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NAUJIENOS LIETUVOJE

Pakeistas Valstybės švietimo
ir mokslo stebėsenos tvarkos
aprašas

Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto ministras 2019

m. lapkričio 22 dieną įsakymu Nr. V-
1362 pakeitė Švietimo ir mokslo
stebėsenos tvarkos aprašą.
Patikslinta Švietimo ir mokslo
stebėsenos koordinavimo grupės
sudėtis, suteikti įgaliojimai įstaigoms
organizuoti ir vykdyti švietimo ir
mokslo stebėsenos veiklas.
Pakeitimas įsigalioja 2019 m.
lapkričio 23 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Reorganizuojamas
Kvalifikacijos tobulinimo
programų ir renginių registras

Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto ministras 2019

m. spalio 25 dienos įsakymu Nr. V-
1217 reorganizuoja Kvalifikacijos
tobulinimo programų ir renginių
registrą į Neformaliojo švietimo

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos profesinių įgūdžių
savaitė 2019 tęsiasi!

Iki 2019 m. gruodžio 31
d. Europos Komisija
kviečia užregistruoti
savo renginius ir veiklą,
kuri vyksta iki metų

pabaigos. Iki šiol užregistruota
daugiau kaip 1 600 renginių iš 46
šalių, pasiekusių rekordinį 2,6
milijono žmonių skaičių.
Užregistruokite savo vietinį, regioninį
ar nacionalinį renginį ar veiklą
šiandien ir padėkite jauniems
žmonėms ir suaugusiesiems
realizuoti visas savo galimybes su
profesiniu mokymu!
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KPMPC NAUJIENOS

Plėtojamos e-mokymosi
galimybės suaugusiesiems

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
parengė 5-ias informacinių
technologijų srities e-
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programų registrą, keičiant registro
tvarkytoją. Neformaliojo švietimo
programų registras pradeda veikti
2020 m. sausio 1 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti
„Erasmus+“ paraiškas 2020
metams

Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad
Europos Komisija
paskelbė kvietimą teikti

paraiškas Europos Sąjungos
programos „Erasmus+“ veikloms
2020 m. įgyvendinti. Mobilumo
mokymosi tikslais profesinio
rengimo, mokyklinio ugdymo ir
suaugusiųjų švietimo srityse paraiškų
pateikimo terminas - 2020 m. vasario
5 d., 13 val. Lietuvos laiku.

SKAITYTI DAUGIAU

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
kvalifikacijų sistemos plėtra (I
etapas)", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-
0001.

mokymosi programas: (1) Internetas:
„Google“ raštinės programos; (2)
Paslaugos internete: pagalba
darbinantis; (3) Paslaugos internete:
savitarna; (4) Internetas: viskas apie
„Google“ paiešką; (5) Paslaugos
internete: virtualios bibliotekos
paslaugos. Kviečiame pasinaudoti e-
mokymosi galimybėmis.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Pameistrystė suaugusiems.
Tyrimo ataskaita

Tyrimo objektas -
suaugusiųjų pameistrystė -
tirtas konceptualiu ir
teoriniu požiūriu, apžvelgti
aktualūs tyrimai

pameistrystės suaugusiems tema.
Ataskaitoje taip pat nagrinėta ES
šalių ir keturių ES nepriklausančių
šalių vykdoma politika, susijusi su
suaugusiųjų pameistryste, praktinės
perspektyvos atžvilgiu. Tyrimo
ataskaitą parengė Europos profesinio
mokymo plėtros centras (CEDEFOP).
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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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Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

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