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Auga susidomėjimas profesiniu
mokymu

Dalyvaukite Europos pameistrystės
aljanso (EAfA) organizuojamose
diskusijose

2020 m. birželio mėn.
duomenimis, šiemet norą
mokytis rinkoje paklausaus amato
bendrojo priėmimo sistemoje jau pareiškė
beveik 6,4 tūkst. stojančiųjų, tai 40 proc.
daugiau nei tokiu pačiu laiku pernai. Tarp
stojančiųjų populiariausios paslaugų
asmenims, sveikatos priežiūros, inžinerijos
ir inžinerinių profesijų sritys. Prašymus
dalyvauti priėmime pagrindiniu vasaros
etapu stojantieji gali teikti iki rugpjūčio 7
d., šių metų abiturientai – iki rugpjūčio 12
d. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio
15–26 d.

Dalyvaukite Europos
pameistrystės aljanso (EAfA)
organizuojamose
nuotolinėse diskusijose
aktualiomis profesinio mokymo temomis.
Kviečiame pasiklausyti nuotolinės
diskusijos, vykusios 2020 m. birželio 17 d.,
įrašo. Minėtos diskusijos tema: COVID-19
iššūkiai profesinio mokymo srityje. Kita
diskusija vyks 2020 m. liepos 15 dieną.
Kviečiame registruotis.
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Patvirtintas Mokymo nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo būdu
kriterijų aprašas
2020 m. liepos 2 dieną
Švietimo, mokslo ir sporto
ministras įsakymu Nr. V-1006 patvirtino
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo būdu kriterijų aprašą.
Aprašas nustato bendrojo ugdymo
mokyklų pasirengimo mokyti nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo būdu
kriterijus. Rekomenduojama Aprašo
nuostatas taikyti ir profesinio mokymo
teikėjams, įgyvendinantiems formaliojo
profesinio mokymo programas,
pagrindinio ugdymo programas, vidurinio
ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo
būdu.
SKAITYTI DAUGIAU

2020 m. liepos 8 d. vyks internetinė
diskusija suaugusiųjų švietimo
klausimais
Kaip įsivaizduojate
suaugusiųjų švietimo
sektoriaus ateitį per
ateinančius penkerius ar
dešimt metų? Kokios laukia naujos
galimybės ir iššūkiai? 2020 m. liepos 8 d.
EPALE surengs internetinę diskusiją šia
tema kartu su Europos suaugusiųjų
švietimo asociacijos (EAEA) generaline
sekretore Gina Ebner. Pradžia 10 val.
(CET laiku). Planuojama pabaiga 16 val.
(CET laiku).
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Startavo nauja platforma
ieškantiems darbo kursų Lietuvoje ir
Europoje
Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad
visoje Europoje plačiai
žinomas ir naudojamas
„Europass“ nuo liepos 1 d. tampa saugia ir
nemokama platforma ieškantiems darbo,
kursų ar studijų galimybių ir Lietuvoje, ir
Europoje. Šis atsinaujinimas praplečia bei
patobulina iki šiol „Europass“ teiktų
paslaugų paketą. Nauja platforma
pristatoma šūkiu „Ženk kitą žingsnį“ (angl.
„Take the next step“).
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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 ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų
sąrašais, standartų projektais, išorinio
vertinimo rezultatais. Minėta informacija
nuolat atnaujinama.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas
Kviečiame susipažinti su šiuo
metu rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašu. Minėta informacija
nuolat atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

KPMPC NAUJIENOS
Kvalifikuota darbo jėga – misija
(ne)įmanoma? Vykdoma Lietuvos
gamybos sektoriaus darbdavių
apklausa !!!
Kviečiame Lietuvos gamybos
įmonių specialistus, kurie yra
atsakingi už įmonės darbuotojų
samdą ir / arba samdos
strateginį planavimą dalyvauti apklausoje
tema „Pameistrystės skatinimas
Lietuvoje”. Apklausa vyks iki 2020 m.
liepos 20 dienos.
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Kviečiame susipažinti su atlikto
tyrimo ataskaita
Įgyvendinant Europos Sąjungos
socialinio fondo lėšomis
finansuojamą projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)“ atlikta profesinio mokymo įstaigų
ir teritorinių Užimtumo tarnybos skyrių
atstovų apklausa, kurios metu analizuotas
sukauptas profesinio mokymo įstaigų ir
teritorinių Užimtumo tarnybos skyrių
patyrimas pripažįstant asmenų
neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu
įgytas kompetencijas. Kviečiame
susipažinti!
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI
CEDEFOP ataskaita apie Lietuvos
profesinio mokymo politinės veiklos
ataskaitą 2015-2019
Ataskaitos tikslas pateikti informaciją ir
statistiką apie tai, kaip Lietuva įgyvendina
profesinio mokymo politikos strategijas
prioritetinėse ES profesinio mokymo
srityse. Ataskaitą parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).
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