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NAUJIENOS LIETUVOJE

Vyriausybėje pasveikinti
geriausiai egzaminus išlaikę
abiturientai

Vyriausybės
rūmuose
Premjeras Saulius
Skvernelis bei

švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė pasveikino šalies
abiturientus ir profesinių įstaigų
mokinius, sėkmingiausiai išlaikiusius
brandos bei profesinio mokymo
kvalifikacijos egzaminus.
Aukščiausius įvertinimus iš
profesinės kvalifikacijos egzamino
pelnė 10 mokinių iš Vilniaus, Kauno,
Panevėžio, Alytaus, Zarasų ir
Visagino profesinio mokymo įstaigų.
KPMPC kolektyvas nuoširdžiai
sveikina visus profesinio mokymo
kvalifikacijos egzaminus išlaikiusius
abiturientus.

SKAITYTI DAUGIAU

Vasarą tarp paklausiausių –
maitinimo sektoriaus
profesijos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Tapti pameistriu dar niekada
nebuvo taip paprasta

Europos
pameistrystės
aljansas (EAfA)
pasiekė naują
bendradarbiavimo su
Europos pameistrių

judumo sistema etapą. 2017 m.
birželio mėn. oficialiai pradėtas
visiškai naujas Europos pameistrių
judumo sistemos veiklos etapas,
kuriame aktyviai dalyvaus Europos
jaunimo forumas ir Europos mokyklų
mokinių sąjungų organizacinis biuras
(OBBESSU). Šiuo žingsniu siekiama
užtikrinti, kad jaunų mokinių balsai
būtų išgirsti diskusijose apie profesinį
rengimą ir pameistrystę Europoje.
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Europos profesinių gebėjimų
savaitės 2017 metu bus įteikti
apdovanojimai už inovacijas
profesiniame mokyme
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Lietuvos darbo birža
informuoja, kad darbo
jėgos paklausa 1,7
karto aukštesnė už
pasiūlą: per mėnesį

darbdaviai registravo 31,9 tūkst.
laisvų darbo vietų. Tarp
paklausiausių profesijų birželį išlieka
pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių
ir krovinių transporto priemonių
vairuotojai, lengvųjų automobilių,
taksi ir furgonų vairuotojai, virėjai,
dažytojai, reklamos ir rinkodaros
specialistai, kepėjai ir konditeriai,
suvirintojai, mūrininkai, betonuotojai.
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Mokymo paslaugų teikėjai
kviečiami drauge kurti tvarią
bei įmonių darbuotojų
kompetencijas auginančią
sistemą

Ūkio ministerija ir
VšĮ „Versli
Lietuva" skatina
mokymo

paslaugų teikėjus, siekiančius teikti
mokymus įmonėms, aktyviau teikti
dokumentus dėl įtraukimo į Mokymo
paslaugų teikėjų ir mokymo
programų sąrašą. Atkreipiame
dėmesį, kad teikti prašymus dėl
mokymo programų įtraukimo į
sąrašą galima visu, priemonės
„Kompetencijų vaučeris" galiojimo
laikotarpiu.

SKAITYTI DAUGIAU

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47,
48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64,
68 straipsnių pakeitimo ir

Nominacijų tikslas -
apdovanoti Europos
profesinio mokymo
teikėjus už jų indėlį
plėtojant inovacijas
profesiniame mokyme.

Tikimasi, kad paviešinti gerosios
patirties pavyzdžiai paskatins ir kitus
Europos profesinio mokymo teikėjus
domėtis bei aktyviau plėtoti
inovacijas, siekiant aukštos
profesinio mokymo kokybės.
Apdovanojimų ceremonija vyks 2017
m. lapkričio 24 d., Briuselyje.
Paraišką nominacijoms gauti galima
pateikti iki 2017 m. rugsėjo 27 d.,
23:59 val. internetiniu būdu.
Kviečiame Lietuvos profesinio
mokymo teikėjus pasinaudoti šia
puikia galimybe bei užpildyti
paraiškas dėl nominacijų įteikimo
inovatyviems Lietuvos profesinio
teikėjams.
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KPMPC NAUJIENOS

Stiprinamas
bendradarbiavimas plėtojant
švietimo informacines
sistemas ir registrus

2017 m. liepos mėn.
Švietimo informacinių
technologijų centras ir
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras

pasirašė bendradarbiavimo sutartį
dėl projekto „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą
informacinių sistemų ir registrų
plėtra“ įgyvendinimo. KPMPC, kaip
projekto partneris, dalyvaus plėtojant
bei modernizuojant švietimo
informacines sistemas ir registrus bei
bus atsakingas už Tarptautinio
suaugusiųjų kompetencijų tyrimo
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įstatymo papildymo 51, 563
straipsniais 2017 m. birželio
30 d. įstatymas Nr. XIII-592

Švietimo įstatymo pataisomis
įvedamos švietimo įstaigų vadovų
kadencijos, nustatoma skaidresnė
vadovų atranka, stiprinama jų
atskaitomybė savo bendruomenei,
didinamas mokymo įstaigų
savarankiškumas. Įsigalioja 2018-01-
01 (Įstatymo 15 straipsnio 2 dalis
įsigalioja 2017-07-13).
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2016 m. birželio 21 d. Lietuvos
Respublikos užimtumo
įstatymas Nr. XII-2470

Šis įstatymas nustato pagrindines
užimtumo formas ir jų sistemą, darbo
ieškančių asmenų užimtumo rėmimo
sistemos teisinius pagrindus, jos
tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo
politiką įgyvendinančių subjektų
funkcijas, darbo rinkos paslaugų
teikimo ir užimtumo rėmimo
priemonių įgyvendinimo
organizavimą ir finansavimą.
Įsigalioja 2017-07-01. Įsigaliojimas
pakeistas įstatymu Nr. XIII-143
(2016-12-20). Aktualios naujovės
profesiniam mokymui:
besimokantiesiems pagal formaliojo
profesinio mokymo programas savo
lėšomis bus suteikiamas bedarbio
statusas. Darbdaviai turės galimybę
organizuoti profesinį mokymą ir
įdarbinimą pagal pameistrystės
formą.
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Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
liepos 4 d. įsakymas Nr. V-553
„Dėl Produktyviojo mokymosi
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programos

(PIAAC) instrumentarijaus bandomąjį
testavimą ir gautų duomenų
integravimą į Švietimo valdymo
informacinę sistemą.
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Paskelbtas konkursas studijai
„Papildomos priemonės,
užtikrinančios sėkmingą
suaugusiųjų pabėgėlių
integraciją: profesinio
mokymo vaidmuo, įgūdžiai ir
kvalifikacijos“ parengti

Europos profesinio
mokymo plėtros

centras (CEDEFOP) paskelbė viešąjį
konkursą studijos „Papildomos
priemonės, užtikrinančios sėkmingą
suaugusiųjų pabėgėlių integraciją:
profesinio mokymo vaidmuo, įgūdžiai
ir kvalifikacijos“ parengimo
paslaugoms nupirkti. Galutinis
pasiūlymų pateikimo terminas: 2017
m. rugsėjo 8 d., (įteikiant
dokumentus asmeniškai arba per
kurjerį iki 17.00 val., Graikijos
Respublikos laiku).
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Lietuvos drabužių gamybos
pramonės apžvalga

Leidinyje „Lietuvos
drabužių gamybos
pramonė" glaustai
pateikiama esama

sektoriaus būklės apžvalga, raida ir
tendencijos. Taip pat pristatoma
eksporto raida, ilgalaikės
perspektyvos drabužių gamybai
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patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinta Produktyviojo
mokymosi mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programa, įgyjamos
kompetencijos, mokymo(si) metodai,
kompetencijų vertinimo būdai,
Programai vykdyti naudojama
mokomoji medžiaga. Programa skirta
mokytojams, siekiantiems
organizuoti produktyvųjį mokymąsi.
Programos paskirtis – suteikti
mokytojams žinių produktyviojo
mokymosi organizavimo srityje ir
padėti ugdytis kompetencijas,
reikalingas didinti mokinių mokymosi
pasirinkimo galimybes, veiksmingai
ugdyti mokymosi sunkumų turinčius
ir mokymosi motyvaciją praradusius
mokinius.
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NAUDINGOS NUORODOS

Europoje. Apžvalgą parengė VšĮ
„Versli Lietuva".
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Investija į įgūdžių tobulinimą
atsiperka: žemus įgūdžius
turinčių suaugusiųjų
ekonominės ir socialinės
sąnaudos Europoje

Studija „Investicija į
įgūdžių tobulinimą
atsiperka: žemus
įgūdžius turinčių
suaugusiųjų
ekonominės ir
socialinės sąnaudos
Europoje" (angl.

Investing in skills pays off: the
economic and social cost of low-
skilled adults in the EU) pateikia
išsamius ir patikimus duomenis bei
įrodymus apie žemus įgūdžius
turinčių suaugusiųjų Europoje
charakteristikas, jų socialinį bei
ekonominį poveikį, raidos
tendencijas. Taip pat pateikiama
žemus įgūdžius turinčių asmenų
mikroekonominė sąnaudų bei naudos
analizė, jos pagrindu suformuluoti
pasiūlymai, kaip ženkliai sumažinti
žemus įgūdžius turinčių suaugusiųjų
skaičių Europoje iki 2025 metų.
Leidinį parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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„Erasmus+“ mobilioji
programėlė (The Erasmus+
Mobile App)

Pasinaudokite
„Erasmus+“
mobiliąja
programėle (The

Erasmus+ Mobile App). Minėta
programėlė palengvina Erasmus+
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dalyviams administravimo procesus,
pasidalina naudingais patarimais dėl
sėkmingos integracijos į vietos
bendruomenę. Dėka šios
programėlės užsienio kalbų
mokymąsis taps paprastesnis ir
efektyvesnis. Tinkama naudoti su
„Android“ 4.1 ir naujesnėmis
versijomis.
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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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