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NAUJIENOS LIETUVOJE

Patvirtintas valstybinių
profesinio mokymo įstaigų
tinklo vystymo 2018–2020
metų bendrasis planas

Švietimo ir mokslo
ministrė patvirtino
Valstybinių profesinio

mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir
mokslo ministerija įgyvendina
savininko (dalininko) teises ir
pareigas, tinklo vystymo 2018–2020
metų bendrąjį planą. Planu siekiama
užtikrinti, kad skirtinguose šalies
regionuose veikiančių įstaigų
teikiamos profesinio mokymo
paslaugos atitiktų regionų poreikius
ruošiant specialistus, kurių reikia
šalies ir vietos darbo rinkai. Minėtas
planas numato racionalesnį,
profesiniam mokymui skiriamų
išteklių naudojimą ir darbdavių
lūkesčius atitinkantį darbuotojų
rengimą.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas Asmenų,
pageidaujančių mokytis pagal
pirminio arba tęstinio
profesinio mokymo

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Cedefop atlieka Europass ir
Įgūdžių prognozavimo veiklų
vertinimą

Europos profesinio
mokymo plėtros

centras (Cedefop) atlieka
nepriklausomus Europass bei
Europos mastu įgūdžių pasiūlos ir
paklausos prognozavimo išteklių ir
įrankių vertinimus. Atliekamų
vertinimų tikslas - įvertinti ar
vykdomos veiklos pasiekia joms
nustatytus tikslus, taip pat
suformuluoti rekomendacijas šių
veiklų tobulinimui ir plėtrai ateityje.
Internetinius klausimynus galite
užpildyti iki 2018 m. balandžio 27 d.
Trukmė nuo 5 iki 10 minučių.
Kviečiame suinteresuotus asmenis
aktyviai dalyvauti ir pareikšti savo
nuomonę!
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KPMPC NAUJIENOS

Startavo televizijos laidų
ciklas „Išsirink sau ateitį“
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programas, bendrojo priėmimo
į profesinio mokymo įstaigą
tvarkos aprašas

Švietimo ir mokslo
ministrė patvirtino
Asmenų, pageidaujančių

mokytis pagal pirminio arba tęstinio
profesinio mokymo programas,
bendrojo priėmimo į valstybinę ar
savivaldybės arba nevalstybinę
profesinio mokymo įstaigą tvarkos
aprašą. Aprašas nustato asmenų,
pageidaujančių mokytis pagal
valstybės finansuojamas ir
nefinansuojamas formaliojo pirminio
arba tęstinio profesinio mokymo
programas ir dalyvaujančių
bendrajame priėmime prašymų
priimti mokytis pateikimą, bendrojo
priėmimo organizavimą ir kt.
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Patvirtintas Profesinio
mokymo įstaigų tinklo
vystymo tvarkos aprašas

Švietimo ir mokslo
ministrė patvirtino
Profesinio mokymo

įstaigų tinklo vystymo tvarkos
aprašą. Aprašas nustato valstybinių,
savivaldybių ir nevalstybinių
profesinio mokymo įstaigų tinklo
kūrimo tikslą, esmines Įstaigų tinklo
vystymo nuostatas, Įstaigų vykdomų
programų įvairovę, Įstaigų tinklo
vystymo bendrųjų planų rengimą ir
įgyvendinimą. Įstaigų tinklo vystymo
tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti
geros kokybės profesinį mokymą,
didinti jo prieinamumą už protingą,
piliečiams, verslui, valstybei ir
savivaldybėms pakeliamą kainą.
Siekiama, kad Įstaigų tinklas būtų
darniai veikianti, nuolat
atsinaujinanti, profesinio mokymo
programų įvairovę, jų prieinamumą

2018 m. kovo 3 d. per TV3
startavo televizijos laidų
ciklas „Išsirink sau ateitį“.
Šiose laidose
supažindinama su

profesijomis, kurių galima išmokti
beveik septyniose dešimtyse
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Laidas „Išsirink sau ateitį“ kviečiame
žiūrėti kiekvieną šeštadienį, 11.30
val. per TV3. TV3 platformoje galite
pasižiūrėti 5-ias, jau įvykusias,
„Išsirink sau ateitį" laidas.
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Naujame radijo laidų cikle –
apie galimybes mokytis ir
tobulėti nepaisant amžiaus ir
asmeninės paprastų žmonių
sėkmės istorijos

Kur ir kaip mokytis bei
įgyti naujų žinių, kad
galėtume geriau realizuoti
savo gebėjimus? Nuo ko
pradėti, norint įgyti naują

profesiją, o galbūt net pradėti kurti
nuosavą verslą? Visiems, kurie ieško
atsakymų į šiuos klausimus, domisi
galimybėmis mokytis šiuolaikiškai ir
nuolat tobulėti nepaisant amžiaus,
skirtas radijo laidų ciklas „Nevėlu
mokytis geresniam gyvenimui“. Jų
klausytis kviečiame trečiadieniais, po
16 val. žinių per „Pūko“ radiją.
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Žemės ūkio specialistų
rengimo klausimai aptarti
tarptautinės žemės ūkio
parodos „Ką pasėsi … 2018“
metu

Programos ,,Leader“ ir
žemdirbių mokymo
metodikos centro kvietimu
Kvalifikacijų ir profesinio
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užtikrinančių ir atsakomybę už
švietimo kokybę besidalijančių
Įstaigų sistema.
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Paskelbta atranka į „Lyderių
laiko 3“ Formaliųjų
magistrantūros studijų
programos „Švietimo
lyderystė“ trečiąją laidą

Projekto „Lyderių laikas
3" komanda kviečia
norinčiuosius studijuoti
projekto Formaliųjų
magistrantūros studijų

programoje „Švietimo lyderystė“
teikti dokumentus ir dalyvauti
atrankoje. Programa itin
rekomenduojama pradedantiems ir
potencialiems švietimo organizacijų
vadovams. Sėkmingai ją
užbaigusiems asmenims bus
suteiktas vadybos magistro
kvalifikacinis laipsnis. Dalyviai į
programą atrenkami konkurso būdu,
paraiškos priimamos nuo 2018 m.
kovo 9 d. iki 2018 m. balandžio 20 d.
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Paskelbti 2018 m. „Erasmus+“
KA2 konkurso gautų paraiškų
sąrašai

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

2 pagrindinio veiksmo strateginių
partnerysčių projektų 2018 m.
konkursui elektroniniu būdu buvo
pateiktos 137 švietimo ir mokymo
sektoriaus paraiškos. Iš jų profesinio
mokymo sektoriui gauta 25
paraiškos, suaugusiųjų švietimo
sektoriui - 23 paraiškos.

mokymo plėtros centro darbuotojai
seminare „Žemės ūkio ir kaimo
plėtros tęstinio profesinio mokymo
apžvalga“, vykusiame tarptautinėje
žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi …
2018“, pristatė esamą žemės ūkio
srities specialistų rengimo situaciją.
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Interaktyvūs šalių pranešimai
apie profesinį mokymą – jau
netrukus

Europos profesinio
mokymo plėtros centro
(Cedefop) ReferNet
informacijos ir žinių tinklas
kas dveji metai paskelbia

30-ies šalių pranešimus apie
profesinį mokymą. Atsižvelgiant į
tikslinės grupės poreikius bei
šiuolaikinių technologijų galimybes,
Cedefop kuria interaktyvų elektroninį
įrankį, kurio dėka visas 30-ies šalių
pranešimų apie profesinį mokymą
turinys taps interaktyvus
elektroninėje erdvėje.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Įsidarbinimo galimybių
barometras 2018

Įsidarbinimo galimybių
barometras 2018
parengtas remiantis

darbdavių apklausų duomenimis ir
Lietuvos darbo biržos specialistų
ekspertine nuomone apie
prognozuojamas atskirų profesijų
grupių įsidarbinimo galimybes 2018
metais. Priemonę parengė Lietuvos
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„Epale“ švenčia savo veiklos
trejų metų sukaktį

„Epale“ – tai vieno
langelio principu
grindžiama platforma,
skirta suaugusiųjų
švietimo sektoriaus

darbuotojams. „Epale" komanda
informuoja bendruomenės narius
apie naujausius įvykius, siūlo
dalyvauti įdomiuose projektuose,
teikia praktinius išteklius, padeda
surasti projektų partnerius ir suteikia
galimybę aptarti idėjas su
bendraminčiais.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Registruotos dvi naujos
modulinės profesinio mokymo
programos

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
sėkmingai tęsia profesinio
mokymo turinio atnaujinimo

darbus. Remiantis Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų sektoriaus
profesiniu standartu parengtos ir
įregistruotos dvi naujos programos:
Duonos ir pyrago gaminių kepėjo (II)
modulinė profesinio mokymo
programa bei Duonos ir pyrago
gaminių kepėjo (III) modulinė
profesinio mokymo programa.
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Keičiasi modulinių profesinio
mokymo programų kodų

darbo birža.
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Interaktyvi platforma apie
darbo rinkos informaciją,
skirtą orientavimui visą
gyvenimą

Darbo rinkos informacija
padeda susipažinti su
darbo rinkos pasaulyje

esančiomis galimybėmis ir
alternatyvomis ir padeda jų pasiekti.
Orientavimo visą gyvenimą tikslas –
pagerinti karjeros vystymo
kompetencijas ir palengvinti studijas
bei darbo pasirinkimą. Šioje
platformoje rasite gerosios patirties
pavyzdžių, naudingų įžvalgų,
priemonių, kurios tuo pačiu tobulintų
jūsų skaitmeninius gebėjimus, ir kt.
Platformą sukūrė ir plėtoja Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(Cedefop).
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ES šalių profesinio mokymo
įstaigų absolventų karjeros
stebėsenos priemonių
apžvalga

Apžvalgos „ES šalių
profesinio mokymo
įstaigų absolventų
karjeros stebėsenos
priemonių apžvalga"
(angl. Mapping of VET

graduate tracking measures in EU
Member States) tikslas - pateikti
bendrą situacijos profesinio mokymo
įstaigų absloventų karjeros
stebėsenos srityje vertinimą, taip pat
įvertinti atskiros ES šalies situaciją:
ar yra taikomos ir kaip konkrečios
priemonės nacionaliniu mastu. Dėka
suformuluotų išvadų Europos
Komisija turės galimybę įvertinti
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struktūra

Informuojame, kad 2018 m.
kovo 15 d. įsigaliojo Studijų,
mokymo programų ir
kvalifikacijų registro objektų

kodavimo taisyklių pakeitimas,
kuriuo nustatoma, kad formaliojo
profesinio mokymo programų kodo
pirmasis simbolis B yra skirtas
formaliojo profesinio mokymo
programoms, apimančioms visas
specializacijas ir pasirenkamuosius
modulius (plačiosioms programoms),
P – formaliojo profesinio mokymo
programoms, skirtoms pirminiam
profesiniam mokymui, T – formaliojo
profesinio mokymo programoms,
skirtoms tęstiniam profesiniam
mokymui.
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NAUDINGOS NUORODOS

iniciatyvų ir konkrečių priemonių
parengimo poreikį profesinio
mokymo įstaigų absolventų karjeros
stebėsenos srityje Europos,
nacionaliniu, regioniniu mastu.
Leidinį parengė Europos Komisija.
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RENGINIAI

Startavo įmonių meistrų ir
profesijos mokytojų (tutorių)
antro etapo mokymai

2018 m. kovo – spalio mėnesiais bus
apmokyti 246 įmonių meistrai ir
profesijos mokytojai. Programos
metu dalyviai bus supažindinti su
mokymo darbo vietoje principais,
tokią mokymo formą
reglamentuojančiais dokumentais,
Lietuvos kvalifikacijų sandara.
Dalyviams bus pateikiami sėkmingi ir
nesėkmingi pameistrystės vykdymo
pavyzdžiai. Praktinės užduotys
orientuotos į problemų sprendimą
visuose trijuose pameistrystės
etapuose: bendraujant įmonės
atstovams su mokymo centro
atstovu; pameistrio su įmone;
pameistrio su mokymo įstaiga.
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