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NAUJIENOS LIETUVOJE

2018 m. birželio 1 d. prasidėjo
bendrasis priėmimas į
Lietuvos profesinio mokymo
įstaigas

2018 m. birželio 1 d.
pretenduojantys

mokytis profesinėse mokyklose
kviečiami teikti prašymus Lietuvos
aukštųjų mokyklų asociacijos
bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO) Bendrojo priėmimo
informacinėje sistemoje. Stojantieji
galės rinktis mokymo programas iš
75 profesinio mokymo įstaigų.
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir
pagrindinio išsilavinimo neįgijusių
stojančiųjų pagrindinis priėmimas
skaidomas į du etapus. Pirmajame
etape šie stojantieji savo prašymus
galės registruoti nuo birželio 1 d. iki
liepos 2 dienos, antrajame etape –
nuo liepos 13 d. iki rugpjūčio 1 d.
Vidurinį išsilavinimą turintys
stojantieji prašymus pagrindinio
priėmimo metu gali teikti nuo birželio
1 d. iki rugpjūčio 1 dienos.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas Pedagogų etikos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Cedefop duomenų platforma
apie profesinio mokymo
pameistrystės organizavimo
formas Europoje

Šioje platformoje
rasite duomenis
apie profesinio

mokymo pameistrystės organizavimo
formas 28 Europos Sąjungos
valstybėse narėse, taip pat
Islandijoje ir Norvegijoje. Cedefop
ekspertai identifikavo 42 profesinio
mokymo pameistrystės organizavimo
formas ir pateikia apie jas tokius
duomenis kaip tikslinės grupės,
bendra apžvalga, sąsajos su
kvalifikacijomis, užmokestis,
darbavių atsakomybė ir pan.
Platformą sukūrė ir administruoja
Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP).
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KPMPC NAUJIENOS

Besirenkantiems būsimą
profesiją: „Išsirink sau ateitį“,
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kodeksas

2018 m. birželio 11 d.
Švietimo ir mokslo
ministrė patvirtino

Pedagogų etikos kodeksą. Pedagogų
etikos kodekse nustatomi
pagrindiniai pedagoginių darbuotojų
ir laisvųjų mokytojų profesinės etikos
reikalavimai ir įsipareigojimai siekti
etiško ir profesionalaus elgesio su
mokiniais, jų tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir kitais šeimos nariais,
kolegomis ir bendruomene.
Pedagogai savo veikloje vadovaujasi
šiais pagrindiniais elgesio ir veiklos
principais: pagarbos, teisingumo,
žmogaus teisių pripažinimo,
atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir
solidarumo.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas 2018 metais
priimamų į profesinio mokymo
įstaigas mokinių bendras vietų
skaičius

2018 m. birželio 7 d.
Švietimo ir mokslo
ministrė patvirtino 2018

metais priimamų į profesinio
mokymo įstaigas mokinių bendrą
vietų skaičių. Iš viso numatyta priimti
30 772 mokinius. Daugiausia
numatyta priimti į šias švietimo
sritis: Inžinerija ir inžinerinės
profesijos (6515), Paslaugos
asmenims (5197), Verslas ir
administravimas (3970).

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti „Erasmus+“
profesinio mokymo mobilumo
chartijų konkursui pateiktų
tinkamų paraiškų sąrašai

žiūrėdamas TV laidas ir
dalyvaudamas viktorinoje

Jei svarstote kokią profesiją
pasirinkti ar manote, kad
anksčiau įgytų žinių
šiandien jau nepakanka –

pažiūrėkite laidų ciklą „Išsirink sau
ateitį". Kad žiūrėti būtų dar smagiau,
skelbiame viktoriną, kurioje dalyvauti
gali VISI !!! Kas savaitę jums
pateiksime po klausimą, kurį rasite
KPMPC Facebook paskyroje.

SKAITYTI DAUGIAU

Toliau sėkmingai vykdomi
mokymai, skirti
suaugusiesiems įgyti /
tobulinti bendrąsias ir
pagrindines kompetencijas

Įgyvendinant projektą
„Suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims

bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ 2018 m. gegužės
mėn. 34-ose Lietuvos savivaldybėse
buvo baigti suaugusiųjų bendrųjų ir
pagrindinių kompetencijų mokymai
šiomis temomis: lietuvių k., užsienio
k., psichologinės pagalbos, meninio
ugdymo, neformalaus profesinio
švietimo ir problemų sprendimas
pasitelkiant informacines
technologijas. Šiuose mokymuose
savo bendrąsias kompetencijas
patobulino 1371 dalyvis.
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Sužinoti ir išmokti niekada
nebus per vėlu. Kviečiame
pasiklausyti radijo laidų ciklo
„Nevėlu mokytis geresniam
gyvenimui“
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Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad
2018 m. gegužės 17 d.
konkursui gauti

„Erasmus+“ programos Profesinio
mokymo mobilumo chartiją
elektroniniu būdu pateiktos 9
paraiškos. Visos paraiškos
pripažintos tinkamomis.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbti 2018 m. „Erasmus+“
bendrojo ugdymo, profesinio
mokymo ir suaugusiųjų
švietimo KA1 konkurso
rezultatai

Švietimo mainų paramos
fondas patvirtino 2018
m. finansuojamų,
rezervinių bei

nefinansuojamų programos
„Erasmus+“ bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir suaugusiųjų
švietimo 1 pagrindinio veiksmo
(asmenų mobilumas mokymosi
tikslais) projektų sąrašus.

SKAITYTI DAUGIAU

„Epale“ birželio mėnesio tema
– suaugusiųjų įgūdžių
vertinimas

Daugelis suaugusiųjų
mokymo teikėjų ieško
būdų, kaip įvertinti
besimokančius
suaugusiuosius ir

išmokyti juos, kaip pagerinti savo
mokymąsi. Nesvarbu, ar būtų
siekiama įvertinti suaugusiųjų
raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti
įgūdžius arba socialinius emocinius ir
su darbu susijusius įgūdžius, arba jei
besimokantieji suaugusieji priklauso
pažeidžiamų asmenų grupei,

Atsakymus į ramybės
neduodančius klausimus –
kur įgyti profesiją ir kokią
pasirinkti, kaip mokytis bei

ko galima išmokti suaugusiųjų
mokykloje, nuotoliniu ar neformaliu
būdu, kur pagilinti savo skaitmeninio
raštingumo žinias ir kur moko
gyventi sveikiau, o kur rasti
universitetą, kuriame galėtų
studijuoti senjorai, neketinantys
užsidaryti tarp keturių buto sienų,
arba kur slypi laimingos šeimos
paslaptis, o kas lemia, ar tapsi tikru
lyderiu ir dar daug kitų dalykų, –
išgirsite dešimties radijo laidų cikle
„Nevėlu mokytis geresniam
gyvenimui“.

SKAITYTI DAUGIAU

ReferNet tinklo partnerystės
forumai – teigiamų pokyčių
link

2018 m. gegužės 24-25 d.
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro
darbuotojai dalyvavo

Europos profesinio mokymo plėtros
centro (CEDEFOP) ReferNet tinklo
partnerystės forume Madride,
Ispanijos Karalystėje. Forumą
organizavo Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
ir Ispanijos ReferNet tinklo
nacionalinis koordinatorius –
valstybinis fondas, skirtas
mokymams darbo vietoje (FUNDAE).

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI
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suaugusiųjų mokymo specialistai turi
turėti patikimas ir tinkamas
vertinimo priemones. Todėl Epale
platformos ekspertai nusprendė
birželio mėnesį sukaupti informaciją
apie visos Europos vertinimo
modelius ir apžvelgti kai kurias
suaugusiųjų įgūdžių vertinimo
problemas. Apsilankykite „Epale“
temų puslapyje Mokymo metodai.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Susipažinkite su profesiniais
standartais

Kviečiame susipažinti su
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro
svetainėje paskelbtais

profesinių standartų projektais:
Informacinių ir ryšių technologijų
sektoriaus, Statybos sektoriaus,
Transporto ir saugojimo paslaugų
sektoriaus.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

Verslumo tendencijos
Lietuvoje 2017 m. ir 2018 m.
pradžioje

Apžvalgoje „Verslumo
tendencijos Lietuvoje
2017 m. ir 2018 m.

pradžioje" pateikti duomenys apie
Lietuvos ekonominę aplinką,
verslumo rodiklius, verslo kūrimo
tendencijas, kitus susijusius
veiksnius, verslo finansavimą.
Apžvalgą parengė VšĮ „Versli
Lietuva".

SKAITYTI DAUGIAU

Europos Sąjungos gyventojų
viešosios nuomonės tyrimo
profesinio mokymo tema
rezultatai: duomenų
vizualizacija

Šioje platformoje
pateikti 2016 m.

birželio mėn. vykdyto ES gyventojų
viešosios nuomonės tyrimo
profesinio mokymo tema rezultatų
duomenys. Sukurtų įrankių pagalba
minėtus duomenis galima analizuoti,
eksportuoti į pasirinktus formatus.
Tyrimo tikslas – atskleisti ES
gyventojų požiūrį ir supratimą apie
profesinį mokymą. Tyrimas buvo
vykdomas visose 28 ES šalyse.
Tyrimo tikslinę grupę sudarė vyresni
nei 15 metų asmenys iš skirtingų
socialinių ir demografinių grupių. Jo
vykdymo metu buvo atlikta iš viso
35,646 interviu respondentų
namuose. Lietuvos reprezentacinę
imtį sudarė 1004 respondentai.
Duomenų platformą sukūrė ir
administruoja Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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