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NAUJIENOS LIETUVOJE

Per papildomą priėmimą į
profesinio mokymo įstaigas
pakviesta dar per 1,7 tūkst.
stojančiųjų

Šiemet, kaip ir pernai, į
profesinio mokymo

įstaigas buvo galima stoti ne tik per
vasaros-rudens priėmimą. Lapkričio
11 d. – gruodžio 11 d. vykusio
papildomo priėmimo į likusias laisvas
vietas metu mokymosi sutartis
siūloma pasirašyti dar 1733
stojančiųjų, iš jų daugiausiai į
paslaugų asmenims, inžinerijos,
sveikatos priežiūros. Tai ketvirtadaliu
daugiau nei pernai pirmą kartą
vykusiame žiemos priėmime, po
kurio pakviesti 1424 siekiantys įgyti
profesiją.
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Atnaujinta informacija
mokymo teikėjams

Užimtumo tarnyba
atnaujino metodinę
konsultacinę
informaciją, skirtą

mokymo teikėjams, kurie
suinteresuoti mokymo programų
Užimtumo tarnybai pateikimu.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Registruokite renginius į
Europos profesinių gebėjimų
savaitės 2019 renginių grafiką
ir laimėkite vertingus prizus

2019 m. spalio 14-18
dienomis, Helsinkyje
įvyko oficialūs Europos
profesinių gebėjimų

savaitės 2019 renginiai. Tačiau
Savaitės iniciatyvos toliau tęsiasi!!!
Registruokite renginius
interaktyviame Savaitės renginių
žemėlapyje iki 2019 m. gruodžio 31
d. ir laimėkite asmeninį kvietimą į
2020 Savaitės renginius Berlyne. Bus
atrinkti trys lamėtojai, kurie
registravo renginius 2019 m.
gruodžio 9-31 dienomis, užpildė
renginių registracijos formą bei gavo
patvirtinimą.
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KPMPC NAUJIENOS

Profesinio mokymo įstaigų
atstovai supažindinti su
galimybe didinti savo teikiamų

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3373326336
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/per-papildoma-priemima-i-profesinio-mokymo-istaigas-pakviesta-dar-per-17-tukst-stojanciuju
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019


Įvardyti reikalavimai mokymo
programoms, nurodyti susiję teisės
aktai, pateikiama detali mokymo
programų pateikimo Užimtumo
tarnybai instrukcija.
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Suaugusiųjų mokytojai:
mokomės, kad geriau
padėtume savo mokiniams

2019 m. rugsėjo –
lapkričio mėnesiais 40
mokytojų iš suaugusiųjų

mokymo centrų, mokyklų, gimnazijų
turėjo galimybę tobulinti savo
kvalifikaciją užsienio mokymo
įstaigose. Tokia galimybė atsirado
projekto vykdytojui Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centrui ir
projekto partneriams – Švietimo
mainų paramos fondui, Tęstinio
mokymo centrų asociacijai, Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacijai
įgyvendinant projektą „Profesinio
mokymo ir suaugusiųjų švietimo
sistemos tarptautiškumo plėtra“.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais

Kviečiame susipažinti su
patvirtintais standartais,
taip pat rengiamų bei
parengtų profesinių

standartų kvalifikacijų tyrimo
ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų
sąrašais, standartų projektais,
išorinio vertinimo rezultatais. Minėta
informacija nuolat atnaujinama.

paslaugų pasiūlą

2019 m. gruodžio 4 d. įvyko
viešoji konsultacija –
diskusija „Neformaliojo
švietimo ir savišvietos būdu

įgytų kompetencijų pripažinimas:
kaip tai vyksta?“, kurios metu
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų,
dar nedalyvaujančių asmenų
neformaliojo švietimo ir savišvietos
būdu įgytų kompetencijų pripažinimo
procese, atstovai susipažino su šio
proceso ypatybėmis ir aktyviai
diskutavo apie savo mokymo įstaigų
galimybę padėti Lietuvos
gyventojams geriau įsilieti į šalies
darbo rinką. Dėkojame dalyviams už
aktyvų dayvavimą.
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Konferencija Tarptautiškumas
profesiniame mokyme

2019 m. gruodžio 5 d.
Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešojoje
bibliotekoje įvyko praktinė

konferencija „Tarptautiškumas
profesiniame mokyme“, kurią
organizavo Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras kartu su
Švietimo mainų paramos fondu.
Konferencija skirta profesinio
mokymo įstaigų tarptautinių projektų
rengėjams ir vykdytojams.
Konferencijos tikslas skatinti
aktyviau dalyvauti tarptautiškumo
veikloje, naudotis sukurtais įrankiais
bei dalintis gerąja patirtimi.
Susipažinkite su renginio
pranešimais.
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Plėtojamos e-mokymosi
galimybės suaugusiesiems

https://uzt.lt/atnaujinta-informacija-mokymo-teikejams/
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokytojai-mokomes-kad-geriau-padetume-savo-mokiniams/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinio-mokymo-istaigu-atstovai-supazindinti-su-galimybe-didinti-savo-teikiamu-paslaugu-pasiula/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/konferencija-tarptautiskumas-profesiniame-mokyme/


Profesiniai standartai rengiami
įgyvendinant projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-
0001.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi
perėjimui prie modulinių

profesinio mokymo programų.
Susipažinkite su šiuo metu rengiamų
modulinių profesinio mokymo
programų sąrašu. Informacija nuolat
atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
parengė 5-ias informacinių
technologijų srities e-

mokymosi programas: (1) Internetas:
„Google“ raštinės programos; (2)
Paslaugos internete: pagalba
darbinantis; (3) Paslaugos internete:
savitarna; (4) Internetas: viskas apie
„Google“ paiešką; (5) Paslaugos
internete: virtualios bibliotekos
paslaugos. Kviečiame pasinaudoti e-
mokymosi galimybėmis.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Interaktyvi duomenų apie
profesinio mokymo sistemas
platforma

Ši interaktyvi
platforma yra

pagrindinis informacijos apie
profesinio mokymo sistemas Europos
Sąjungoje, Islandijoje ir Norvegijoje
šaltinis. Tikimasi, kad platformoje
pateikti duomenys padės politikos
formuotojams, socialiniams
partneriams, tyrėjams ir kitoms
suinteresuotosioms šalims geriau
suprasti nacionalinių profesinio
mokymo sistemų panašumus ir
skirtumus. Interaktyvių įrankių
pagalba šalių duomenis galima ne tik
analizuoti, bet ir tarpusavyje
palyginti. Platformą plėtoja Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).
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https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/rengiami-standartai/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/rengiamos-programos/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/pletojamos-e-mokymosi-galimybes-suaugusiesiems/
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania


Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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