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NAUJIENOS LIETUVOJE

Reorganizuojamos 3 profesinio
mokymo įstaigos

Vyriausybė 2018 m.
gegužės 2 d. pritarė
Švietimo ir mokslo

ministerijos siūlymui reorganizuoti 3
profesinio mokymo įstaigas – Alytaus
dailiųjų amatų mokyklą, Šilutės
turizmo ir paslaugų verslo mokyklą ir
Druskininkų amatų mokyklą. ŠMM
profesinio mokymo įstaigų tinklą
pertvarko siekdama užtikrinti darbo
rinkos lūkesčius atitinkančią
profesinio mokymo kokybę ir
racionalų profesiniam mokymui
skiriamų išteklių naudojimą.

SKAITYTI DAUGIAU

Priėmimas į profesinio
mokymo įstaigas šiemet -
pagal specialistų poreikio
prognozes regionams

Švietimo ir mokslo
ministerija informuoja,
kad šiais metais

priėmimas į profesinio mokymo
įstaigas planuojamas atsižvelgiant į
specialistų poreikio prognozes ir į

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Dalyvaukite apklausoje dėl
profesinio mokymo raidos
scenarijaus 2035

Europos profesinio
mokymo plėtros
centras (Cedefop)

kviečia dalyvauti apklausoje dėl
profesinio mokymo raidos
scenarijaus 2035 metams. Apklausos
tikslinė grupė: profesinio mokymo
ekspertai, profesinio mokymo, darbo
rinkos, socialinės politikos sektorius
atstovaujančių institucijų atstovai.
Trukmė 15-25 minučių. Tikimasi, kad
apklausos rezultatai prisidės prie
sėkmingo profesinio mokymo raidos
scenarijaus 2035 parengimo.
Kviečiame suinteresuotus asmenis
aktyviai dalyvauti ir pareikšti savo
nuomonę!

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Profesinio mokymo aktualijų
televizijos laidų ciklas „Išsirink
sau ateitį“
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šalies regionų prioritetines plėtros
sritis. Daugiausia numatoma mokinių
priimti į šias sritis: gamyba ir
perdirbimas, inžinerinė pramonė,
verslas ir administravimas, statyba,
socialinė gerovė. Profesinio mokymo
įstaigose numatoma finansuoti šiek
tiek daugiau nei 20 tūkst. vietų.
Priėmimas kaip ir pernai vyks
centralizuotai per LAMA BPO sistemą.

SKAITYTI DAUGIAU

Ūkio ministerija kviečia teikti
pastabas priemonės
„Kompetencijos LT"
įgyvendinimo plano pakeitimo
projektui

Ūkio ministerija parengė
ir teikia viešam

aptarimui priemonės Nr. 09.4.3-
ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“
įgyvendinimo plano pakeitimo
projektą. Pagal šią priemonę
remiamos veiklos: specialiųjų
mokymų, skirtų sektorinių
kompetencijų ugdymui, įmonėms
teikimas; darbinėje veikloje įgyjamų
aukšto meistriškumo kvalifikacijų
posistemės sukūrimas. Pateikti
pastabas galima iki 2018 m. gegužės
9 d. Pastabas siųsti el. paštu es-
priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.

SKAITYTI DAUGIAU

Maksimaliai išnaudokite
programos „Kompetencijų
vaučeris" galimybes!

VšĮ „Versli Lietuva"
kviečia mokymo
paslaugų teikėjus,

siekiančius teikti mokymus įmonėms,
aktyviau dalyvauti LR 2014-2020
metų ESF investicijų veiksmų
programoje „Kompetencijų

Visą pavasarį per TV3
buvo rodomas televizijos
laidų ciklas „Išsirink sau
ateitį“. Šiose laidose
patraukliu, inovatyviu ir

kūrybingu formatu pateikiama
informacija apie profesijas, kurių
galima išmokti beveik septyniose
dešimtyse Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų. Kviečiame TV3
platformoje pasižiūrėti visas 10
„Išsirink sau ateitį" laidas.

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko nacionalinis profesinio
meistriškumo konkursas
„Apdailos montuotojas 2018“

2018 m. balandžio 25–26
d. Vilniuje, LITEXPO
parodų ir kongresų centre,
parodos „Resta 2018“
metu, vyko profesinio

meistriškumo konkursas „Apdailos
montuotojas 2018“. Konkurso
nugalėtoja tapo Tauragės profesinio
rengimo centro komanda, antros
vietos laimėtoja – Kupiškio
technologijos ir verslo mokyklos
komanda, tretieji – Kauno statybos ir
paslaugų mokymo centro komanda.
Sveikiname prizininkus, dalyvius ir
juos parengusius profesijos
mokytojus.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Darbo rinkos rodikliai 2018 m.
kovo mėn.
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vaučeris“. Minėtos priemonės
pagrindinė veikla: bendrųjų ir
specialiųjų mokymų įmonėms
teikimas, taikant „kompetencijų
vaučerio“ sistemą.

SKAITYTI DAUGIAU

„Epale“ gegužės mėnesio
tema – migrantų švietimas

„Epale“ bendruomenė
yra įsitikinusi, kad
suaugusiųjų mokymas
ne tik gali padėti
migrantams

prisitaikyti prie naujos aplinkos, bet
ir išspręsti religinės ir kultūrinės
neapykantos problemą. Skaitykite
„Epale“ teminį puslapį, skirtą
migrantų švietimui.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Parengta nauja Bepiločių
orlaivių valdytojo modulinė
profesinio mokymo programa

Vilniaus technologijų, verslo
ir žemės ūkio mokyklos ir
darbdavių iniciatyva,
bendradarbiaujant su

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro darbuotojais, parengta
ir įregistruota nauja Bepiločių orlaivių
valdytojo modulinė profesinio
mokymo programa (IV LTKS lygis).
Programa suderinta su Civilinės
aviacijos administracija. Pagal ją gali
būti vykdomas tiek pirminis, tiek ir
tęstinis profesinis mokymas.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos darbo birža
skelbia pagrindinius
darbo rinkos rodiklius
2018 m. kovo mėn.
Pagrindinės tendencijos:

du kartus išaugo mechanikos
inžinierių darbuotojų poreikis, didėjo
paklausa statybos inžinieriams,
kepėjams ir konditeriams, judamųjų
žemės ir miško ūkio įrenginių
operatoriams

SKAITYTI DAUGIAU

Žmogiškųjų išteklių būklės
ataskaita 2018

Apžvalgoje
nagrinėjami Lietuvos
žmogiškieji ištekliai
naudojant valstybės

registrų ir informacinių sistemų
duomenis. Apžvelgiama bendra
žmogiškųjų išteklių situacija,
gyventojų užimtumas, pajamų
pasiskirstymas ir kiti aspektai, taip
pat apskričių specifika bei išskirtys
savivaldybėse, pateikiama
informacija apie specialistų
integraciją į darbo rinką. Šioje
apžvalgoje pasirinkta tema –
Lietuvos piliečių migracija –
nagrinėjama detaliau. Apžvalgą
parengė Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės centras (MOSTA).

SKAITYTI DAUGIAU

CEDEFOP brošiūra „Mąstyk
europietiškai - veik lokaliai"

Brošiūroje „Mąstyk
europietiškai - veik
lokaliai" (angl. Think
European - Act local)
glaustai ir patraukliai

pateikiama informacija apie
CEDEFOP misiją, uždavinius, veiklos
sritis. Leidinyje taip pat susipažinsite
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NAUDINGOS NUORODOS
su CEDEFOP raidos istorija bei
susijusiu Europos profesinio mokymo
politikos kontekstu, rasite įdomią
statistiką, naudingas nuorodas.
Leidinį parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

RENGINIAI

Vyks nacionalinis inžinerinės
pramonės sektoriaus
profesinio meistriškumo
konkursas

2018 m. gegužės 9-10 dienomis vyks
Nacionalinis inžinerinės pramonės
sektoriaus profesinio meistriškumo
konkursas, kurio metu susirungs
būsimieji mechatronikai, elektrikai ir
suvirintojai.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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