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Spartinamas savarankiškai
įgytų profesinių kompetencijų
pripažinimas

Aktyviai dalyvaukite Europos
profesinių gebėjimų savaitės
2020 veiklose

Švietimo, mokslo ir
sporto ministras
Algirdas Monkevičius patvirtino
naują asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarką, pagal kurią
išduodamas profesinio mokymo
diplomas. Siekiant užtikrinti aukštus
kvaliﬁkacijos standartus,
pretendentai turės atlikti ne tik
praktinių gebėjimų užduotis, bet ir
laikyti standartizuotą kompetencijų
teorinės dalies testą, skirtą bazinėms
žinioms įvertinti. Teorinės dalies
testas bus vykdomas centralizuotai
per Nacionalinės švietimo agentūros
administruojamą elektroninę
testavimo sistemą. Praktinė
vertinimo dalis vyks moderniausia
įranga aprūpintuose profesinio
mokymo įstaigų sektoriniuose
praktinio mokymo centruose. Naujoji
tvarka įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo
1 d.

Po neįtikėtinos pirmųjų
keturių Europos
profesinių gebėjimų
savaičių sėkmės,
Europos Komisija rengia penktąją
savaitę, siekdama toliau gerinti
visuomenės supratimą apie profesinį
mokymą. Penktosios savaitės
renginių ciklas vyks skirtingais
formatais, nes imtasi saugumo
priemonių dėl COVID-19. Jis 2020 m.
lapkričio 9–13 dienomis vyks Berlyne
ir tuo pat metu internetinėje erdvėje.
Renginių šūkis: Atrask savo talentą!
Juo siekiama parodyti, kad
kiekvienas žmogus turi vertingų
gabumų ir kad profesinis mokymas
gali suteikti praktinių įgūdžių bei
žinių bet kokio amžiaus Europos
piliečiams, kad jie galėtų sėkmingai
integruotis į darbo rinką bei
visuomenę. Kvaliﬁkacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras yra šios
savaitės nacionalinis informacijos
punktas. Kviečiame bendradarbiauti.
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EBPO ekspertai pristato
preliminarias rekomendacijas
Lietuvos įgūdžių sistemai
Vyriausybės strateginės
analizės centras
informuoja, kad kartu su
šalies įgūdžių sistemos
dalyviais bei ekspertais parengtos

KPMPC NAUJIENOS
Kviečiame dalyvauti
kvaliﬁkacijos tobulinimo
mokymuose „Trimačio

EBPO rekomendacijos yra
pateikiamos pagal kovo mėn.
vykusios pirmosios EBPO misijos
metu pasirinktus prioritetus: jaunų
žmonių pasirengimas gyvenimui bei
karjerai, suaugusiųjų mokymasis,
geresnis įgūdžių panaudojimas
darbo vietoje bei efektyvesnis
įgūdžių sistemos valdymas.
Nacionalinę įgūdžių strategiją
Lietuva rengia bendradarbiaudama
su EBPO. Išsami diagnostikos studija
bus parengta 2021 m. ir pateiks
giluminę įgūdžių sistemos analizę bei
rekomendacijas jai stiprinti.
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Susitikime mokytis. Kartu mes
galim!
2020 m. lapkričio 14 –
22 dienomis Lietuvos
suaugusiųjų švietimo
asociacija kviečia
švietimo, kultūros ir meno, verslo
įstaigas, institucijas, organizacijas ir
visus suaugusiuosius įsijungti į
suaugusiųjų mokymosi savaitę
„Susitikime mokytis. Kartu mes
galim! Pagrindinė Mokymosi savaitės
mintis – atkreipti dėmesį į andragogo
ir bendruomenės bendradarbiavimą
mokymosi sėkmei patirti.
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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.
Profesiniai standartai rengiami
įgyvendinant projektą „Lietuvos

parametrinio projektavimo
pradmenys SOLIDWORKS
aplinkoje“
Mokymai organizuojami
pagal UAB „IN RE“ parengtą
bei Kvaliﬁkacijų ir
profesinio mokymo plėtros
centro akredituotą 40-ties
akademinių valandų trukmės
mokymų programą „Trimačio
parametrinio projektavimo
pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje“.
Mokymus ves sertiﬁkuoti, didelę
patirtį turintys UAB „IN RE“
specialistai. Minėti mokymai bus
vykdomi tiek specializuotose
auditorijose Vilniuje bei nuotoliniu
būdu. Mokymų pradžia nuotoliniu
būdu – spalio 19 d., auditorijoje –
spalio 26 dieną.
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Profesinio mokymo
pameistrystės forma
skatinimas: verslo ir profesinio
mokymo įstaigų
bendradarbiavimo poreikių
analizė
Programos „Kurk Lietuvai“
dalyviai kartu su
Kvaliﬁkacijų ir profesinio
mokymo plėtros centru
įgyvendino švietimo sistemos
tobulinimo projektą „Profesinio
mokymo pameistrystės forma
skatinimas: verslo ir profesinio
mokymo įstaigų bendradarbiavimo
poreikių analizė“. Įgyvendintas
pokyčių projektas prisidėjo ruošiant
darbdavių ir profesinio ugdymo
teikėjų konsultavimo modelį
pameistrystės klausimais, kuris leis
didinti verslo įsitraukimą į profesinį
mokymą pameistrystės forma.
Kviečiame susipažinti su projekto
rezultatais.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

kvaliﬁkacijų sistemos plėtra (I
etapas)", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-010001.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas
Susipažinkite su šiuo metu
rengiamų modulinių
profesinio mokymo
programų sąrašu.
Informacija nuolat atnaujinama.
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Studija „Skaitmeninė,
daugiakalbystės ir raštingumo
kompetencijos pirminiame
profesiniame mokyme
Europos profesinio
mokymo plėtros
centro (CEDEFOP)
studijos tikslas atlikti išsamą
Skaitmeninės, daugiakalbystės ir
raštingumo kompetencijų ugdymo
tendencijų analizę 2011–2018 m.
laikotarpiui. Tyrimas apima 27 ES
šalis, Jungtinę Karalystę, Islandiją ir
Norvegiją.
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