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Profesinis mokymas
atsinaujina: mokytojai
stažuosis verslo įmonėse

Švietimo ir
mokslo ministerija
kviečia profesinio
mokymo įstaigas,
darbdavių

asociacijas teikti paraiškas profesijos
mokytojų technologinėms
kompetencijoms tobulinti.
Profesinėse mokyklose dirbantys
profesijos mokytojai galės stažuotis
pažangiausiose verslo įmonėse,
sektoriniuose praktinio mokymo
centruose. Jie įgis žinių apie
naujausius technologinius procesus,
mokysis atlikti šiuolaikines
technologines operacijas, išbandys
darbą su įvairiomis medžiagomis ir
technologine įranga. Grįžę savo
žinias perduos mokiniams, kurie
vėliau taps tos srities įmonių
darbuotojais.

SKAITYTI DAUGIAU

Kviečiame teikti programos
„Erasmus+“ paraiškas
švietimo ir mokymo srityje

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Maltos pirmininkavimas ES
Tarybai: įtraukime į švietimą
įvairovę

2017 m. sausį
Malta pradėjo
pirmininkauti ES
Tarybai. Minėta
šalis nustatė

prioritetą švietime - pasiekti aukštą
kokybę, pasitelkiant įvairovės į
švietimą įtraukties principą. Malta
taip pat įsipareigojo pateikti išvadas
minėta tema. Pirmininkaujančios
valstybės narės bendradarbiauja
grupėmis po tris šalis, vadinamose
trijų valstybių narių grupėse. Pirmąjį
semestrą Malta pirmininkauja kartu
su Nyderlandais, vėliau
pirmininkavimą perims Slovakija.

SKAITYTI DAUGIAU

Europos socialinis fondas 2007
– 2014 metų laikotarpiu padėjo
beveik 10 milijonų europiečių
surasti darbą
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2017 metams

Švietimo mainų
paramos fondas
primena, kad
Europos Komisija
paskelbė kvietimą
teikti paraiškas

„Erasmus+“ programos veikloms
2017 metams. Kviečiame susipažinti
su paraiškų teikimo terminais bei
programos vadovu, kuriame yra
aprašytos dalyvavimo taisyklės.
Paraiškų teikimo terminas
Strateginių partnerysčių projektams
(KA2) Švietimo ir mokymo srityje yra
2017 m. kovo 29 d. 13.00 val.

SKAITYTI DAUGIAU

Darbdaviai intensyviau ieškojo
dailidžių, stalių ir socialinių
darbuotojų

Gruodį kvalifikuotos
darbo jėgos poreikį
fiksavo transporto,
paslaugų, prekybos ir
statybos sektorių
bendrovės.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir
krovininių transporto priemonių
vairuotojai, reklamos ir rinkodaros
specialistai, dažytojai, lengvųjų
automobilių, taksi ir furgonų
vairuotojai, siuvėjai, virėjai,
mūrininkai ir administravimo
sekretoriai, IT darbuotojai, palyginti
su kitų profesijų atstovais, turėjo
didžiausias įsidarbinimo galimybes.
Paskutinį metų mėnesį darbdaviai
intensyviau ieškojo dailidžių, stalių ir
socialinių darbuotojų.

SKAITYTI DAUGIAU

TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

Europos Komisija
publikavo Europos
socialinio fondo 2007-
2013 periodo
investicijų vertinimo
ataskaitą. Šioje
ataskaitoje taip pat

pateikiamos kiekvienos ES šalies
narės investicijų vertinimo išvados.
Minėta ataskaita parodė, kad 2014
metų pabaigoje, ne mažiau kaip 9,4
milijonai Europos Sąjungos (toliau –
ES) piliečių surado darbą dėka
Europos socialinio fondo finansuotų
iniciatyvų. 8,7 milijonams ES
piliečiams buvo įteiktas kvalifikacijos
įgijimo pažymėjimas. Taip pat
pažymėtina, kad net 13,7 milijonai
ES piliečių nurodė, kad įgijo ar
patobulino savo įgūdžius.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras –
partneris profesinio tobulėjimo
kelyje

Kvalifikacijų ir
profesinio
mokymo plėtros
centras 2016

metais sėkmingai įgyvendino 16
kvalifikacijos tobulinimo programų ir
suorganizavo 27 kvalifikacijos
tobulinimo seminarus profesinio
mokymo įstaigų mokytojams,
pagalbos mokiniui specialistams ir
mokyklų vadovams, kuriuose
dalyvavo 408 dalyviai.

SKAITYTI DAUGIAU

Konferencija Rygoje baigėsi
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Apžvalga „Jaunimo situacija
darbo rinkoje 2016 m.“

Lietuvos darbo birža
parengė apžvalgą
„Jaunimo situacija
darbo rinkoje 2016
m.“. Naujausioje
apžvalgoje pateikiami

duomenys apie LDB registruotus
absolventus, jaunus darbo ieškančius
asmenis ir jų įdarbinimą, dalyvavimą
aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse, savarankišką užimtumą.
Čia taip pat galima rasti jauno darbo
ieškančio asmens portretą.
Apžvalgoje matyti, kad aukščiausias
registruotas jaunimo iki 29 m.
nedarbas praėjusiais metais buvo
Kalvarijoje (8,3 proc.), Visagine (8
proc.), Lazdijuose (7,6 proc.),
žemiausias – Kaišiadoryse (1,9 proc.)
Elektrėnuose (2,4 proc.) ir Trakuose
(2,6 proc.).

SKAITYTI DAUGIAU

Publikacija „2016 m. Lietuvos
darbo rinkos tendencijų
apžvalga ir artimiausio
laikotarpio perspektyvos“

Lietuvos darbo birža
parengė leidinį „2016
m. Lietuvos darbo
rinkos tendencijų
apžvalga ir
artimiausio laikotarpio

perspektyvos“. Apžvalgoje
analizuojami ne tik Lietuvos darbo
biržos, bet ir kiti nacionaliniai bei
tarptautiniai informacijos šaltiniai,
taip pat didžiausių Lietuvos darbo
skelbimų portalų duomenis, siekiant
pateikti išsamų situacijos darbo
rinkoje vertinimą. Taip pat pateikiami
duomenys apie labiausiai trūkstamus
darbuotojus ir kompetencijas,
ilgalaikės pasiūlos ir paklausos
prognozės, pateikiamos nedarbo

Baltijos šalių švietimo ir
mokslo ministerijų projektas
mokymosi darbo vietoje ir
pameistrystės plėtrai

2016 m. sausio 24-25
d. Rygoje vyko
Erasmus + projekto
„Nacionalinės valdžios
institucijos
pameistrystei:

mokymosi darbo vietoje
įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir
Estijoje (WBL-Balt)“ seminaras ir
baigiamoji konferencija, kurioje
dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lietuvos
šalių švietimo ir mokslo ministerijų ir
joms pavaldžių įstaigų, mokymo
įstaigų ir darbdavių atstovai.
Konferencija skirta pristatyti projekto
rezultatus ir, tuo pačiu, aptarti
Baltijos šalių bendradarbiavimo
profesiniame mokyme perspektyvas
ir kryptis, akcentuojant profesinio
mokymo tarptautiškumą,
inovatyvumą ir meistriškumą.

SKAITYTI DAUGIAU

Kviečiame susipažinti su
suaugusiųjų konsultavimo
paslaugų analizės rezultatais

Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo
plėtros centras nuo
2015 m. vasario mėn.
įgyvendina projektą
„Besimokančių

suaugusiųjų konsultavimas ir
orientavimas (GOAL)“ pagal Europos
Sąjungos „Erasmus+“ programos 3
pagrindinį veiksmą (KA3) „Politikos
reformų rėmimas“. Projekte
dalyvauja Belgija, Čekijos
Respublika, Didžioji Britanija,
Islandija, Lietuva, Nyderlandų
Karalystė, Slovėnija ir Turkija.
Projekto trukmė – 3 metai.
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tendencijos ir struktūra, užsieniečių
įdarbinimo tendencijos.

SKAITYTI DAUGIAU

Palyginamoji studija
„Honkongo kvalifikacijų
sąranga ir Europos
kvalifikacijų sąranga
mokymuisi visą gyvenimą:
jungtinė techninė ataskaita“

Europos Komisija
pristato palyginamąją
studiją „Honkongo
kvalifikacijų sąranga ir

Europos kvalifikacijų sąranga
mokymuisi visą gyvenimą: jungtinė
techninė ataskaita“ (angl.
Comparability Study of the Hong
Kong Qualifications Framework and
the European Qualifications
Framework for Lifelong Learning:
Joint Technical Report (04/01/2017)).
Šioje ataskaitoje pateikiamos
bendros Honkongo ir Europos darbo
grupės Honkongo kvalifikacijų
sąrangos (HKQF) ir Europos
kvalifikacijų sąrangos (EKS)
palyginamosios analizės išvados. Šio
dokumento paskirtis - stiprinti
supratimą bei skaidrumą Honkongo
kvalifikacijų Europoje ir atitinkamai
Honkonge - kvalifikacijų, susijusių su
EKS. Tikimasi, kad ši studija sudarys
prielaidas geresniam besimokančiųjų
ir darbuotojų judumui, tiek tarp šalių,
tiek pačių šalių viduje.

SKAITYTI DAUGIAU

Naujienlaiškis „Skillsnet e-
bulletin: January 2017“

SKAITYTI DAUGIAU

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
sausio 17 d. įsakymas Nr. V-19
„Dėl Kompetencijų vertinimo
lėšų skaičiavimo vienam
asmeniui metodikos
patvirtinimo“

Šiuo įsakymu patvirtintos vieno
asmens kompetencijų vertinimo
lėšos 2017 metams.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7
„Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“
09.4.2-ESFA-K-714 priemonės
„Formaliojo ir neformaliojo
mokymosi galimybių plėtra“
projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

Šiuo įsakymu patvirtintas 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714
priemonės „Formaliojo ir
neformaliojo mokymosi galimybių
plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas Nr. 1. Priemonės tikslas –
sukurti sąlygas ir paskatas
mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant
formaliojo ir neformaliojo mokymosi
galimybes. Pagal Aprašą remiama
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Pasirodė naujas
Skillsnet tinklo
naujienlaiškis
„Skillsnet e-
bulletin: January
2017“. Pagrindinė

sausio mėn. naujienlaiškio tema:
ateities įgūdžių poreikis Europoje:
aktualiausios darbo jėgos
tendencijos. Europos darbo rinka
susiduria su iššūkiais, kuriuos sukėlė
demografiniai darbo jėgos pokyčiai
bei padidėjęs veiklos procesų
sudėtingumas. Ateities įgūdžių
prognozės yra naudingas įrankis
politikos formuotojams, ekspertams
ir kitiems suinteresuotiems
asmenims, priimant savalaikius
sprendimus. Šiame leidinyje
pristatomi naujausi įgūdžių pasiūlos
ir paklausos prognozių rezultatai.
Skillsnet tinklo naujienlaiškį
„Skillsnet e-bulletin“ rengia Cedefop.

SKAITYTI DAUGIAU

veikla: profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų
tobulinimas, siekiant išplėsti ir
pagilinti jų turimas technologines
kompetencijas (įskaitant profesijos
mokytojų technologinių
kompetencijų tobulinimo programų ir
mokymo medžiagos rengimą,
atnaujinimą, profesijos mokytojų
mokymą pagal akredituotas
technologinių kompetencijų
tobulinimo programas).

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS
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