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NAUJIENOS LIETUVOJE

Pertvarkomas profesinio
mokymo programų portfelis –
atsisakoma pasenusių
programų

Vykdant specialistų
rengimo pertvarką, per
pusę metų išregistruota

1,7 tūkst. nepaklausių, pasenusio
turinio profesinio mokymo programų.
Pereinama prie šiuolaikinio mokymo
turinio ir lankstaus modulinio
mokymo organizavimo. Tai daroma
siekiant, kad profesinis mokymas
kuo geriau atlieptų sparčiai
besikeičiančius asmenų ir darbo
rinkos poreikius.

SKAITYTI DAUGIAU

Per pirmą žiemos priėmimo
savaitę į profesinio mokymo
įstaigas registravosi per 400
stojančiųjų

Per pirmąją žiemos priėmimo
į profesinio mokymo įstaigas

savaitę paraiškas mokytis padavė
418 stojančiųjų. Šiame pirmą kartą
rengiamame priėmime dalyvauja 70
profesinio mokymo įstaigų, iš viso

NAUJIENOS UŽSIENYJE

ReferNet tinklo metiniame
susitikime - rekordinis dalyvių
skaičius

2018 m. lapkričio 21-23
d. Salonikuose įvyko

16-asis ReferNet tinklo metinis
susitikimas. Susitikime dalyvavo
daugiau kaip 80 dalyvių iš 30-ies
šalių. ReferNet yra informacijos ir
žinių tinklas, kurį įsteigė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP), siekdamas patenkinti
augantį palyginamos informacijos
apie profesinį rengimą Europoje
poreikį. ReferNet tinklą Lietuvoje
koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Tavo žinios ir gebėjimai – tavo
„Supergalia“

„Tavo supergalia“ – būtent
taip vadinasi televizijos
laidų ciklas, kuriame
pasakojame apie gebėjimus
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stojantieji gali rinktis iš 395 mokymo
programų. Jiems siūloma užimti nuo
vasaros priėmimo likusias neužimtas
3 tūkst. vietų.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas „Nordplus“
kvietimas teikti paraiškas
2019 metams!

Šiaurės ministrų
tarybos programa

„Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos
šalių institucijas bei organizacijas,
dirbančias su švietimu ir mokymu,
teikti paraiškas 2019 metams.
Paraiškų teikimo terminas 2019 m. –
vasario 1 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas 2019 m. kvietimas
teikti paraiškas programai
„Erasmus+“

Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad
paskelbtas oficialus
kvietimas teikti

paraiškas 2019 m. Teikti paraiškas
dėl finansavimo 2019 m. pagal
programą „Erasmus+“ gali visos
viešosios ar privačios įstaigos,
vykdančios veiklą švietimo, mokymo,
jaunimo ir sporto srityse. Priemonės
„Pavienių asmenų judumas
profesinio rengimo, mokyklinio
ugdymo ir suaugusiųjų švietimo
srityse" paraiškų teikimo terminas -
2019 m. vasario 5 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Patyčios labiausiai paplitusios
profesinėse mokyklose

puošti, saugoti, atkurti, statyti –
dešimt sričių ir kelis kartus daugiau
profesijų, kurias įvaldę įgyjame
savąją „galią“. Televizijos laidų ciklą
žiūrėkite šeštadieniais, 10.30 val. per
TV3. Gruodžio 1-ąją laidoje
pateiksime klausimus į atsakymus:
kur ir kaip moko įvaldyti
„supergalias“ padėti silpnesniam ir
kokie išbandymai šį kartą teko
būsimiesiems profesionalams.
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„Nebijok pažinti“: geriausias
laikas keistis yra šiandien

Sakoma, kad geriau vieną
kartą pabandyti – ir tebūnie,
kaip bus, negu vis dvejoti, o
paskui gailėtis. Dar sakoma,

kad ir atidėlioti nereikia, nes
geriausias laikas keistis yra šiandien.
Tuo įsitikinę ir TV žaidimo „Nebijok
pažinti“ dalyviai.Tikros istorijos ir
rimti bei šmaikštūs klausimai –
kiekvieną šeštadienį, 9.30 val. per
LNK. Gruodžio 1-osios laidoje,
šeštadienį, pristatysime sėkmės
istorijas žmonių, kurie nesitenkina
įgytomis žiniomis ir nuolat siekia
naujų, o savo pomėgį paverčia darbu
ir sėkmingai derina vadybininko,
vestuvių fotografo ir kitas pareigas.

SKAITYTI DAUGIAU

Fotoistorija apie Kuršių neriją
sužavėjo Europos profesinio
mokymo bendruomenę

Lietuvos atstovų komanda
„F-56“ fotografai,
atstovaujantys Vilniaus
paslaugų verslo darbuotojų

profesinio rengimo centrą, laimėjo
konkurso antrąjį prizą — kelionę į
Salonikus (Thessaloniki), Graikijos
Respubliką, kurios metu 2018 m.
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MOSTA pristato atliktos
suinteresuotų šalių

apklausos rezultatus patyčių
mokymo įstaigose tema. Pasak
MOSTA analitikų, siekiant Lietuvoje
efektyviai kovoti su patyčiomis,
reikia ieškoti būtent mūsų aplinkoje
veikiančių sprendimų. MOSTA
suinteresuotų šalių apklausoje
dalyvavo 1068 baigiamųjų klasių
moksleiviai ir 1051 mokytojas.
Suinteresuotų šalių apklausa vykdyta
2017 m. sausio–gegužės mėn.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
kvalifikacijų tyrimo
ataskaitomis bei siūlomų
kvalifikacijų sąrašais

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
toliau sėkmingai vykdo
kvalifikacijų sistemos

plėtros veiklas. Kviečiame susipažinti
su rengiamų profesinių standartų
kvalifikacijų tyrimo ataskaitomis ir
siūlomų kvalifikacijų sąrašais.
Profesiniai standartai rengiami
įgyvendinant projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-
0001.

SKAITYTI DAUGIAU

Rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi
perėjimui prie modulinių

lapkričio 1 d. dalyvavo Salonikų
(Thessaloniki) tarptautinio filmų
festivalio atidarymo ceremonijoje bei
2018 m. lapkričio 2 d. fotografijos
parodos atidaryme kaip garbės
svečiai.

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko pirmosios viešosios
konsultacijos rengiamam
Švietimo sektoriaus
profesiniam standartui aptarti

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
organizavo viešąsias
konsultacijas šiuo metu

rengiamam Švietimo sektoriaus
profesiniam standartui aptarti.
Viešųjų konsultacijų tikslas –
pristatyti Švietimo sektoriaus
profesinio standarto rengėjų atliktą
kvalifikacijų tyrimą ir jų siūlomą
kvalifikacijų sąrašą bei su švietimo
dalyviais, visais suinteresuotaisiais
asmenimis aptarti pagrindinius
principus, kuriais remiantis bus
rengiami kvalifikacijų aprašai.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP duomenų platforma:
pameistrystės schemos

CEDEFOP duomenų
platformoje
„Pameistrystės schemos"
rasite 30-ies šalių

pameistrystės situacijos apžvalgas ir
kitą susijusią informaciją, 42
pameistrystės schemas,
pameistrystės schemų įgyvendinimo
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profesinio mokymo programų.
Susipažinkite su rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų sąrašu.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

žemėlapį Europos mastu, turėsite
galimybę palyginti pasirinktus
rodiklius, pameistrystės schemas
nacionaliniu ar pasirinktos
pameistrystės schemos lygiu.
Duomenų platformą administruoja
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Verslumo tendencijos
Lietuvoje 2018 m.

Apžvalgoje „Verslumo
tendencijos Lietuvoje
2018 m.“ pateiktos
įžvalgos ir vertinimas

tokiose srityse kaip ekonominė
aplinka, rinkos augimas ir jos
pelningumas, pagrindiniai verslumo
rodikliai ir jų kaita, naujo verslo
kūrimo tendencijos, verslo
finansavimas, darbo rinka ir kiti
verslo plėtrą ribojantys veiksniai.
Apžvalgą parengė VšĮ „Versli
Lietuva“.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras, ReferNet Lietuva, 2018
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