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NAUJIENOS LIETUVOJE

Profesinio mokymo įstaigas
pertvarkius iš biudžetinių į
viešąsias į specialistų rengimą
galės aktyviai įsitraukti
darbdaviai

Siekiant kuo glaudesnio
profesinio mokymo
atitikimo darbo rinkos

poreikiams ir įgyvendinant Profesinio
mokymo įstatymą Švietimo ir mokslo
ministerijos siūlymu 2018 m. spalio
10 d. Vyriausybė pritarė biudžetinių
profesinio mokymo įstaigų
pertvarkymui į viešąsias. Tai leis į
profesinio mokymo įstaigų valdymą
įtraukti darbdavius ir sudarys sąlygas
kilti profesinio mokymo kokybei.

SKAITYTI DAUGIAU

2018-10-10 priimtas LRV
nutarimas Nr. 1033 „Dėl
biudžetinių profesinio mokymo
įstaigų pertvarkymo į
viešąsias įstaigas ir valstybės
turto investavimo"

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Atnaujinta Europos profesinių
gebėjimų savaitės 2018
svetainė. Kviečiame aktyviai
dalyvauti įvykių sukūryje!!!

Atnaujinta Europos
profesinių gebėjimų
savaitei 2018 skirta
svetainė. Nuo šiol joje
rasite ne tik
aktualiausias naujienas,

bet ir informaciją apie savaitei
skirtus renginius savo šalyje,
nacionaliniams profesinio
meistriškumo savaitės
ambasadoriams dedikuotą skiltį,
dalyvavimo profesiniame mokyme
sėkmės istorijas. Informaciją taip pat
galite sekti socialiniuose tinkluose
#EUVocationalSkills;
#DiscoverYourTalent.
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Paskelbti CEDEFOP
fotografijos konkurso
#CedefopPhotoAward 2018
nugalėtojai

Džiugu pasidalinti
naujiena, kad trečiąjį

prizą – kelionę į 59-ąjį Thessaloniki
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Pertvarkomos 42 profesinio
mokymo įstaigos. Po
pertvarkymo veiksiančių
viešųjų profesinio mokymo

įstaigų veiklos tikslas – tenkinti
viešuosius interesus vykdant
švietimo veiklą, padėti asmeniui įgyti
kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas,
atitinkančias šiuolaikinį mokslo,
technologijos, ekonomikos ir kultūros
lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir
konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.
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„Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“. Prisijunkite!

2018 m. lapkričio 19 – 25
dienomis Lietuvos
suaugusiųjų švietimo

asociacija kviečia švietimo, kultūros
ir meno, verslo įstaigas, institucijas,
organizacijas ir visus suaugusiuosius
kurti MOKYMOSI šventę –
devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi
savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“. Šiais metais suaugusiųjų
mokymosi savaitę skiriama atkurtos
Lietuvos šimtmečiui.
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Situacija darbo rinkoje rugsėjo
mėnesį

Užimtumo tarnyba
prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos
informuoja, kad rugsėjo mėnesį
daugiau darbo ieškančių asmenų
suteiktas užimtumas. Labiausiai (80
proc.) augo profesinio mokymo
dalyvių skaičius. Profesiniame
mokyme pradėjo dalyvauti 1,6 tūkst.
kvalifikacijos ar tam tikrų
kompetencijų neturinčių asmenų.
Šios priemonės apimtys palyginti su

tarptautinį filmų festivalį laimėjo
Vilniaus paslaugų ir verslo
darbuotojų profesinio rengimo centro
mokinių komanda „F-56 fotografai“.
Komanda pristatė fotoistoriją tema
„Pagauti šviesą ir vietą“, istorijoje
pristatytos įspūdingos Kuršių Nerijos
vietos. Konkurso pagrindinis tikslas –
paskatinti profesinio mokymo įstaigų
besimokančiuosius pateikti savo
mokymosi profesiniame mokyme
kolektyvinės patirties fotoistoriją.
Minėtas konkursas vyksta jau trečius
metus iš eilės ir sulaukia gausaus
dalyvių būrio iš visos Europos.
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KPMPC NAUJIENOS

Į lietuvių kalbą išverstos
Europos neformaliojo
mokymosi ir savišvietos
rezultatų patvirtinimo gairės

Kviečiame susipažinti su
Europos neformaliojo
mokymosi ir savišvietos
rezultatų patvirtinimo

gairėmis. Gairių tikslas – padėti
suinteresuotosioms šalims suvokti
skirtingas galimybes ir galimus
sprendimus, rengiant ir taikant
mokymosi ir savišvietos rezultatų
patvirtinimo priemones Europoje.
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EuroSkills 2018 profesinio
meistriškumo konkursas
Budapešte. Lietuvos
komandos pasiekimai

2018 m. rugsėjo 26—28 d.,
Budapešte, Vengrijoje įvyko
EuroSkills 2018 profesinio
meistriškumo konkursas. 28
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rugpjūčiu išaugo 1,8 karto.
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Vyksta apklausa apie
Erasmus+ projektų rezultatų
platformą

Švietimo mainų paramos
fondas kviečia užpildyti
apklausą apie
„Erasmus+“ projektų

rezultatų platformą ir laimėti
„Erasmus+“ prizus. Apklausos metu
surinkti duomenys bus panaudoti
šios platformos tobulinimui.
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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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Kviečiame susipažinti su
rengiamų modulinių profesinio
mokymo programų sąrašu

valstybių komandos rungėsi 37
profesijose. Konkurso organizatoriai
WorldSkills Europe sulaukė virš 500
dalyvių, tiek pat juos lydinčių
ekspertų. Konkursą, vykusį
HungExpo parodų centre, per tris
dienas aplankė per 100 000
lankytojų. Kviečiame susipažinti su
Lietuvos komandos pasiekimais.
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2018 metų spalio mėnesį
tęsiami suaugusiųjų mokymai

Įgyvendinant iš Europos
socialinio fondo bendrai
finansuojamą projektą
„Suaugusiųjų švietimo

sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ 2018 m. spalio mėn.
tęsiami suaugusiųjų bendrųjų ir
pagrindinių kompetencijų mokymai.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Lietuvos statistikos metraštis

Naujausiame Lietuvos
statistikos metraštyje
skelbiami 2005–2017 m.
statistiniai rodikliai
atspindi ekonominius,
socialinius,

demografinius ir aplinkos procesus,
juridinių ir fizinių asmenų gamybinę,
komercinę, finansinę, investavimo
veiklą ir veiklos sąlygas. Leidinį
parengė Lietuvos statistikos
departamentas.
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Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi

perėjimui prie modulinių profesinio
mokymo programų. Šiuo metu yra
rengiamos 37 modulinės profesinio
mokymo programos. Susipažinkite su
rengiamų modulinių profesinio
mokymo programų sąrašu.
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NAUDINGOS NUORODOS

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos profesinio mokymo
politikos plėtra 2015-17.
Lietuva

Apžvalgoje „Lietuvos
profesinio mokymo
politikos plėtra 2015-17.
Lietuva" pateikiama
informacija bei susiję

duomenys apie Lietuvos profesinio
mokymo politikos plėtros kryptis
2015-2017 metų periodu.
Analizuojamos tokios sritys kaip
mokymosi darbo vietoje formų
įgyvendinimas, profesinio mokymo
prieinamumo didinimas ir kt.
Apžvalgą parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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Pedagogų etikos kodekso
taikymą paaiškinantys leidiniai

Leidinyje „Pedagogų
etikos kodeksas“
plačiau pristatyti

Pedagogų etikos kodekso filosofija,
pedagogų etiško elgesio principai ir
vertybės, jų taikymo ypatumai.
Leidinį parengė Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
Mokymosi visą gyvenimą
departamento Pedagogų veiklos
skyrius.
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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio
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