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Patvirtintas Valstybės
švietimo ir mokslo stebėsenos
tvarkos aprašas

Artėja Europos profesinių
gebėjimų savaitė 2019

Švietimo, mokslo ir
sporto ministras 2019
m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-757
patvirtino Valstybės švietimo ir
mokslo stebėsenos tvarkos aprašą.
Aprašas nustato švietimo ir mokslo
stebėsenos paskirtį, uždavinius,
objektą ir subjektą, principus,
švietimo ir mokslo stebėsenos
organizavimą ir vykdymą, rodiklius,
jų atrankos kriterijus ir tvirtinimą,
disponavimą stebėsenos informacija
bei finansavimą. Valstybės švietimo
ir mokslo stebėsena yra švietimo ir
mokslo stebėsenos subjektų
vykdoma nuolatinė švietimo ir
mokslo būklės bei kaitos analizė,
vertinimas, prognozavimas, taip pat
tam reikalingų duomenų rinkimas.
SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintos naujos redakcijos
Formaliojo profesinio mokymo
licencijavimo taisyklės

Europos profesinių
gebėjimų savaitė – tai
Europos Komisijos
iniciatyva, skirta didinti
pofesinio mokymo patrauklumą.
Savaitės renginiuose dalyvaujančios
suinteresuotos organizacijos turi
progą parodyti kitiems aukščiausios
kokybės profesinio mokymo
pavyzdžius. Registruokite renginius,
dalinkitės savo sėkmės istorijomis,
nominuokite geriausius Profesinio
mokymo kokybės apdovanojimams.
Oficiali renginių savaitė - 2019 m.
spalio 14-18 d., Helsinkis.
SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS
Patvirtinti Tekstilės, aprangos
ir odos dirbinių gamybos
sektoriaus bei Poligrafijos,
žiniasklaidos ir reklamos
sektoriaus profesiniai
standartai

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2019 m.
birželio 12 d.
nutarimu Nr. 591 patvirtino naujos
redakcijos Formaliojo profesinio
mokymo licencijavimo taisykles,
kurios įsigaliojo 2019 m. birželio 21
d. Formaliojo profesinio mokymo
licencijavimo taisyklėse nauja:
licencijų išdavimo, dokumentų
nagrinėjimo tvarka ir terminai;
licencijos panaikinimo, galiojimo
sustabdymo sąlygos ir terminai;
pateikiamų dokumentų skaičius.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
informuoja, kad bus tikslinami šie
teisės aktai: paraiškos licencijai gauti
(papildyti, patikslinti) forma;
ekspertizės akto forma; formaliojo
profesinio mokymo programų
atitikties sąrašas.

2019 m. birželio 26 d.
patvirtinti Tekstilės,
aprangos ir odos dirbinių
gamybos sektoriaus
profesinis standartas bei Poligrafijos,
žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus
profesinis standartas. Minėtų
standartų projektai buvo ne kartą
pristatyti, aptarti ir diskutuoti
viešosiose konsultacijose.
Galutiniams profesinių standartų
projektams pritarė atitinkamai
Tekstilės gaminių, drabužių ir odos
dirbinių gamybos bei Spausdinimo,
leidybinės veiklos, televizijos ir radijo
programų gamybos ir transliavimo,
informacinių paslaugų, reklamos ir
rinkos tyrimų sektoriniai profesiniai
komitetai.
SKAITYTI DAUGIAU

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC projektas konkurso
„Europos burės 2019"
nominacijos „Už suteiktas
galimybes augti" nugalėtojas
Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo
plėtros centras tapo
nugalėtoju nominacijoje „Už
suteiktas galimybes augti“.
Įgyvendinant projektą „Profesijos ir
suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos plėtra", bus
apmokyta per tūkstantį profesinio ir
suaugusiųjų mokymo įstaigų
mokytojų (andragogų). Mokytojų
įgytos žinios didina profesinio ir
suaugusiųjų mokymo kokybę bei jo
patrauklumą tarp šalies gyventojų, o
tobulinant sektorinių centrų atstovų
kvalifikaciją, efektyviau
išnaudojamas sektorinių praktinio
mokymo centrų potencialas.
SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas Viešojo
administravimo sektoriaus
profesinis standartas
2019 m. birželio 11 d.
patvirtintas Viešojo
administravimo sektoriaus
profesinis standartas. Šį
standartą parengė UAB „Kvalitetas“
suburta ekspertų grupė, standarto
projektai buvo ne kartą pristatyti,
aptarti ir diskutuoti viešosiose
konsultacijose. Galutiniam profesinio
standarto projektui pritarė Viešojo
valdymo, gynybos, teisingumo ir
teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir
apsaugos, priešgaisrinių tarnybų
veiklos sektorinis profesinis
komitetas.
SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas Medienos ir
medienos gaminių, baldų,
popieriaus ir popieriaus
gaminių gamybos sektoriaus

profesinis standartas

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS
Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
toliau sėkmingai vykdo
kvalifikacijų sistemos
plėtros veiklas. Kviečiame susipažinti
su rengiamų profesinių standartų
kvalifikacijų tyrimo 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-734-010001.
SKAITYTI DAUGIAU

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.
SKAITYTI DAUGIAU

2019 m. birželio 5 d.
patvirtintas Medienos ir
medienos gaminių, baldų,
popieriaus ir popieriaus
gaminių gamybos sektoriaus
profesinis standartas. Minėto
standarto projektai buvo ne kartą
pristatyti, aptarti ir diskutuoti
viešosiose konsultacijose. Galutiniam
profesinio standarto projektui pritarė
Medienos ir medienos gaminių,
baldų, popieriaus ir popieriaus
gaminių gamybos sektorinis
profesinis komitetas.
SKAITYTI DAUGIAU

Kostiumų dizainerė D.
Pečiulienė: „Džiaugiuosi, kad
pasirinkau tokį kelią“
Patarimai, nuomonės ir
tikros nuolat besimokančių
istorijos apie tai, kaip
naujos žinios ir įgūdžiai
keičia gyvenimą nepaisant amžiaus –
naujame radijo laidų cikle
„Neformaliojo mokslo virtuvė“, kurį
transliuoja radijo stotis „Pūkas“.
Laidų ciklo kviečiame klausytis
antradieniais, po 11 val. žinių. 2019
m. liepos 2 dienos laidoje: kai gerai
besimokanti šešiolikmetė Daiva
nusprendė, kad baigusi 10 klasių
stos į profesinę mokyklą, nustebo visi
– ir tėvai, ir pedagogai, ir net
profesinės, į kurią ji įstojo, mokytojai.
Tačiau svajonę tapti drabužių
dizainere įgyvendinusi moteris sako,
kad ir vėl rinktųsi tokį patį kelią.
SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS
PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Pameistrystės apžvalga:
Kroatija
Leidinyje
„Pameistrystės
apžvalga: Kroatija"
pateikiama atliktos
analizės išvados ir
suformuluoti
pasiūlymai, kaip
tobulinti ir toliau
plėtoti pameistrystės modelį,
atsižvelgiant į profesinio mokymo
turinio reformą ir darbo rinkos
poreikius. Leidinį parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).
SKAITYTI DAUGIAU
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