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NAUJIENOS LIETUVOJE

Priėmimas į profesines
mokyklas: šiemet daugiausia
ruoš inžinerijos ir inžinerinių
profesijų specialistų

Bendrąjį priėmimą į
profesines mokyklas
šiemet planavus pagal

darbo rinkos poreikius, daugėjo
besirenkančių inžinerines ir kitas
pramonei reikalingas profesijas,
padidinta vietų į informacinio ryšio ir
technologijų bei gamybos ir
perdirbimo sritis. Tai rodo 2018 m.
rugsėjo 20 d. ŠMM susitikime su
profesinių mokyklų vadovais
pristatyti 2018 m. bendrojo priėmimo
į profesines mokyklas rezultatai.

SKAITYTI DAUGIAU

Patikslintas profesijos
mokytojo pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų
vidurkis (R)

Švietimo ir mokslo
ministrė pasirašė 2017-
12-21 įsakymo Nr. V-

1056 pakeitimą, kuriuo nustatė
profesijos mokytojo pareiginės algos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Prasidėjo Europos profesinių
gebėjimų savaitės 2018
renginiai

2018 m. rugsėjo mėn.
visoje Europoje
prasidėjo Europos
profesinių gebėjimų
savaitei skirti renginiai,
kurie vyks nuo 2018 m.

rugsėjo mėn. iki 2018 m. gruodžio 31
d. Europos profesinių gebėjimų
savaitė vyks 2018 m. lapkričio 5-9 d.,
Vienoje, Austrijoje. Sekite ir
dalinkitės naujienomis, registruokite
savo renginius interaktyviame
savaitės renginiams skirtame
žemėlapyje.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Kviečiame žiūrėti televizijos
laidų ciklą „Mokytis niekada
ne vėlu" šeštadieniais, 10.30
val. per TV3
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pastoviosios dalies koeficientų
vidurkį (R) nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
– 7,13.

SKAITYTI DAUGIAU

Situacija darbo rinkoje pirmąjį
pusmetį

Lietuvos darbo biržos
parengtoje apžvalgoje
„Lietuvos darbo rinkos
tendencijos 2018 m. I
pusmetį“ pateikiamas

užimtumo ir registruoto nedarbo
vertinimas, regioniniai skirtumai,
darbo jėgos pasiūla ir paklausa,
išskirtos profesijos, kurių labiausiai
trūksta šiais metais darbo rinkoje.
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Paskelbti 2018 m. programos
„Erasmus+“ profesinio
mokymo mobilumo chartijų
gavėjai

Švietimo mainų paramos
fondas patvirtino
profesinio mokymo
įstaigų, kurioms

suteikiama programos „Erasmus+“
profesinio mokymo mobilumo
chartija, sąrašą. Minėtą chartiją gavo
Klaipėdos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras,
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
paslaugų ir verslo mokykla, Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo
centras. Nuoširdžiai svekiname !!!
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Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija 7 savivaldybėse
įgyvendins naują modelį –

Praverti profesinių mokyklų
ar įvairių kursų duris gali
kiekvienas – ir tik
pradedantis savo kelią

jaunuolis, ir pusamžis žmogus,
nusprendęs iš esmės keisti profesiją.
„O gal pirmiausia ateikite pabandyti,
ar sritis, kuri jus traukia, tikrai jūsų“,
– siūlo amatų mokyklos vadovė Dalia
Beigienė. Visa tai – ketvirtojoje
televizijos laidų „Mokytis niekada ne
vėlu" ciklo, laidoje. Ją kviečiame
žiūrėti rugsėjo 29 dieną, 10.30 val.
per TV3.
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Kviečiame klausytis radijo
laidų ciklo „Atgal į mokslą”
antradieniais, po 11 val. žinių
per „Pūko“ radiją

Vienų profesijų atstovų
Lietuvoje per daug, o kitų –
net labai trūksta. Ar žinote,
kokių? Ir kokią profesiją

įgiję galite tikėtis, kad darbdavys
pasitiks jus su džiaugsmu? Ne bėda ir
tai, jeigu jūsų profesija ne ta – tiesiog
išmokite kitos. Gal net nemokamai...
Kaip, kur ir per kiek laiko galima įgyti
šiandieninėje darbo rinkoje reikalingą
profesiją – penktojoje radijo laidų
ciklo „Atgal į mokslą” laidoje. Jos
kviečiame klausytis antradienį, spalio
2 d., po 11 val. žinių per „Pūko“
radiją.
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Europos Komisija patvirtino
Lietuvos deleguotą atstovą
Europos profesinių gebėjimų
savaitės ambasadoriumi

2018 m. rugsėjo 21 d.
Europos Komisija paskyrė
Lietuvos deleguotą atstovą
Gintautą Dervinį Europos
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sieks padėti bedarbiams

Vyriausybė 2018 m.
rugsėjo 26 d. vykusiame
pasitarime sutarė 7
savivaldybėse įgyvendinti
naujas priemones,

kuriomis siekiama į darbo rinką
integruoti darbo neturinčius žmones,
ypač ilgalaikius bedarbius ar
gaunančius socialinę paramą.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos parengtas modelis yra
grįstas nuo spalio Užimtumo tarnyba
tapsiančios Darbo biržos skyrių ir
savivaldybių bendradarbiavimu bei
bus įgyvendinamas Alytaus mieste,
Akmenėje, Druskininkuose,
Pagėgiuose, Panevėžio mieste,
Šilutėje ir Utenoje.
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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.
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profesinių gebėjimų savaitės
ambasadoriumi. Kiekvieno Europos
profesinių gebėjimų savaitės
ambasadoriaus pagrindinis
uždavinys – pristatyti Europos
profesinių gebėjimų savaitę, ir taip
prisidėti didinant profesinio mokymo
patrauklumą ir profesinį
meistriškumą savo atstovaujamoje
šalyje.
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Jaunieji Lietuvos profesionalai
išlydėti į tarptautinį konkursą
„Euroskills 2018“

Švietimo ir mokslo
ministerijoje Lietuvos
jaunųjų profesionalų
komanda išlydėta į

tarptautinį profesinio meistriškumo
konkursą Euroskills“ – Europos
jaunųjų profesionalų iki 25 metų
varžybas, kurios rugsėjo 26-28 d.
vyks Vengrijos sostinėje Budapešte.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Darbo rinkos metraštis 2017 /
Labour Market Yearbook 2017

Leidinyje pateikiama
gyventojų užimtumo,
nedarbo, laisvų darbo
vietų, darbo užmokesčio
ir darbo sąnaudų, streikų

bei kita šalies ir Europos Sąjungos
darbo rinkos statistinė informacija.
Leidinį parengė Lietuvos statistikos
departamentas.
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NAUDINGOS NUORODOS SKAITYTI DAUGIAU

Profesinio orientavimo srities
reglamentavimas ir šių
paslaugų koordinavimas
Lietuvoje

Apžvalgoje „Profesinio
orientavimo sistema
Lietuvoje" rasite aktualią

informaciją apie šios srities
reglamentavimą bei šių paslaugų
koordinavimą tarp skirtingų Lietuvos
institucijų. Apžvalgą parengė
Švietimo mainų paramos fondas.
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Švietimo lyderiams, skirta E-
biblioteka

Šioje e-bibliotekoje rasite
priėjimą prie pačių
reikalingiausių švietimo
lyderiams Europos

Sąjungos, nacionalinio bei
savivaldybių lygmens, tarpukario
Lietuvos dokumentų. E-biblioteką
sukūrė ir plėtoja projekto „Lyderių
laikas" komanda.
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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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