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2017 m. vyko partnerystės forumai Helsinkyje ir Rygoje. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
ataskaitų veikloms: įtraukties didinimo ir profesinio orientavimo, PM Europoje 2018, nuomonių 
apklausų PM, bendrųjų gebėjimų PM ir klausimyno PM politikos formavimo klausimais.

2017 06 15-16 forumas: Profesinis mokymas ilgalaikei bedarbystei mažinti. Bus pristatomos 
įvairios aktyvinimo priemonės, novatoriški pavyzdžiai iš visos ES. Kviečiami dalyvauti 
pagrindiniai suinteresuotųjų šalių atstovai.

2017 06 26 - 3rd Cedefop Brussels Seminar - Addressing and preventing low skills -
organizuojamas bendradarbiaujant su pirmininkaujančia ES Tarybai Malta. Kas ketvirtas suaugęs 
asmuo Europoje patenka į žemos kvalifikacijos spąstus – jų galimybės patekti į darbo rinką yra 
ribotos ir kartu jie neturi galimybių toliau siekti švietimo ir mokymo. Diskusijose bus telkiamas 
dėmesys į tai, kaip skatinti sistemų kūrimą sprendžiant šią problemą. Siekiant pagrindinio 
rekomendacijos „Kvalifikacijos kėlimo galimybės: naujos galimybės suaugusiems“ tikslo.

Planuojama kurti interaktyvią pranešimų apie profesinį mokymą Europoje platformą.

Šiuo metu vyksta CEDEFOP veiklos vertinimas, įskaitant ir ReferNet tinklo. 

AKTUALIJOS

http://www.kpmpc.lt/refernet/lt/partnerystes-forumai-galimybe-siekti-kokybes-paremtos-30-ies-saliu-geraja-patirtimi/
http://www.kpmpc.lt/refernet/lt/partnerystes-forumai-galimybe-siekti-kokybes-paremtos-30-ies-saliu-geraja-patirtimi/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports
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• 2017 m. PM politikos formavimo klausimynas: apie 
Lietuvos pažangą siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų 
rezultatų:

- skatinti visų formų mokymąsi darbo vietoje, ypač daug 
dėmesio skiriant pameistrystei;

- toliau plėtoti kokybės užtikrinimo mechanizmus pagal 
EQAVET (2) rekomendaciją;

- didinti PM ir kvalifikacijų prieinamumą visiems asmenims; 

- toliau gerinti bendrąsias kompetencijas PM programose; 

- profesijos mokytojų, meistrų profesinį tobulėjimą tiek 
mokyklose, tiek darbo vietose.

• Straipsnis „Įtraukties didinimas ir profesinis orientavimas, 
vykdant įgūdžių gerinimo politiką Europos Sąjungoje“

• Straipsnis „Europos viešosios nuomonės apie PM - tyrimo 
rezultatai: Lietuvos situacija“
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2017 M. LAUKIAMI PAGRINDINIAI 

REZULTATAI
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• Profesinio mokymo mokinių tarptautinio 
mobilumo tyrimas

• Nacionalinių naujienų apie PM aktualijas sklaida 
CEDEFOP viešinimo kanalais: CEDEFOP 
svetainė, REFERNET tinklo nariai 

• Viešinimo veiklų pagrindinės priemonės:

• Tiksliniai renginiai (5 regioniniai seminarai)

• KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškis

• ReferNet Lietuva svetainės plėtra

• Skleidžiame naujienas socialiniuose tinkluose: 
KPMPC Facebook paskyra
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REZULTATAI

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/naujienos/kpmpc-naujienlaiskiu-archyvas/
http://www.kpmpc.lt/refernet/lt/
https://www.facebook.com/kpmpc/
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Ačiū už dėmesį

Linkiu geros dienos!
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