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NAUJIENOS LIETUVOJE

Pratęstas priemonės
„Formaliojo ir neformaliojo
mokymosi galimybių plėtra“
antrojo kvietimo paraiškų
pateikimo terminas

Europos socialinio
fondo agentūra
informuoja, kad

pratęstas priemonės „Formaliojo ir
neformaliojo mokymosi galimybių
plėtra“ antrojo kvietimo paraiškų
pateikimo terminas. Galimi
pareiškėjai yra profesinio mokymo
įstaigos, suaugusiųjų švietimo
centrai, galimi partneriai yra viešieji
juridiniai asmenys, veikiantys
švietimo srityje ir (arba)
atstovaujantys darbdavius. Remiama
veikla - suaugusiųjų, nebaigusių
bendrojo ugdymo programos ir
norinčių ją baigti (atskirai arba kartu
su profesine kvalifikacija), įtraukimas
į mokymo programas. Paraiškų
pateikimo terminas - 2018 m. vasario
12 d., 17.00 val.

SKAITYTI DAUGIAU

ME-verslas: nauja profesinio

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Naujos bendrųjų gebėjimų,
skaitmeninių įgūdžių ir
europinio mokymo aspekto
propagavimo priemonės

Remdamasi Geteborgo
aukščiausiojo lygio
susitikimo rezultatais
Europos Komisija 2018

m. sausio 17 d. priėmė naujas
iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti
Europos piliečių bendruosius
gebėjimus ir skaitmeninius įgūdžius,
skleisti bendras vertybes ir gilinti
moksleivių žinias apie Europos
Sąjungos veikimą.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Sėkmingai įgyvendintas
projektas Besimokančių
suaugusiųjų konsultavimas ir
orientavimas (GOAL)
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mokymo programa mikro
įmonėms

Kodėl profesinis
mokymas turi žengti
koja kojon su
pasaulinėmis e-
technologijų

tendencijomis? Ar gali profesinių
mokyklų absolventai padėti mažoms
įmonėms konkuruoti pasaulinėje
rinkoje? Į šiuos klausimus siekia
atsakyti projektas „ME – verslas:
nauja profesinio mokymo programa
mikro įmonėms”. Projekte dalyvauja
keturios Europos Sąjungos šalių
partnerės organizacijos: viešoji
įstaiga Panevėžio darbo rinkos
mokymo centras (Lietuva), Bluebook
s.r.l. (Italija), Kasereso Prekybos
pramonės ir amatų rūmai (Ispanija),
ProEduca z.s. (Čekija). Projekto
partneriai atliko išsamų tyrimą, kurio
metu buvo ištirtos pasaulinės,
Europos ir partnerių šalių e-prekybos
tendencijos, mikro įmonių poreikiai
bei esama e-prekybos profesinio
mokymo programų pasiūla.
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Lietuvos darbo rinkos
aktualijos

Lietuvos darbo birža
informuoja apie situaciją
darbo rinkoje 2018 m.
sausio 1 d. 2017 metais
mažėjant darbo jėgos

pasiūlai įsidarbinimo galimybės išliko
aukštos. Labiausiai darbo
ieškantiems palankus paklausos ir
pasiūlos santykis – didžiausiuose
šalies miestuose. Didžiausios
įsidarbinimo galimybės sunkiasvorių
sunkvežimių vairuotojams ir statybos
sektoriaus darbininkams.
Sprendžiant tam tikrų profesijų
darbuotojų trūkumo problemą

Projektas „Besimokančių
suaugusiųjų
konsultavimas ir
orientavimas (GOAL)“,
projekto numeris Nr.

388452-EPP-1-2014-2BE-EPPKA3-
PIPOLICY, buvo įgyvendinamas pagal
Europos Sąjungos Erasmus+
programos 3 pagrindinį veiksmą
(KA3) „Politikos reformų rėmimas“.
Projekte dalyvavo 15 švietimo
institucijų iš 8 šalių. Projekto bendras
tikslas – skatinti žemos kvalifikacijos
suaugusiųjų mokymąsi ir dalyvavimą
įvairiose mokymosi programose,
siekiant jų didesnio įsitraukimo į
darbo rinką ir visuomenę. Kviečiame
susipažinti su projekto rezultatais.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

„Skillset and match" žurnalas,
2018 m. sausis, Nr. 12

Šiame žurnalo „Skillset
and match" numeryje
rasite informaciją apie
antrąją Europos
profesinių įgūdžių
savaitę, fotografijos
konkursą

#CedefopPhotoAward 2017, visą
gyvenimą trunkantį profesinį
orientavimą skaitmeninio amžiaus
perspektyvoje, įžvalgas apie tai, ką
Europos piliečiai mano apie profesinį
mokymą; naujausius Cedefop
leidinius ir artėjančius renginius.
Leidinį parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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daugiau dėmesio skiriama
profesiniam mokymui bei
pasitelkiami užsienio piliečiai.
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RENGINIAI

Kviečiame į profesinio
meistriškumo konkursus!

Virėjo ir Automechanikų profesinio
meistriškumo konkursai vyks vasario
8–9 dienomis Lietuvos parodų ir
kongresų centre „LITEXPO“, Laisvės
pr. 5, Vilnius. Kviečiame
apsilankyti!!!
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2018 m. vasario mėn.
profesinio mokymo įstaigų
mokytojų mokymai

Kviečiame susipažinti su Europos
socialinio fondo bendrai
finansuojamo projekto „Profesijos ir
suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos plėtra“ 2018 m.
vasario mėn. vykdomais mokymais.
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NAUDINGOS NUORODOS

Kaip susigrąžinti įgūdžius
priklauso nuo formalios
kvalifikacijos: pagrįsta PIAAC
duomenimis

Tyrimo tikslas -
palyginamosios

analizės metodu nustatyti tarpusavio
ryšius tarp formalios kvalifikacijos,
kognityvinių įgūdžių ir darbo rinkos
rezultatų. Tikslinė grupė - vidutinį ar
žemesnį išsilavinimą turintys
suaugusieji. Tyrimo duomenų šaltinis
- 21 šalies PIAAC tyrimo rezultatai.
Apžvalgą parengė Jan Paul Heisig
and Heike Solga, WZB Berlin Social
Science Center.
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„ECVET Magazine" žurnalas,
2017 m. gruodis, Nr. 30

Pasirodė naujausias
„The ECVET Magazine"
žurnalas, 2017 m.
gruodis, Nr. 30. „The
ECVET Magazine"
žurnalas yra leidžiamas

tris kartus per metus ir informuoja
apie naujausias Europos profesinio
mokymo kreditų sistemos veiklos
aktualijas (ECVET).
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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
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