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NAUJIENOS LIETUVOJE

ŠMM ruošia profesinio
mokymo tinklą mokymo
paslaugų pertvarkai

LR Švietimo ir mokslo
ministerija, atlikusi
išsamią profesinio

mokymo analizę, parengė įstaigų
tinklo tvarkymo plano projektą,
kuriuo siekiama užtikrinti, kad
skirtinguose šalies regionuose
veikiančių įstaigų teikiamos
profesinio mokymo paslaugos
atitiktų regionų poreikius ruošiant
specialistus, kurių reikia šalies ir
vietos darbo rinkai. Šis projektas
numato racionalesnį, profesiniam
mokymui skiriamų išteklių naudojimą
ir darbdavių lūkesčius atitinkantį
darbuotojų rengimą.

SKAITYTI DAUGIAU

Pertvarkant profesinį mokymą,
atsisakoma daugiau nei 300
profesinio mokymo programų

Atlikus profesinio
mokymo programų
peržiūrą, išregistruota

daugiau kaip 300 profesinio mokymo

NAUJIENOS UŽSIENYJE

2018 metai paskelbti Europos
kultūros paveldo metais

Europos Komisija
2018 metus paskelbė
Europos kultūros
paveldo metais, kurių

šūkis „Mūsų paveldas: kur praeitis
susitinka su ateitimi“. Europos
paveldo dienos suteikia Europos
gyventojams prieigą prie tūkstančių
retai atidarytų vietų ir unikalių
renginių kasmet daugiau nei 20
milijonų žmonių. Europos paveldo
dienų metu durys atidaromos
tūkstančiams paminklų ir vietų (kai
kurios iš jų paprastai yra uždaros
visuomenei), leidžiančios žmonėms
nemokamai lankytis, sužinoti apie
savo bendrą kultūros paveldą ir
aktyviai dalyvauti išsaugant Europos
paveldą dabartinėms ir ateities
kartoms. Pasinaudokite teikiamomis
galimybėmis ugdant kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos
kompetenciją.
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programų. Daugiausia tai seniai
parengtos ir nebevykdomos ar
nebeaktualios programos. Keliant
profesinio mokymo kokybę, šias
programas pakeis naujo turinio,
lanksčiai įgyvendinamos modulinės
programos.
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EBPO rekomendacija Lietuvai –
spręsti demografines
problemas ir užtikrinti darbo
vietų kokybę

2018 m. kovo 1 d. LR
socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
atstovai pristatė
Ekonominio

bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) ekspertų
atliktos Lietuvos Darbo rinkos,
socialinės ir migracijos politikos
peržiūros ataskaitos išvadas ir
rekomendacijas. Pasak EBPO
ekspertų, Lietuvos ekonomika po
pasaulinės finansų krizės atsigavo
sustiprėjusi – bendras vidaus
produktas, atlyginimai ir užimtumas
grįžo į prieškrizinį lygį.
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Paskelbti 2018 m. „Erasmus+“
KA1 konkurso tinkamų
paraiškų sąrašai

Švietimo mainų
paramos fondas
informuoja, kad atliktas
2018 m. vasario 1 d.

programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio
veiksmo (KA1) konkursui pateiktų
švietimo ir mokymo sektoriaus
paraiškų tinkamumo vertinimas.
Formalius tinkamumo reikalavimus,
nurodytus kvietime teikti paraiškas,

Apie profesijas – kitaip arba ką
kirpėjai veikti su veržliarakčiu

2018 m. kovo 3 d. per
TV3 startavo televizijos
laidų ciklas „Išsirink sau
ateitį“ apie profesijas,
kurių galima išmokti

beveik septyniose dešimtyse
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Ar kada nors matėte, kaip būsimieji
automechanikai pina kasas? O
būsimosios kirpėjos, floristės ir
fotografai darbuojasi su
veržliarakčiu? Laidas „Išsirink sau
ateitį“ kviečiame žiūrėti kiekvieną
šeštadienį 11.30 val. per TV3.
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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
atsakymo 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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Įvyko 16-oji tarptautinė
mokymosi, žinių ir karjeros
planavimo paroda „Studijos
2018. Įjunk ateitį“
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atitiko 295 paraiškos.
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„Epale“ dėmesio centre –
teisingumas ir įtrauktis
suaugusiųjų švietime

„Epale“ kovo mėnesio
tema – teisingumas ir
įtrauktis suaugusiųjų
švietime. „Epale"
ekspertai kviečia

prisijungti prie tiesioginės „Epale“
diskusijos apie tai, kaip užtikrinti
optimalią suaugusiųjų švietimo
įtrauktį paslaugos teikimo ir politikos
lygmenimis. Diskusija vyks anglų
kalba „Epale" tinklalapyje 2018 m.
kovo 22 d.
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MOSTA prognozuos profesinį
išsilavinimą įgijusių specialistų
poreikį

Nuo vasario 1 d.
įsigaliojus Profesinio

mokymo įstatymų pakeitimams
plečiasi Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės centro (MOSTA) funkcijos.
Nuo šiol MOSTA vykdys profesinio
mokymo stebėseną ir specialistų
poreikio prognozavimą. MOSTA
įgaliojimai profesinio mokymo srityje
apima: profesinio mokymo ir
žmogiškųjų išteklių stebėseną,
kvalifikacijų poreikio prognozavimą ir
strateginių įžvalgų, atsižvelgiant į
valstybės, visuomenės ir šalies ūkio
poreikius, rengimą, strateginių
rekomendacijų dėl specialistų
rengimo profesinio mokymo
įstaigose rengimą ir įgyvendinimo
stebėseną.

Vasario 8-10 d. Lietuvos
parodų ir kongresų
centre „Litexpo“ įvyko
16-oji tarptautinė
mokymosi, žinių ir

karjeros planavimo paroda „Studijos
2018. Įjunk ateitį“. Tris dienas
trukusioje parodoje aukštosios ir
profesinės mokyklos, su studijomis
susijusios įstaigos savo stenduose ir
200-uose renginių mokiniams teikė
informaciją apie tai, kur mokytis ir
studijuoti, kaip planuoti savo karjerą.
Šios parodos metu vyko du
profesinio meistriškumo konkursai,
kuriuose savo įgūdžius ir
kūrybiškumą demonstravo virėjo ir
automechaniko specialybių mokiniai
iš skirtingų Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų. Konkurso dalyviai
dirbo su realia restoranų virtuvių ir
autoservisų įranga.
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Geroji neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų
konkurso patirtis

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
2017 m. administravo
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio

mokymosi programų finansavimo
konkursą. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. V-757
patvirtintas 2017 metais
finansuojamų neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų ir savivaldybių
paraiškų sąrašas. 2017 metais
finansuoti 42 neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų teikėjai ir 11
savivaldybių.
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2018 metų Baltijos jūros
regiono šalių NVO FORUMAS

2018 m. gegužės 17-
18 d. Upsaloje
(Švedija) vyks Baltijos
jūros valstybių NVO

forumas. Forumo tema: „NVO
dalyvavimo Baltijos jūros regione
stiprinimas“ (“Strengthen NGO
participation in the Baltic Sea
Region"). Baltijos jūros regiono
valstybių bendradarbiavimas – tai
bendros pastangos, ieškant būdų
šiame regione iškylančioms
problemoms spręsti ir ten
gyvenančių žmonių saugaus
gyvenimo sąlygoms gerinti. LSŠA
kviečia registruotis iki 2017 m. kovo
14 d. Lietuvos atstovams šiais metais
yra skirtos 6 vietos.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Modulinių programų sąrašas
pasipildė keturiomis naujomis
programomis

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
tęsia profesinio mokymo
turinio atnaujinimo darbus.

Remiantis Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų sektoriaus
profesiniu standartu parengtos ir
įregistruotos keturios naujos
programos: Virėjo (II) modulinė
profesinio mokymo programa, Virėjo
(III) modulinė profesinio mokymo
programa, Kambarių tvarkytojo (II)
modulinė profesinio mokymo
programa, Viešbučio ekonomo (IV)
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Informacinių technologijų
kompetencijų plėtra
regionuose

Lietuvoje atliktas
suaugusiųjų pagrindinių
gebėjimų PIAAC (angl.
Programme for the
International Assessment

of Adult Competencies) tyrimas
atskleidė, kad labai svarbu gerinti
problemų sprendimo, pasitelkiant
informacines technologijas, gebėjimų
lygį, nes dabar pakankamai didelė
dalis suaugusiųjų nesugeba atlikti
elementarių užduočių, atsiliekama
nuo EBPO šalių vidurkio. Tik dalis
aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų
pasiekia aukščiausius įgūdžių lygius.
Šie gebėjimai yra žemiausi palyginus
su kitais tirtais pagrindiniais
gebėjimais. Atsižvelgiant į poreikį LR
švietimo ir mokslo ministerija kartu
su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centru tęsia projektą
„Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano
nacionalinis koordinavimas: Lietuva“.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Statistika vizualiai.
Interaktyvus atlasas

Kviečiame naudotis
Interaktyviuoju atlasu,
jame rasite patikimus ir
aktualius statistinius

duomenis apie profesinio mokymo
įstaigų skaičių, kiek parengta
specialistų profesinio mokymo
įstaigose ir kt. Rodikliai apima 2008-
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modulinė profesinio mokymo
programa.
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LRV 2018-01-31 nutarimas Nr.
100 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. birželio 7
d. nutarimo Nr. 718 „Dėl
civilinės saugos mokymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo

Šiuo pakeitimu nustatyta,
kad bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai civilinės
saugos mokomi

vadovaujantis Žmogaus saugos
bendrąja programa, o profesinio
mokymo įstaigų mokiniai – Civilinės
saugos mokymo programa profesinio
mokymo įstaigoms, kurias tvirtina
švietimo ir mokslo ministras.
Mokytojai, dėstantys civilinės saugos
pagrindus bendrojo ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo
įstaigose, privalo baigti civilinės
saugos mokymo kursą. Jie mokomi
Ugniagesių gelbėtojų mokykloje,
vadovaujantis Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento
direktoriaus patvirtintomis mokymo
programomis. Pakeitimai įsigalioja
2018-02-03.
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RENGINIAI

2018 m. kovo mėn. profesinio
mokymo įstaigų mokytojų
mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamą projektą
„Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo sistemos
plėtra“ 2018 m. kovo mėn. vykdomi

2016 metus, yra galimybė juos
atvaizduoti pagal savo poreikius.
Priemonę administruoja Lietuvos
statistikos departamentas.
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EK ketvirčio apžvalga
„Europos užimtumo ir
socialinės tendencijos“

Leidinyje „Europos
užimtumo ir socialinės
tendencijos“ aptariama
ES socialinė ir darbo
rinkos raida.
Analizuojami
trumpalaikiai BVP

pokyčiai ir užimtumo tendencijos, ES
darbo našumas ir kt. Naujausioje
ketvirčio apžvalgoje nurodoma, kad
ES ekonomika sparčiai auga, 2017
m. trečią ketvirtį sparčiau, nei
tikėtasi, augo ir užimtumas, o
nedarbo lygis dar labiau nukrito.
Leidinį parengė Europos Komisija.
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Įžvalgos apie įgūdžių trūkumą
ir neatitikimą

Leidinyje „Įžvalgos apie
įgūdžių trūkumą ir
neatitikimą" (angl.
Insights into skill
shortages and skill
mismatch) analizuojami
Cedefop Europos

įgūdžių ir darbo vietų tyrimo
rezultatai. Tyrime dalyvavo apie 49
000 28-ių ES šalių darbuotojai.
Tyrimo duomenys rodo, kad įgūdžių
neatitikimas yra sudėtingas,
daugialypis ir dinamiškas reiškinys.
Politikos formuotojai turi skirtingus
požiūrius kaip turėtų būti
sprendžiama įgūdžių neatitikimo
problema. Tačiau šiame kontekste
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šie mokymai.
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NAUDINGOS NUORODOS

būtina pasiekti bendrą sutarimą,
kuris įpareigotų daugiausia dėmesio
skirti plačiam tvarumo principo
taikymui, tęstinio mokymo rėmimui,
naujų uždavinių darbo vietai
projektavimui, aukštesnės klasės
produktų rinkos / vadybinės
praktikos skatinimui. Leidinį parengė
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP).
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Nacionalinių kvalifikacijų
sandarų Europos šalyse
plėtotė (analizė ir apžvalga
2015-16)

Šeštoji Europos
profesinio mokymo
mokymo plėtros centro
parengta nacionalinių
kvalifikacijų sandarų
stebėsenos ataskaita

„Nacionalinių kvalifikacijų sandarų
plėtotė (analizė ir apžvalga 2015-16)
(angl. National qualifications
framework developments in
European countries. Analysis and
overview 2015-16) įrodo, kad
nacionalinės kvalifikacijų sandaros
vaidina pagrindinį vaidmenį Europos
kvalifikacijų sandaros įgyvendinimui
ir kvalifikacijų skaidrumo bei
palyginamumo stiprinimui
nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Leidinį parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (Cedefop).
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