tobulinimu, paraiška. Iš
viso priimtos ir užregistruotos 137
paraiškos.
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Tęstinio profesinio mokymo –
verslo forumas Kipre

Tęstinio profesinio
mokymo-verslo forumas
Kipre įvyko spalio 17 d.
Renginiu buvo siekiama
sėkmingo tolesnio
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Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
kviečia visuomenę
dalyvauti apklausoje:
ką laikome

nevyriausybinėmis organizacijomis
Lietuvoje? Apklausa vyksta iki 2017
m. lapkričio 14 d.

SKAITYTI DAUGIAU

„Epale“ dėmesio centre:
suaugusiųjų profesinis
švietimas ir rengimas

Lapkričio 20–24 d. bus
minima 2017 m.
Europos profesinių
gebėjimų savaitė, tad
„Epale“ lapkričio

mėnesį skiria suaugusiųjų
profesiniam švietimui ir rengimui.
„Epale“ vertina profesinio švietimo ir
rengimo svarbą suaugusiųjų
įsidarbinamumui, todėl deda visas
pastangas skleidžiant informaciją
apie suaugusiųjų profesinio švietimo
ir rengimo privalumus. Lapkritį
reguliariai lankykitės „Epale“ ir
raskite naujos medžiagos!
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė
atidaroma Utenoje

Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija,
Švietimo mainų
paramos fondas,

Utenos kolegija nuoširdžiai kviečia
Jus dalyvauti Savaitės atidarymo
konferencijoje „Mokymosi galia ir
žavesys“ 2017 m. lapkričio 17 d.
Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje
bibliotekoje (Maironio g. 12).

bendradarbiavimo tarp suinteresuotų
TPM plėtra visuomenės grupių, o taip
pat, glaudesnio TPM mokinių
kontaktų su darbdaviais užmezgimo.
Pirmoji Verslo forumo dalis buvo
skiriama TPM politikos ir programų
formavimo klausimams bei projekto
metu sukurtos metodinės priemonės
– Kokybės kodekso – pristatymui.

SKAITYTI DAUGIAU

Įgyvendintas Europos
Komisijos finansuotas
projektas pameistrystei
vystyti

2017 m. spalio 30 dieną
baigtas vykdyti 2 metus
trukęs projektas
„Pameistrystės
vystymas: įmonių

meistrų mokymas ir pameistrystės
populiarinimas“, Nr. 2015-1-LT01-
KA202-013415, kurį vykdė 8
organizacijos iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Suomijos ir Belgijos.

SKAITYTI DAUGIAU

Regioniniais seminarais
siekiama glaudesnio profesinio
mokymo ir verslo
bendradarbiavimo

Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo

plėtros centras, pasitelkdamas
profesinio mokymo įstaigas kaip
partnerius, organizuoja regioninių
seminarų ciklą, kurių metu siekia
suburti profesinio mokymo ir verslo
atstovus tam, kad jie pasidalytų
gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius
siūlymus: ko reikia dabartinei
profesinio mokymo sistemai, kad ji
galėtų rengti ateities iššūkiams
pasirengusius specialistus.
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SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Atnaujintos 4 modulinės
profesinio mokymo programos

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras,
įgyvendindamas iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų

lėšų bendrai finansuojamą projektą
„Lietuvos kvalifikacijų sistemos
plėtra (I etapas)“ (projekto Nr.
09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) pagal
2017 m. birželio 12 d. patvirtintą
Apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų sektoriaus profesinį
standartą, atnaujino 4 modulines
profesinio mokymo programas.

SKAITYTI DAUGIAU

RENGINIAI

Tęstinio profesinio mokymo –
verslo forumas, 2017 m.
lapkričio 20 d., Litexpo

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras maloniai kviečia
dalyvauti tęstinio profesinio mokymo
– verslo forume, kuris
organizuojamas pagal Erasmus +
programos projektą „Visapusiškos
tęstinio profesinio mokymo politinės
sistemos: tęstinio profesinio mokymo
reforma“. Dalyvių registracija vyksta
iki 2017 m. lapkričio 15 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Profesinio mokymo įstaigų ir
suaugusiųjų mokytojų

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Lietuvos mokslo, studijų ir
inovacijų būklės apžvalga.
2017 metai

Leidinyje „Lietuvos
studijų, mokslo ir

inovacijų būklės apžvalga" išskiriami
pagrindiniai Lietuvos studijoms,
mokslui ir inovacijoms kylantys
iššūkiai ir juos lemiančios
tendencijos. Leidinyje išskirta 10
iššūkių, reikalaujančių didesnio
politikos formuotojų dėmesio. Leidinį
parengė VšĮ Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos baldų gamybos
pramonės apžvalga

Leidinyje „Lietuvos
baldų gamybos
pramonė" glaustai
pateikiama esama

sektoriaus būklės apžvalga, raida ir
tendencijos. Taip pat pristatoma
eksporto raida, ilgalaikės
perspektyvos baldų gamybos
pramonei Europoje. Apžvalgą
parengė VšĮ „Versli Lietuva".

SKAITYTI DAUGIAU

Europos profesinio mokymo
plėtros centro vykdyto tyrimo
dėl Europos Sąjungos
gyventojų viešosios nuomonės
apie profesinį mokymą
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mokymai

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

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

rezultatai

Leidinyje „Europos
profesinio mokymo
plėtros centro
vykdyto tyrimo dėl
Europos Sąjungos
gyventojų viešosios
nuomonės apie
profesinį mokymą
rezultatai" (angl.
Cedefop European

public opinion survey on vocational
education and training) pateikti
tyrimo rezultatai ir išvados. 28-iose
Europos Sąjungos šalyse 2016 m.
birželio mėn. buvo įvykdytas ES
gyventojų viešosios nuomonės
tyrimas profesinio mokymo tema.
Tyrimą organizavo Europos
profesinio mokymo plėtros centras.
Tyrimo tikslas – atskleisti ES
gyventojų požiūrį ir supratimą apie
profesinį mokymą. Tyrimo vykdymo
metu buvo atlikta iš viso 35,646
interviu respondentų namuose.

SKAITYTI DAUGIAU

Žurnalas „Savišvieta"

2017 metai Lietuvos
suaugusiųjų švietimo
asociacijai yra ypatingi –

mini 25 metų jubiliejų! Jubiliejinei
datai skiriamas ir pirmasis 2017
metų „Savišvietos“ numeris, kurio
turinys – Asociacijos narių mintys
apie pagrindines jų veiklos kryptis ir
vertybes. Žurnalą išleido Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacija.
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