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NAUJIENOS LIETUVOJE

Kitą savaitę prasideda paroda
„Studijos 2019“: stebins
profesinio mokymo erdvė

Vasario 7–9 d. Lietuvos
parodų centre
„Litexpo“ vyks 17-oji

tarptautinė mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo paroda „Studijos
2019“. Salėje „Profesijos gyvai“
lankytojai galės ne tik stebėti grožio
paslaugų ir jaunojo automechaniko
nacionalinius profesinio
meistriškumo konkursus, bet ir patys
išbandyti įvairias profesijas. Pati
interaktyviausia parodos erdvė
pristatys platų spektrą aktualiausių
Lietuvos darbo rinkoje sričių –
inžinerinės pramonės ir energetikos,
statybų, kompiuterijos, medienos
apdirbimo, menų, žemės ūkio,
miškininkystės, maisto pramonės,
aprangos, grožio paslaugų,
transporto ir sveikatos.

SKAITYTI DAUGIAU

Įsidarbinimo galimybės 2019
metais – kokių profesijų
atstovams palanki darbo rinka

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Suformuluota nuomonė dėl
profesinio mokymo ateities po
2020

Kviečiame susipažinti
su trišalio profesinio
mokymo patariamojo
komiteto (ACVT) 2018

m. gruodžio mėn. vienbalsiai priimta
nuomone dėl profesinio mokymo
ateities po 2020 m. ACVT nuomonėje
nustatoma bendra ES valstybių narių
ir šalių partnerių vyriausybių,
profesinių sąjungų ir darbdavių
organizacijų vizija, kaip profesinio
mokymo sistemas pritaikyti ateities
socialiniams ir ekonominiams
iššūkiams spręsti.
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KPMPC NAUJIENOS

Problemų sprendimas
pasitelkiant informacines
technologijas: kaip pagerinti
rezultatus ir formuoti
sėkmingą praktiką?

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723461316d35
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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/kita-savaite-prasideda-paroda-studijos-2019-stebins-profesinio-mokymo-erdve
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9263&furtherNews=yes


Kasmet Užimtumo
tarnyba rengia
įsidarbinimo

galimybių barometrus, kurie apima
155 profesijų grupes ir atspindi
Lietuvos ir atskirų apskričių darbo
rinkos struktūrą. Šių metų naujovė
pristatant profesijas darbo rinkoje –
įsidarbinimo galimybių barometrai
papildyti aktualia informacija apie
vidutinį darbo užmokestį šalyje pagal
kiekvieną profesijų grupę.
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Nukeliamas „Erasmus+“
paraiškų teikimo terminas į
2019 m. vasario 12 d.

Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad dėl
techninių nesklandumų

nukeliamas „Erasmus+“ paraiškų
teikimo terminas. Europos Komisija
praneša, jog paraiškas galima teikti
iki 2019 m. vasario 12 dienos, 13.00
val. Lietuvos laiku (12.00 val.
Briuselio laiku). Kaip teigiama
oficialiame EK pranešime,
atsižvelgiant į jau kelias dienas
besitęsiančius techninius
nesklandumus paraiškų formų
platformoje, galutinis terminas iš
2019 m. vasario 5 d. nukeliamas į
2019 m. vasario 12 d.
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Tapkite „Epale” andragogu

„Epale“ projektas
suburiantis ne tik
Lietuvos, bet ir visos
Europos suaugusiųjų

švietėjus bei kuriantis profesionalų,
aukštos kompetencijos turinį,
ketvirtus metus iš eilės kviečia tapti
„Epale“ metų andragogu. Šis vardas

Sparčiai besikeičiančios
skaitmeninės technologijos
keičia suaugusiųjų
kasdienio gyvenimo

aplinką, darbo principus ir tempą.
Skaitmeniniai įgūdžiai padeda
suaugusiems siekti geresnės
gyvenimo kokybės. Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centras
organizavo nacionalines diskusijas,
kuriose kalbėta apie suaugusiųjų
skaitmeninių gebėjimų poreikius
konkuruojant darbo rinkoje, aptariant
pramonės revoliuciją ir jos keliamus
iššūkius.

SKAITYTI DAUGIAU

Nacionalinės ir tarptautinės
kvalifikacijų sandaros: ar
greitai visas pasaulis kalbės
viena kalba?

2018 metais suėjo 10 metų
nuo tada, kai Europos
Sąjungos šalys susitarė dėl
bendros Europos

Kvalifikacijų sandaros sukūrimo ir
įsipareigojo sukurti nacionalines
kvalifikacijų sandaras, siekiant
palengvinti susikalbėjimą tarp
skirtingų švietimo ir mokymo,
aukštojo ir profesinio mokymo
sistemų Europoje. Per šį laikotarpį
buvo daug diskutuojama apie tai,
kiek ir kokią įtaką daro kvalifikacijų
sistemos mokymuisi visą gyvenimą.
Straipsnį parengė nacionalinė
„ECVET“ ekspertė dr. Odeta
Kupetienė.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

http://uzt.lt/news/isidarbinimo-galimybes-2019-metais-kokiu-profesiju-atstovams-palanki-darbo-rinka/
http://www.erasmus-plius.lt/naujiena/demesio-nukeliamas-erasmus-paraisku-teikimo-terminas-789
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/problemu-sprendimas-pasitelkiant-informacines-technologijas-kaip-pagerinti-rezultatus-ir-formuoti-sekminga-praktika/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/nacionalines-ir-tarptautines-kvalifikaciju-sandaros-ar-greitai-visas-pasaulis-kalbes-viena-kalba/


įprasmins Jūsų veiklą, pabrėš
kompetenciją ir suteiks galimybę
dalyvauti išskirtiniuose „Epale”
mokymuose. Norėdami tapti „Epale”
2019 m. andragogu platformoje
turite paskelbti ne mažiau nei 3
kokybiškas asmenines publikacijas
iki 2019 metų spalio 31 d.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
toliau sėkmingai vykdo
kvalifikacijų sistemos

plėtros veiklas. Kviečiame susipažinti
su rengiamų profesinių standartų
kvalifikacijų tyrimo ataskaitomis,
siūlomų kvalifikacijų sąrašais,
standartų projektais, išorinio
vertinimo rezultatais. Profesiniai
standartai rengiami įgyvendinant
projektą „Lietuvos kvalifikacijų
sistemos plėtra (I etapas)", Nr.
09.4.1-ESFA-V-734-01-0001.
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Rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi
perėjimui prie modulinių

profesinio mokymo programų.
Susipažinkite su rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų sąrašu.

SKAITYTI DAUGIAU

Skillset and match, Cedefop’s
magazine promoting learning
for work

Žurnalas Skillset and
match, Cedefop’s
magazine promoting
learning for work. 2019
m. sausio mėn. numeris.
Šiame numeryje
sužinosite kaip

modeliuojama Profesinio mokymo
ateitis, kaip Europos įgūdžių indeksas
vertina šalių įgūdžių sistemas;
susipažinsite su Šiaurės šalių
kvalifikacijų sąranga; taip pat su
fotografijos konkurso
#CedefopPhotoAward nugalėtojais,
tarp kurių yra ir Lietuvos atstovai.
Žurnalą leidžia CEDEFOP (Europos
profesinio mokymo plėtros centras).

SKAITYTI DAUGIAU

Skills audit: tools to identify
talent

Ataskaitoje Skills
audit: tools to identify
talent (liet. Įgūdžių
auditai: talentų
nustatymo
priemonės) pateikiami
atlikto tyrimo

rezultatai. Tyrimo metu buvo
nagrinėjami 16 ES šalių įgūdžių
auditai, siekiant identifikuoti
naudojamus pagrindinius tipus ir
skirtingus metodus, požiūrius ir
standartus. Taip pat analizuojamas
Įgūdžių auditų efektyvumas. Įgūdžių
auditas nustato ir suregistruoja
asmens įgūdžius ir žinias. Ataskaitą
parengė Europos Komisija.
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https://ec.europa.eu/epale/lt/content/kvieciame-tapti-epale-andragogu
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http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/skillset-and-match-cedefops-magazine-promoting-learning-work-january-issue-out?src=email&freq=weekly
http://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2019/02/2019_sausis_KE-01-19-014-EN-N-1.pdf
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