
KPMPC - nacionalinis 
konsultavimo punktas (NCP)

Kas mes esame ir kuo galime padėti? 



Kas mes esame? 

• NCP yra organizacijos, institucijos, kurios vadovaudamosi savanoriškumo 

principu bei pasitelkdamos sukauptą profesinį potencialą bei kūrybiškumą  

konsultuoja, remia, palaiko profesinio mokymo institucijas ir kitas suinteresuotas 

organizacijas įgyvendinant Europos profesinių gebėjimų savaitei 2022 skirtas veiklas.

• NCP atlieka kritinį vaidmenį, siekiant užtikrinti sėkmingą Europos profesinių gebėjimų 

savaitės 2022 iniciatyvų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir tuo pačiu plėtoja 

tarptautinį bendradarbiavimą profesinio mokymo patrauklumo didinimo srityje.

• Svarbus kiekvienas, tiek pavieniai asmenys, suinteresuotos institucijos bei plačioji 

visuomenė.

• Išsamesnę bei nuolat atnaujinamą informaciją apie 2022 metų NCP veiklą bei jų 

kontaktus rasite https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ncps_en.

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ncps_en


Kuo galime padėti?

• suteikiame konsultacijas ir kitą susijusią pagalbą nacionalinių 

Renginių savaitės iniciatyvų organizavimo, įgyvendinimo, publikavimo 

klausimais; 

• atveriame KPMPC viešinimo kanalus informacijos apie renginius ir 

kitas susijusias iniciatyvas publikavimui;

• dalinamės Profesinių gebėjimų savaitei skirta informacine medžiaga;

• informuojame apie Profesinių gebėjimų savaitės iniciatyvas ir 

teikiamas galimybes;

• dalyvaujame susitikimuose su kitais NCP ir EK dedikuotu sekretoriatu 

ir komanda, dalijamės gerąja praktika, teikiame atitinkamą 

informaciją.



NCP žemėlapis
Papildomą informaciją rasite: Oficiali svetainė

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ncps_en


Europos profesinių gebėjimų 
savaitė 2022

2022 m. gegužės 16-20 d.



Europos profesinių gebėjimų savaitės iniciatyvos suburia
besimokančiuosius, švietimo atstovus, profesinio mokymo 
įstaigas, kitas suinteresuotas organizacijas, valdžios 
institucijas, verslo organizacijas ir plačiąją visuomenę
bendram tikslui – pasiekti, kad profesinio mokymo 
įvaizdis visoje Europoje, jo reputacija atitiktų realią 
situaciją, profesinis mokymas taptų piliečių teisingu 
pasirinkimu.

Savaitės šūkis – Atrask savo talentą!

Profesinių gebėjimų savaitė 2022 sutampa su Europos 
jaunimo metais, todėl ypač siekiama parodyti daugybę 
galimybių, kurias profesinis mokymas suteikia jaunimui ir 
suaugusiesiems, tuo pačiu paviešinti, kokią vertę profesinis 
mokymas suteikia ekonomikai ir ateities darbo rinkos 
perspektyvoms ir įgūdžiams.

Kas yra Europos profesinių gebėjimų 
savaitė 2022?



Pagrindinė Europos profesinių gebėjimų 
savaitės 2022 tema yra profesinis mokymas 
ir orientacija į žaliąjį kursą – atliepiant ES 
viziją tapti šalimis, kuriose grynasis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus 
nuliui iki 2050 metų taip, kaip yra nurodyta 
Europos žaliojo kurso dokumente.

Europos profesinių gebėjimų savaitės 2022 
esmė – įgūdžiai yra žaliojo kurso širdis.

Profesinis mokymas ir orientacija į žaliąjį 
kursą



Profesinių gebėjimų  savaitės tikslai

• Remti profesinį meistriškumą, skatinti piliečius atrasti savo talentus.

• Kuo daugiau suaugusiųjų paskatinti pasinaudoti profesinio mokymo 

teikiamomis galimybėmis.

• Paskatinti piliečius teisingai pasirinkti, publikuojant sėkmės istorijas, gerąsias 

profesinio mokymo patirtis.

• Suteikti verslo pasaulio atstovams kuo daugiau informacijos apie 

profesinio mokymo potencialą, galintį suteikti jiems konkurencinį 

pranašumą  ir galimybes tvariam verslo augimui.



EK siūlomos raktinės žinutės (1) 

Tikslinė 

grupė
Profesinis mokymas Žaliasis kursas Atrask savo talentą

Jaunimas Profesinis mokymas suteikia tvirtą pagrindą 

sėkmingam karjeros startui.

Naujoji žalioji ekonomika suteikia 

daugiau įsidarbinimo galimybių.

Profesinis mokymas suteikia Tau 

puikias galimybes mokytis visą 

gyvenimą, nuolat tobulėti ir pasitikėti 

savimi.

Suaugusieji Niekada ne per vėlu! Įžvelk naujas 

galimybes su profesiniu mokymu.

Nepaisant amžiaus, profesinis mokymas 

gali padėti Tau įgyti naujus įgūdžius tam, 

kad išliktum konkurencingas žaliosios 

ekonomikos atžvilgiu.

Nauji įgūdžiai suteikia Tau geresnes 

įsidarbinimo perspektyvas, suteikia 

saugumo garantijas!

Tėvai Gauk aktualią informaciją apie puikias darbo 

perspektyvas įgijus profesinio mokymo 

kvalifikaciją ir būtinai pasidalink šia 

informacija su savo vaikais. 

Profesinis mokymas suteikia Jūsų 

vaikams aktualius įgūdžius ir puikias 

įsidarbinimo perspektyvas.

Profesinis mokymas paruošia jūsų 

vaikus ateities darbo rinkai, suteikia 

sėkmingas karjeros perspektyvas.

Verslas Susiduri su įgūdžių neatitiktimi? Profesinis 

mokymas gali subalansuoti įgūdžių paklausą 

ir pasiūlą bet kokiame sektoriuje.

Projektuok savo verslą į žaliąjį kursą 

kartu su tęstiniu profesiniu mokymu ir 

asmenimis, siekiančiais įgyti naują  

kvalifikaciją ar kompetencijas.

Įgiję naują kvalifikaciją asmenys – tai 

pasirengę pokyčiams, aiškiai žinantys, 

ko siekia, orientuoti į žaliąjį kursą 

potencialūs Tavo darbuotojai.



EK siūlomos raktinės žinutės (2)

Tikslinė grupė Profesinis mokymas Žaliasis kursas Atrask savo talentą

Bendrasis 

ugdymas
Pristatyk savo mokiniams profesinį mokymą. 

Tai patraukli perspektyva, atverianti platų 

karjeros galimybių pasirinkimą.

Profesinis mokymas  yra pripažįstamas 

darbdavių ir siūlo paklausias ateities 

kvalifikacijas, orientuotas į žaliąjį kursą.

Profesinis mokymas suteikia naudą 

kiekvienam įgyti įgūdžius šiandienos ir 

ateities darbo rinkai.

Karjeros 

konsultantai
Konsultuoji žmones, kaip įveikti karjeros 

iššūkius? Profesinis mokymas suteikia 

galimybes jiems atrasti sėkmingus kelius į  

profesinės karjeros aukštumas.

Žaliajai ekonomikai reikia naujų įgūdžių. Įkvėpk kitus atrasti savo talentą ir 

pradėti kelionę profesinių atradimu 

link. Susitik su profesiniu mokymu jau 

šiandien.

Neaktyvus 

jaunas 

žmogus 

(NEET)

Įgyk paklausią profesinę kvalifikaciją, Tavęs 

darbo rinkoje jau nekantriai laukia!

Profesinis mokymas – tai patraukli 

galimybė naujai projektuoti savo 

karjeros kelią atliepiant žaliosios 

ekonomikos keliamus iššūkius.

Atrask savo talentą ir naujas darbo 

perspektyvas su profesiniu mokymu!

Plačioji 

visuomenė
Investuok savo laiką į profesinį mokymą. Tai 

vertingos investicijos, kurios atvers Tau 

kelius į naujas karjeros galimybes ir geresnę 

Tavo gyvenimo kokybę.

Profesinis mokymas suteikia pagrindinius 

įgūdžius, kurie užtikrina sėkmingą 

žaliosios ekonomikos plėtrą.

Europos profesinių gebėjimų savaitė 

sėkmingai sugrįžo jau šeštąjį kartą! 

Prisijunk ir Tu, nedelsk!



• I etapas: Įgyvendinkime dedikuotas veiklas jau dabar: 

2022-03-2022-05 

• II etapas: Oficiali renginių savaitė: 2022-05-(16-19) 

• III etapas: Žvelkime į ateitį kartu! 2022-05-2022-08

Profesinių gebėjimų savaitės etapai



I etapo matrica

Profesinio meistriškumo apdovanojimų iniciatyvų paskelbimas ir pradžia

Profesinių gebėjimų savaitei dedikuotų regioninio, nacionalinio, vietinio lygmens renginių 
ir iniciatyvų įgyvendinimas ir sklaida:

• ES 27 šalys narės

• Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys narės (Šveicarija, Norvegija, Islandija ir 
Lichtenšteinas), šalys kandidatės (Albanija, Turkija, Montenegro, Šiaurės Makedonija ir 
Serbija), bei kitos ES nepriklausančios šalys, jei jos yra remiamos Europos mokymo 
fondo

• 2022-03-27: paraiškų pateikimo terminas

• 2022-04-25: internetinio balsavimo pradžia 

• 2022-05-16: internetinio balsavimo pabaiga

• 2022-05-18: apdovanojimo ceremonija ir nugalėtojų paskelbimas 



II etapo matrica

2022-05-16: Atidarymo  renginys (Versailles, Prancūzija) 
(nuotolinis)

2022-05-(18-19): Europos Komisijos konferencija ir
apdovanojimų renginys (nuotolinis)

Vietiniai, nacionaliniai ir regioniniai renginiai ir 
iniciatyvos (kontaktiniu, hibridiniu ar nuotoliniu formatais) 
– pasinaudokime skaitmenizacijos teikiamomis galimybės 



III etapo matrica 

• Nesustokime. Organizuokime toliau Gebėjimų savaitei 
dedikuotas veiklas 

• Įgyvendinkime susijusias viešinimo, patrauklumo didinimo 
iniciatyvas

• Paviešinkime pasiektus rezultatus

Žvelkime į ateitį kartu!



Meistriškumo apdovanojimai

Verslo įmonių ir mokinių apdovanojimai Finansinių paskatų meistriškumui plėtoti 
apdovanojimai 

• EAfA – verslo įmonės ir pameistriai

• Mokymas darbo vietoje – verslo įmonės ir 
mokiniai

• ESF, Erasmus+ projektai 

•

Profesinio mokymo inovacijų 
apdovanojimai

• Inovatyvus profesinio mokymo teikėjas

• Profesinio mokymo tyrėjai

• Verslumo apdovanojimai (JA Europa)

Europos agentūrų ir tarptautiniai apdovanojimai:

• #CedefopPhotoAward - Tavo žaliosios ar 
skaitmeninės istorijos

• Europos mokymo fondas – žaliojo kurso iniciatyvos

• Euroskills – tarptautiniai profesinio meistriškumo 
konkursai





Dedikuotų renginių viešinimas oficialiame 
Profesinių gebėjimų savaitės žemėlapyje

https://ec.europa.e
u/social/vocational-
skills-
week/index_en

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en


Dedikuotų renginių viešinimas oficialiame Profesinių gebėjimų savaitės 
žemėlapyje

https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/register-your-
event/events/klaipeda-paulio-lindenau-
training-center-old-school-name-
maritime-training-center-2022-04-12_en

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register-your-event/events/klaipeda-paulio-lindenau-training-center-old-school-name-maritime-training-center-2022-04-12_en


Dedikuotų renginių viešinimas oficialiame 
Profesinių gebėjimų savaitės žemėlapyje

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-
week/register-your-event_en

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register-your-event_en


Kokie renginiai gali būti viešinami žemėlapyje? 

Renginių formatai: visi galimi renginių formatai yra validūs.
Tipai: tai gali būti webinarai, nuotoliniai seminarai, virtualios karjeros/atvirų dienų 
mugės, Facebook ar Instagram tiesioginės transliacijos, profesinio meistriškumo 
konkursai ir pan.

Atitikties kriterijai:

- Renginio tematika turi atliepti profesinio mokymo aktualijas ir orientacijos į žaliąjį 
kursą aspektus.

• Renginys turi būti organizuojamas mokymo įstaigos/verslo įstaigos/asocijuotų struktūrų, 
kurie atstovauja ES 27 šalis nares, Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis nares
(Šveicarija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas), šalys kandidatės (Albanija, Turkija, 
Montenegro, Šiaurės Makedonija ir Serbija) bei kitas ES nepriklausančias šalis, jei jos yra 
remiamos Europos mokymo fondo.

- Renginių organizavimo laikotarpis nuo  2022 m. sausio iki rugpjūčio mėn. 



Pasidalinkite savo sėkmės istorija

VET Stories (europa.eu)

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-stories_en


Pasidalinkite savo sėkmės istorija



Apie galimybes ir atradimus 

Prenumeruokite Profesinių gebėjimų savaitei dedikuotą naujienlaiškį
https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-subscriptions/1774/create

Registruokitės į EK oficialius renginius https://www.evsw2022.eu/

Atiduokite savo balsą profesiniam meistriškumui skirtuose apdovanojimuose   https://evsw2022.eu/awards

Pasinaudokite KPMPC viešinimo kanalais; www.kpmpc.lt; www.pameistryste.lt; 
https://www.facebook.com/kpmpc; https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA

Tapkite Profesinio mokymo praktikų bendruomenės nariais https://epale.ec.europa.eu/lt

https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-subscriptions/1774/create
https://www.evsw2022.eu/
https://evsw2022.eu/awards
http://www.kpmpc.lt/
http://www.pameistryste.lt/
https://www.facebook.com/kpmpc
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
https://epale.ec.europa.eu/lt


Dėkojame už dėmesį! Bendradarbiaukime!

Interneto svetainė:
Oficiali Savaitės interneto svetainė 
KPMPC interneto svetainės Renginių savaitei dedikuota skiltis

El. paštas: neringa.tolstych@kpmpc.lt; juljana.choruza@kpmpc.lt

Socialinis tinklas: EU Social | Facebook; EU Social/ Twitter
https://www.facebook.com/kpmpc/

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/europos-profesiniu-gebejimu-savaite-2022/
mailto:neringa.tolstych@kpmpc.lt
mailto:juljana.choruza@kpmpc.lt
https://www.facebook.com/socialeurope/
https://twitter.com/EU_Social

