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NAUJIENOS LIETUVOJE

2020 m. sausio 27 dieną
prasidėjo ankstyvasis
priėmimas į profesinio
mokymo įstaigas

Norintieji įgyti darbo
rinkoje paklausią

profesiją gali dalyvauti šiemet pirmą
kartą rengiamame ankstyvame
žiemos priėmime, kuris vyksta sausio
27 d. – vasario 11 d. Ankstyvajame
priėmime gali dalyvauti visi
norintieji, baigę vidurinio ugdymo
programą. Profesinę kvalifikaciją
tokiu atveju galima įgyti per 6–18
mėnesių. Ankstyvasis žiemos
priėmimas vykdomas centralizuotai
internetu per LAMA BPO sistemą.
Žiemos priėmime dalyvausiančių
profesinio mokymo įstaigų ir jų
siūlomų mokymo programų sąrašą
galima rasti bendrojo priėmimo
LAMA BPO interneto svetainėje:
http://www.lamabpo.lt.

SKAITYTI DAUGIAU

Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija teikia siūlymus dėl
profesinio mokymo įstaigų
tinklo pertvarkos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Susipažinkite su internetinio
seminaro medžiaga apie
Europos pameistrystės aljanso
veiklos gaires 2020

Internetinio seminaro,
kuris įvyko 2020 metų
sausio 21 dieną, metu
buvo pristatytos Europos

pameistrystės aljanso 2020 metų
veiklos gairės, apžvelgti svarbiausi
atlikti darbai bei pasiekti rezultatai.
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KPMPC NAUJIENOS

Profesiniai standartai —
įrankis švietimo ir verslo
pasaulio dialogui

Informaciniame pranešime
įvardijamos profesinių
standartų rengimo
reglamentavimo nuostatos,

pateikiamos parengtų profesinių
standartų charakteristikos. Profesinis
standartas – ūkio sektoriui arba jo
daliai reikalingų visų lygių
kvalifikacijų, jas sudarančių
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Siekdama kelti
profesinio mokymo

kokybę Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija teikia siūlymus dėl
profesinio mokymo įstaigų tinklo
pertvarkos. Mokyklų bendruomenės,
savivaldybės, socialiniai partneriai
kviečiami aktyviai įsitraukti į siūlymų
svarstymą. Ministerijos parengtame
profesinio mokymo įstaigų tinklo
pertvarkos projekte numatoma, kad
nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje
veiks 56 profesinio mokymo įstaigos,
šiuo metu jų yra 61.

SKAITYTI DAUGIAU

Pasinaudokite Atvirų duomenų
portalo galimybėmis

2020 m. sausį startavo
Atvirų duomenų portalo
beta versija. Portalo
beta versija skirta

būsimus portalo duomenų
naudotojus supažindinti su kuriama
aplinka, sulaukti pastebėjimų bei
populiarinti duomenų atvėrimo
iniciatyvą. Atvirų duomenų portalas
yra kuriamas kaip būsimas vieningas
prieigos taškas prie visų Lietuvoje
atvertų duomenų rinkinių ir
suteikiantis technologines priemones
atvirų duomenų tiekėjams parengti ir
publikuoti atvertų duomenų rinkinių
metaduomenis. Portalas suteiks
galimybę atvirų duomenų
vartotojams atlikti reikiamų
duomenų rinkinių paiešką bei prieigą
prie pačių atvertų duomenų rinkinių.
Atvirų duomenų portalą data.gov.lt
kuria Ekonomikos ir inovacijų
ministerija kartu su Informacinės
visuomenės plėtros komitetu.
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kompetencijų ir kvalifikacijos
suteikimo reikalavimų aprašas.
Profesinių standartų rengimas sudaro
galimybę visų lygių kvalifikacijas tirti
ir apibrėžti pagal vienodus principus,
nustatyti ryšius tarp tos pačios
kvalifikacijos skirtingų lygių ir sukurti
paprastą, aiškią ir kiekvienam
vartotojui suprantamą kvalifikacijas
apibūdinančią sistemą.
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Sektorinių profesinių komitetų
veikla ir ateities perspektyvos

Informaciniame pranešime
pateikiama informacija apie
sektorinių profesinių
komitetų veiklą 2019

metais, pasiektus rezultatus bei 2020
veiklos gaires. Sektorinis profesinis
komitetas – bendradarbiavimo
pagrindu sudaryta patariamoji
institucija, koordinuojanti konkretaus
ūkio sektoriaus – veiklų grupės
strateginius kvalifikacijų sistemos
formavimo ir profesinio mokymo
klausimus pagal veiklų ekonominę
funkciją, produktus, paslaugas arba
technologijas.
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Sukurta interaktyvi
elektroninė mokymo(-si)
priemonė, padedanti ugdyti
bendruosius gebėjimus
profesiniame mokyme

Įgyvendinant Švietimo,
mokslo ir sporto mnisterijos
deleguotas užduotis,
Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centro
įgyvendinamo projekto „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)“, metu 2019 m. parengta
interaktyvi elektroninė mokymosi
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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.
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

priemonė, skirta ugdyti iniciatyvumo
ir verslumo bei mokymosi mokytis
bendruosius gebėjimus. Minėtos
priemonės paskirtis — ugdyti
mokinių, kurie mokosi pagal
formaliojo ir neformaliojo profesinio
mokymo bei neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programas
iniciatyvumo ir verslumo bei
mokymosi mokytis bendruosius
gebėjimus. IMP skirta profesinio
mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų
švietimo teikėjams, mokytojams,
mokiniams.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Nauja duomenų bazė apie
pameistrystės finansavimo
schemas Europos Sąjungoje

CEDEFOP
internetinėje

duomenų bazėje pateikiama
informacija apie tai, kaip
pameistrystė yra finansuojama ES
valstybėse narėse. Pateikiamos
pameistrystės finansavimo schemos,
įskaitant pagrindinius finansavimo
šaltinius ir finansinius srautus, kai
kurių pameistrystės išlaidų (pvz.,
pameistrių darbo užmokestis /
pašalpos, socialinio draudimo
išlaidos) ypatybes ir dydį bei
susijusio finansavimo apimtį.
Duomenų bazėje pateikiama apie 30
pameistrystės finansavimo būdų ir
aprašyta daugiau kaip 50
finansavimo priemonių. Duomenų
aktualumo data - 2017 m. Platformą
plėtoja Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP).
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