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NAUJIENOS LIETUVOJE

Suaugusiesiems mokyti – ES
parama

Visose Lietuvos
savivaldybėse
suaugusieji galės
nemokamai

mokytis valstybinės (lietuvių) kalbos,
užsienio kalbų, įgyti psichologinių,
sveikos gyvensenos žinių, verslumo,
skaitmeninio raštingumo ir kt.
įgūdžių. Suaugę asmenys nuo 18
metų galės įgyti ar sustiprinti įvairias
kompetencijas, kurios svarbios
žmonėms norint įsidarbinti ar išlikti
darbo rinkoje, ar tiesiog padeda
geriau realizuoti save.

SKAITYTI DAUGIAU

„ECVET“ diegimo Lietuvoje
situacijos apžvalga

Europos
profesinio
mokymo kreditų
sistema (angl.
The European
Credit system for
Vocational
Education and

Training – „ECVET“) – tai

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Švedijoje vyko Europos
profesinio meistriškumo
konkursas EuroSkills 2016

Gruodžio 1-3 d.
Švedijos
Gioteborgo
mieste vykusiame
EuroSkills
konkurse varžėsi
beveik 500
dalyvių iš 28

šalių. Konkursas vyko 35 įgūdžių
kategorijose, jo dalyviai negalėjo būti
vyresni nei 25 m. amžiaus. Pagal
gautų medalių skaičių geriausiai
Euroskills 2016 pasirodė Austrija,
Suomija ir Prancūzija. Latvijos
atstovai iškovojo vieną sidabro ir tris
bronzos medalius, Estijos atstovai –
vieną bronzos medalį. Mūsų šaliai
šiemet atstovavo Visagino
technologijos ir verslo profesinio
mokymo centro, Kauno maisto
pramonės ir prekybos mokymo
centro, Vilniaus automechanikos ir
verslo mokyklos, Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centro mokiniai.
Vilniaus automechanikos ir verslo
mokyklos absolventas Tautvydas
Tunkis, kuris varžėsi automobilių
technologijų kategorijoje,
apdovanotas medaliu už profesinį
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metodologinė kreditų perkėlimo,
pripažinimo ir tam tikrais atvejais –
asmenų mokymosi rezultatų
kaupimo sistema, padedanti siekti
reikiamos kvalifikacijos. Kviečiame
susipažinti su nacionalinės „ECVET“
ekspertės Aušros Rutkienės parengta
„ECVET“ diegimo Lietuvoje situacijos
apžvalga, kurioje analizuojamos
„ECVET“ diegimo stiprybės,
silpnybės, galimybės ir grėsmės.

SKAITYTI DAUGIAU

Jubiliejiniame Kokybės
konkurso renginyje apdovanoti
geriausi metų projektai

Lapkričio 15 dieną
Vilniuje,
Nacionaliniame
fizinių ir
technologijos

mokslų centre vykusio iškilmingo
renginio metu apdovanoti 2016–ųjų
metų Švietimo mainų paramos fondo
Kokybės konkurso nugalėtojai.
Kokybiškiausias programos
„Erasmus+“ profesinio mokymo
sektoriaus mobilumo projektas -
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro projektas „Šokolado
ir marcipano panaudojimas
konditerijoje“. Renginio metu buvo
įteiktos programos „Erasmus+“
profesinio mokymo mobilumo
chartijos už kokybiškai vykdytus
tarptautinius projektus bei ilgalaikę
tarptautiškumo strategiją.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti
finansavimo paraiškas pagal
priemonę Nr. 09.4.3.-ESFA-K-
827 „Pameistrystė ir
kvalifikacijos tobulinimas
darbo vietoje“

meistriškumą. Euroskills 2016
portalas:
http://euroskills2016.com/en/

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Atrask savo talentą! Atrask
profesinį mokymą!

Europos
profesinių
gebėjimų
savaitės proga
kviečiame ir
Jus susipažinti
bei atrasti
profesinio
mokymo

galimybes. Pasidomėkite greta
esančiomis profesinio mokymo
įstaigomis. Jos organizuoja renginius,
atvirų durų dienas, leidžia išbandyti
savo įrangą ir mokymo priemones.
Profesinio mokymo įstaigos ir
Europos profesinių gebėjimų savaitės
metu organizuos renginius, tad
apsilankykite jų interneto svetainėse
ir sužinokite reikiamą informaciją.
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Mes jau Facebook‘e

Kviečiame

bendraminčius, kolegas, visus,
kuriems yra artima mokymosi visą
gyvenimą idėja jungtis prie mūsų
virtualios bendruomenės Facebook
socialiniame tinkle. Bendraukime,
dalinkimės iniciatyvomis,
naujienomis ar ištekliais, mokykimės
vieni iš kitų.
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Paraiškos
pateikimo
terminas – 2017
m. vasario 21

diena, 16.00 val. Priemonės tikslas:
užtikrinti nuolatinį darbuotojų
kvalifikacijos lygio palaikymą, jų
profesinį mobilumą ir gebėjimą
sparčiai persiorientuoti į kito ūkio
sektoriaus veiklas. Remiamos
veiklos: įmonių darbuotojų mokymai
pameistrystės forma, skirti
kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
įmonių darbuotojų mokymai darbo
vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.
Galimi pareiškėjai yra privatieji
juridiniai asmenys, valstybės ir
savivaldybės įmonės, galimi
partneriai – licencijuoti profesinio
mokymo teikėjai, verslo asociacijos,
privatieji juridiniai asmenys,
prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
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Mokyklos ir organizacijos
kviečiamos registruotis į
kampaniją „Veiksmo savaitė
be patyčių“

Švietimo įstaigos
ir organizacijos,
norinčios
dalyvauti

„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ
2017“, nuo lapkričio 28 d. iki 2017
m. kovo 1 d. kviečiamos registruotis
interneto svetainėje
www.bepatyciu.lt. Visi užsiregistravę
dalyviai per „Veiksmo savaitę“ šioje
svetainėje galės skelbti naujienas,
nuotraukas apie vykdomas veiklas,
savo patirtimi, idėjomis pasidalyti su
kolegomis.

SKAITYTI DAUGIAU

2017 metų kvietimas teikti

SKAITYTI DAUGIAU

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-
1032 „Dėl pedagoginių
profesijų prestižo kėlimo
programos patvirtinimo”

Įsakymu patvirtinta Pedagoginių
profesijų prestižo kėlimo programa.
Programos tikslas – pasiekti
kokybinių pokyčių pedagoginėse
bendruomenėse, kuriose daugumą
sudarytų apmąstantys, nuolat
tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys
profesionalūs pedagoginiai
darbuotojai, turintys aukštą prestižą
visuomenėje.
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Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-
995 „Dėl profesinio mokymo
lėšų, tenkančių vieno mokinio,
kuris mokosi pagal formaliojo
profesinio mokymo programą,
vienai valandai, 2017 metams
patvirtinimo”

Įsakymu patvirtintos profesinio
mokymo lėšas, tenkančias vieno
mokinio vienai valandai, 2017
metams, mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, profesinio
mokymo lėšas, tenkančias vieno
mokinio vienai valandai, 2017
metams, asmenų, kuriems atimta ar
apribota laisvė, profesinio mokymo
lėšas, tenkančias vieno mokinio
vienai valandai, 2017 metams.
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paraiškas pagal Erasmus+
programą

Europos Komisija
paskelbė kvietimą
teikti paraiškas
Europos Sąjungos
programos
„Erasmus+“

veikloms 2017 m. Informaciją apie
paraiškų teikimo terminus bei
programos vadovą rasite Erasmus+
portale.

SKAITYTI DAUGIAU

Pirmadienį į kelionę po Lietuvą
išvyksta Technologijų mokykla
ant ratų

Gruodžio 5 d. 10
val. iš Vilniaus
Rotušės aikštės
kelionę po Lietuvą
pradės
Technologijų
mokykla ant ratų
– inovatyvia

technologijų ir inžinerinio mokymo
įranga aprūpintas specialus
autobusas. Su šiuolaikinėmis
technologijomis, kurios naudojamos
profesiniame mokyme, mokiniai
galės susipažinti penkiuose
miestuose: Vilniuje, Kaune, Alytuje,
Šiauliuose, Panevėžyje.

SKAITYTI DAUGIAU

TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS

Studija „Darbo rinkos
informacija ir profesinis
orientavimas“

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-
990 „Dėl profesinio mokymo
programų praktinio mokymo
medžiagų lėšų imlumo
koeficientų 2017 metams
patvirtinimo“

Įsakymu patvirtinti profesinio
mokymo programų praktinio
mokymo medžiagų lėšų imlumo
koeficientai 2017 metams.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-
988 „Dėl Švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. gegužės 15
d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl
Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimo į bendrąjį
ugdymą ir profesinį mokymą
2014–2016 metų veiksmų
plano patvirtinimo”
pakeitimo“

Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimo į bendrąjį
ugdymą ir profesinį mokymą 2014–
2016 metų veiksmų plane pateiktos
ilgalaikės informacinių ir
komunikacinių technologijų diegimo į
bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą
plėtros kryptys, išdėstyti tikslai,
uždaviniai ir priemonės, numatomi
Veiksmų plano rezultatai, veiklos
įgyvendinimo principai. Įsakymo
pakeitimu atlikta Veiksmų plano 1
priedo redakcija bei patikslintas
Veiksmų plano 3 priedas.
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Lietuvos Respublikos švietimo
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Ši studija pateikia
išsamią
informaciją apie
darbo rinkos
informacijos
vaidmenį bei
įtaką, plėtojant
profesinio
orientavimo bei
karjeros

konsultavimo veiklas, gerosios
patirties pavyzdžius,
rekomendacijas, priemones,
supažindina su aplinkos kontekstu
bei pagrindiniais iššūkiais. Studiją
parengė Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-
950 „Dėl socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo
vaikui ir mokiniui tvarkos
aprašo patvirtinimo“

Įsakymu patvirtintas Socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo vaikui
ir mokiniui tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas). Aprašas nustato socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo vaikui
ir mokiniui paskirtį, uždavinius, sritis,
organizavimą ir reikalavimus
socialinio pedagogo pareigybei.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m.
lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-
951 „Dėl mokyklos socialinio
pedagogo pavyzdinio
pareigybės aprašo
patvirtinimo“

Įsakymu patvirtintas Mokyklos
socialinio pedagogo pavyzdinis
pareigybės aprašas. Šiame apraše
įvardyta mokyklos socialinio
pedagogo veiklos tikslas, pareigybei
keliami kvalifikaciniai reikalavimai,
socialinio pedagogo funkcijos ir
atsakomybės.
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http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5555
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bbad330a19111e69ad4c8713b612d0f
http://pmturinys.kpmpc.lt/public-app.html#/home
http://www.cedefop.europa.eu/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en


Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, ReferNet Lietuva, 2016

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f70376b356b37

