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NAUJIENOS LIETUVOJE

Patvirtintas Profesinio
mokymo organizavimo
pameistrystės forma tvarkos
aprašas

Profesinio mokymo
organizavimo
pameistrystės forma

tvarkos aprašas reglamentuoja
profesinio mokymo, organizuojamo
pameistrystės forma, inicijavimą ir
pasirengimą jį įgyvendinti bei
vykdymą, profesinio mokymo teikėjų
ir darbdavių, organizuojančių
profesinį mokymą pameistrystės
forma, teises ir pareigas, asmens,
siekiančio darbo vietoje įgyti
kvalifikaciją ar kompetenciją
(kompetencijas) pameistrystės
forma, teises ir pareigas, profesinio
mokymo, organizuojamo
pameistrystės forma, kokybės
užtikrinimą.

SKAITYTI DAUGIAU

Informacija būsimiesiems
ūkininkams ir mokymų pagal
Ūkininkavimo pradmenų
mokymo programą
vykdytojams

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Pasinaudokite Įgūdžių
panorama platformos
galimybėmis!

Įgūdžių panorama
platformoje pateikiama kiekybinė ir
kokybinė informacija apie
trumpalaikius ir ilgalaikius įgūdžių
poreikius, pasiūlą bei įgūdžių
pasiūlos ir paklausos neatitiktį
Europoje. Pateikiamos įžvalgos apie
skelbiamas internete laisvas darbo
vietas ir reikalaujamus įgūdžius.
Įgūdžių panoramos platformos dėka
darbo rinkos duomenys bei ekspertų
žinios yra sinenergijoje su
šiuolaikiniais IT įrankiais.
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KPMPC NAUJIENOS

Aktuali informacija
organizacijoms,
suinteresuotoms
nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos darbų
specialistų kvalifikacijos
kėlimo kursų organizavimu
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Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras 2019 m. spalio
16 dieną pasirašė įsakymą Nr. 3D-
575 „Dėl ūkininkavimo pradmenų
mokymo programos vykdymo“,
kuriuo yra nustatyti nauji ir/ar
patikslinti reikalavimai, susiję su
Ūkininkavimo pradmenų mokymo
programos turiniu bei įgyvendinimu,
mokymo įstaigų akreditacija.
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė
kviečia

2019 m. lapkričio 18–
24 d. vyksianti
suaugusiųjų
mokymosi savaitė

„Mokymosi pasaulis laukia.
Keliaukim!“ kviečia teikti
kandidatūras 2019 m. Metų
andragogo vardui ir
projektų/iniciatyvų aprašymus
konkursui „Kelionė po mokymosi
pasaulį“. 2019 m. Metų andragogo
vardo skelbimo ir originaliausių,
kūrybiškiausių mokymosi projektų
apdovanojimo ceremonija vyks 2019
m. lapkričio 15 d. atidarant
suaugusiųjų mokymosi savaitę.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais

Kviečiame susipažinti su
patvirtintais standartais,
taip pat rengiamų bei
parengtų profesinių

standartų kvalifikacijų tyrimo

Lietuvos Respublikos
kultūros ministras 2019 m.
spalio 8 dieną patvirtino
Nekilnojamojo kultūros

paveldo tvarkybos darbų specialistų,
atliekančių remontą, konservavimą,
restauravimą, kvalifikacijos kėlimo
kursų organizavimo tvarkos aprašą.
Minėtas aprašas nustato
kvalifikacijos kėlimo kursų
organizavimo tvarką, kvalifikacijos
kėlimo mokymo programų sudarymo
ir tvirtinimo reikalavimus ir kt.
Atkreipiame dėmesį, kad parengtos
Tvarkybos darbų specialistų
kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo
programos turi būti suderintos su
Kultūros ministerija.
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TV laida „Pažinimo klubas“:
kaip pagauti sėkmę, jei jos
išpardavimų nebūna?

„Kai atsivers durys,
išdrįskite pro jas įžengti.
Bet atminkite, kad reikės
rasti ir jėgų eiti naujuoju

keliu vis tolyn ir tolyn“, – sako TV
laidos „Pažinimo klubas“ herojai.
Įrodymai „iš patirties“ – TV laidoje iš
ciklo „Pažinimo klubas“,
finansuojamo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis. Ją žiūrėti
kviečiame šeštadienį, lapkričio 2 d.,
8 val. 30 min. per LNK.
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Tęsiasi mokymai profesinio
mokymo įstaigų įvaizdžio
formuotojams: pažinkite savo
auditoriją ir kalbėkite jiems
suprantama kalba
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ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų
sąrašais, standartų projektais,
išorinio vertinimo rezultatais. Minėta
informacija nuolat atnaujinama.
Profesiniai standartai rengiami
įgyvendinant projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-
0001.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi
perėjimui prie modulinių

profesinio mokymo programų.
Susipažinkite su šiuo metu rengiamų
modulinių profesinio mokymo
programų sąrašu. Informacija nuolat
atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

„Kuriant organizacijos
identitetą ir formuojant
teigiamą įvaizdį. svarbu
viskas – logotipo spalva,

interneto tinklalapis, paskyros
socialiniuose tinkluose ir
komunikacija juose, vizitinės kortelės
ir net elektroninio pašto parašai”, –
pabrėžė viena iš lektorių – prekės
ženklo kūrimo, strategijos,
rinkodaros, komunikacijos ekspertė
Indrė Baltušė.
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Susipažinkite su viešųjų
konsultacijų – diskusijų
„Modulinis profesinis
mokymas: nuo programų
rengimo iki jų įgyvendinimo“
medžiaga

Renginių paskirtis -
supažindinti renginio
dalyvius su profesinio
mokymo bei suaugusiųjų

švietimo aktualijomis. Renginių
tikslinė grupė – įmonės, vykdančios
formalųjį profesinį mokymą, kurių
pagrindinė veikla nėra profesinis
mokymas.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Lietuvos švietimas, kultūra ir
sportas (2019 m. leid.)

Elektroninio leidinio
„Lietuvos švietimas, kultūra
ir sportas“ tikslas – patogiu
būdu pateikti vizualizuotą

statistinę informaciją apie Lietuvoje
vykdomą formalųjį ir neformalųjį
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švietimą, pagrindinius šalies kultūros
ir sporto statistikos rodiklius. Be
oficialiosios statistikos, leidinyje
trumpai pristatytas neformalusis
pagyvenusio amžiaus žmonių
švietimas, kai kurie sporto rodikliai.
Leidinį parengė Lietuvos statistikos
departamentas.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras, ReferNet Lietuva, 2019

https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2019/izanga
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://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/20198494/546963

