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NAUJIENOS LIETUVOJE

Centralizuotas priėmimas
profesinį mokymą nukreipė
kokybės link

Šiemet pirmą
kartą
centralizuotai
vykdytas

priėmimas į profesinio mokymo
įstaigas užtikrino skaidrumą ir sukūrė
prielaidas efektyviau panaudoti
profesiniam mokymui skiriamas
valstybės biudžeto lėšas. Į daugiau
kaip 70 profesinio mokymo įstaigų
šiemet priimta per 18,6 tūkst.
moksleivių. Daugiausia mokinių
sulaukė Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centras Kaune,
Šiaulių profesinio rengimo centras,
Kauno statybos ir paslaugų mokymo,
Alytaus ir Marijampolės profesinio
rengimo centrai. Nuo regionų centrų
nutolusiose vietovėse veikiančios
mažesnės mokyklos irgi neliko
tuščios.

SKAITYTI DAUGIAU

Valstybės pažinimo centras
kviečia į specialias ekskursijas
mokytojams

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Paskelbti fotografijos
konkurso
#CedefopPhotoAward 2017
tema „Profesinis mokymas:
papasakokite savo istoriją“
laimėtojai

Europos profesinio
mokymo plėtros
centras (CEDEFOP)
informuoja, kad

fotografijos konkurso
#CedefopPhotoAward 2017 tema
„Profesinis mokymas: papasakokite
savo istoriją“ pirmojo prizo laimėtoja
yra Lietuvos atstovų komanda
„Laikas kurti" (angl. TIME2CREATE)
pateikusi foto istoriją „Kirpėjo
svajonė" (angl. a Barber's dream).
Dalyviai atstovauja Šiaulių profesinio
rengimo centrą. Taip pat į
geriausiųjų foto istorijų sąrašą
įtraukta dar viena Lietuvos atstovų
komanda „Mechaniniai pauksčiai"
(angl. Mechanical Birds) iš Kauno
technikos profesinio mokymo centro.
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Vyksta diskusijos dėl
Erasmus+ programos ateities

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f79367a307334
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/
http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/centralizuotas-priemimas-profesini-mokyma-nukreipe-kokybes-link
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2017-winners-announced


2017 m. spalio 21 d.
(šeštadienį), 13 val.
Valstybės pažinimo

centras kviečia mokytojus į specialią
ekskursiją Valstybės pažinimo
centre. Jos metu bus pristatyta
interaktyvi moderniausio Lietuvoje
edukacinio centro ekspozicija,
siūlomi užsiėmimai mokytojams bei
mokiniams, galimybės vesti
užsiėmimus savarankiškai.
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Paskelbti 2017 m. Erasmus+
profesinio mokymo mobilumo
chartijų gavėjai

Švietimo mainų
paramos fondas
informuoja, kad Kauno
technikos profesinio

mokymo centrui, Vilniaus paslaugų
verslo darbuotojų profesinio rengimo
centrui suteikiama programos
„Erasmus+“ profesinio mokymo
mobilumo chartija. Chartijos
pažymėjimai iškilmingai bus įteikti
Švietimo mainų paramos fondo
organizuojamo Kokybės konkurso
renginio metu, kuris vyks š. m.
lapkričio mėnesį Vilniuje.
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„Epale“ dėmesio centre –
kartų mokymosi klausimas

Spalio mėnesį „Epale“
ypatingą dėmesį skirs
kartų mokymosi
naudos klausimui.
Kartų mokymasis būtų

naudingas vyresniems žmonėms –
tokiu būdu jiems atsirastų galimybė
įgyti naujų įgūdžių ir žinių, taip pat
sumažėtų tikimybė susirgti depresija
ir likti izoliuotiems. Apsilankykite

po 2020

Europos Komisija
kviečia suinteresuotus
asmenis ir organizacijas
dalyvauti viešojoje

diskusijoje dėl Erasmus+ programos
ateities po 2020 ir pateikti savo
pasiūlymus. Diskusijos vyksta iki
2017 m. spalio 15 dienos.
Paskubėkite pareikšti savo nuomonę
ir pasidalinti idėjomis!
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KPMPC NAUJIENOS

Vilniuje vyko Baltijos šalių
nacionalinių kvalifikacijų
koordinavimo punktų
susitikimas

2017 m. rugsėjo 15 d.
Vilniuje vyko kasmetinis
Lietuvos, Estijos ir
Latvijos nacionalinių
kvalifikacijų

koordinavimo punktų susitikimas.
Susitikimo metu šalių atstovai
pristatė nacionalinių kvalifikacijų
sistemų reformas, dalinosi gerąja
patirtimi įgyvendinant metines
veiklos programas ir viešinant
informaciją. Taip pat dėmesys skirtas
socialinių partnerių įsitraukimui į
kvalifikacijų sistemų valdymą bei
nacionalinėms kvalifikacijų duomenų
bazėms ir jų informacijos susiejimui
su ESCO (Europos įgūdžių, gebėjimų,
kvalifikacijų ir profesijų) portalu.
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Paskelbta apžvalga „Lietuva:
profesinis mokymas. Šalies
pranešimas, 2016 m.“
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„Epale“ temos puslapyje „Vyresnio
amžiaus asmenys", jame
bendruomenės nariai ir šalių
komandos šia tema surinko įdomių
straipsnių, naudingos medžiagos ir
atvejų tyrimų.
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2017 metų suaugusiųjų
mokymosi savaitė „Mokymosi
galia ir žavesys“

Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija
kviečia švietimo,
kultūros ir meno,

verslo įstaigas, institucijas,
organizacijas ir visus suaugusiuosius
kurti MOKYMOSI šventę –
aštuonioliktąją suaugusiųjų
mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir
žavesys“ 2017 m. lapkričio 20 – 26
dienomis. 2017 m. lapkričio 17 dieną
visi suaugusiųjų mokymosi keliai ves
į Uteną, kur vyks Mokymosi savaitės
atidarymo renginys.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Atnaujinta 11 modulinių
profesinio mokymo programų

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras,
vykdydamas modulinių
profesinio mokymo

programų įgyvendinimo 2016–2017
m. m. stebėseną iš profesinio
mokymo tiekėjo surinko ir
apibendrino siūlymus programų
turinio atnaujinimui. Remiantis
sukaupta informacija ir
bendradarbiaujant su profesinio

Europos profesinio

mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
paskelbė apžvalgą „Lietuva:
profesinis mokymas. Šalies
pranešimas, 2016 m.“. Apžvalgą
sudaro šie skyriai: profesiniam
mokymui įtaką darantys išoriniai
veiksniai, profesinis mokymas
mokymosi visą gyvenimą
perspektyvoje, profesinio mokymo
kvalifikacijų formavimas, dalyvavimo
profesiniame mokyme skatinimas.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Lietuvos švietimo būklės
apžvalga „Lietuva. Švietimas
šalyje ir regionuose. 2017
metai"

Leidinyje „Lietuva.
Švietimas šalyje ir
regionuose. 2017
metai" apžvelgta
Lietuvos švietimo būklė
ir pastarųjų penkerių
metų jos kaita. Leidinį

sudaro 3 dalys. 1-oje dalyje
analizuojama bendroji šalies švietimo
būklė; 2-oje - aptariami įvairūs šalies
mokytojų bendruomenės aspektai; 3-
oje dalyje pateikiama informacija
apie švietimo būklę kiekvienoje
savivaldybėje. Leidinį leidžia Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija.
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Lietuvos popieriaus ir
popieriaus gaminių gamybos
pramonės apžvalga
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mokymo tiekėjais buvo atnaujinta 11
modulinių profesinio mokymo
programų.
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Parengta nauja profesinio
mokymo programa

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
bendradarbiaudamas su VšĮ
Elektrėnų profesinio

mokymo centru parengė naują
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus modulinę profesinio
mokymo programą (valstybinis
kodas M32061101), suteiksiančią
kompiuterinio projektavimo
operatoriaus III lygio kvalifikaciją.
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AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-
685 „Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. V-680 „Dėl
Produktyviojo mokymosi
organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo” pakeitimo"

Šiuo Įsakymo pakeitimu patikslintos
Aprašo nuostatos dėl aprašo
reglamentavimo ribų, produktyviojo
mokymo organizavimo, mokinių
mokymosi pasiekimų ir pažangos
vertinimo ir kt.
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NAUDINGOS NUORODOS

Leidinyje „Lietuvos
popieriaus ir popieriaus
gaminių gamybos
pramonė" glaustai

pateikiama esama sektoriaus būklės
apžvalga, raida ir tendencijos. Taip
pat pristatoma eksporto raida,
ilgalaikės perspektyvos popieriaus ir
popieriaus gaminių gamybos
pramonei Europoje. Apžvalgą
parengė VšĮ „Versli Lietuva".
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Žurnalo Skillset and match
(Cedefop's magazine
promoting learning for work)
rugsėjo mėnesio numeris

Pasirodė naujas
žurnalo Skillset and
match (Cedefop's
magazine promoting
learning for work)
numeris. Žurnale
publikuojami
straipsniai

pristatantys Cedefop darbus ir
projektus įvairiose su profesiniu
mokymu susijusiose srityse, pvz.:
profesinio mokymo vaidmuo,
suteikiant pagalbą ilgalaikiams
bedarbiams, prevencinės priemonės,
skirtos mažinti anksti iškritusių iš
švietimo sistemos asmenų skaičių ir
kt. Skillset and match (Cedefop's
magazine promoting for work)
žurnalą leidžia Europos profesinio
mokymo plėtros centras (Cedefop).
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Europos inovatyvaus švietimo
bendruomenės platforma
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Kiekvieną dieną
mokytojai, mokyklų
vadovai, organizacijos ir
studentai atranda naujų
idėjų ir metodų, kad
mokymasis taptų

efektyvesnis, įdomus ir
motyvuojantis. Tačiau šiomis
idėjomis retai pasidalijama ir
įtraukiami kiti. Todėl Europos
Komisija sukūrė inovatyvios mokymo
ir mokymosi patirties sklaidos ir
bendravimo platformą „Inovatyvi
švietimo bendruomenė". Kviečiame
tapti šios bendruomenės dalimi.
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2017 m. I-ojo pusmečio
Lietuvos darbo rinkos
tendencijų apžvalga

Leidinyje „2017 m. I-ojo
pusmečio Lietuvos darbo
rinkos tendencijų
apžvalga“ pateikiamas
užimtumo ir registruoto

nedarbo vertinimas, regioniniai
skirtumai, kokių darbuotojų ieško
darbdaviai ir kas ieško darbo,
išskirtos profesijos, kurių labiausiai
trūko šiais metais darbo rinkoje.
Apžvalgą parengė Lietuvos darbo
birža.
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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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