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NAUJIENOS LIETUVOJE

Švietimo, mokslo ir sporto

ministrės Jurgitos

Šiugždinienės kreipimasis į

švietimo bendruomenę

Gerbiama švietimo

bendruomene,

kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus,

mokyklų, taip pat savivaldybių

švietimo administracijas. Gruodžio

14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus

sprendimus dėl karantino priemonių.

Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje

situacijoje, kuri reikalauja ypatingo

visuomenės solidarumo ir

susitelkimo, privalome atsisakyti

įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį

dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.

SKAITYTI DAUGIAU

Profesinio mokymo įstaigų

mokiniai ir aukštųjų mokyklų

studentai privalomas

praktikas, praktinius

mokymus, kurių neįmanoma

rengti per nuotolį, galės atlikti

įprastu būdu

Atsižvelgdama į

tai, kad profesinio

mokymo įstaigų

mokiniai,

karantino metu negalėdami atlikti

privalomų praktikų bei praktinių

mokymų, per metus gali stipriai

atsilikti nuo mokymo kurso,

Vyriausybė patikslino karantino

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos Sąjungos Tarybos

rekomendacija dėl profesinio

mokymo siekiant tvaraus

konkurencingumo, socialinio

sąžiningumo ir atsparumo

2020m. lapkričio 24

dieną Europos Sąjungos

Taryba paskelbė

rekomendaciją dėl

profesinio rengimo ir mokymo

siekiant tvaraus konkurencingumo,

socialinio sąžiningumo ir atsparumo.

Joje pabrėžė profesinio mokymo

lankstumą ir tobulėjimo galimybes

rengiantis skaitmeninei ir žaliajai

pertvarkai, lygių galimybių

skatinimą, kokybės užtikrinimo

kultūrą ir greitą prisitaikymą prie

darbo rinkos pokyčių.
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KPMPC NAUJIENOS

Europos profesinių įgūdžių

savaitės 2020 aktualijos

Visus, kurie nespėjo

prisijungti prie Europos

profesinių įgūdžių savaitės

2020 jos organizatoriai

kviečia pasinaudoti proga ir

aktualius programos renginius

peržiūrėti virtualiai. Tai puiki proga

pasisemti naujų idėjų ir sužinoti

naujausias tendencijas profesinio
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ribojimų nuostatas dėl profesinio

mokymo įstaigose besimokančių

mokinių praktikos. Nuspręsta, kad

profesinių mokymo įstaigų mokiniai

privalomas praktikas, kvalifikacijos

tobulinimą, praktinius mokymus,

kurių neįmanoma atlikti nuotoliniu

būdu, per karantiną galės atlikti

įprastu (kontaktiniu) būdu,

laikydamiesi asmenų srautų

valdymo, saugaus atstumo ir kitų

valstybės lygio ekstremalios

situacijos operacijų vadovo

sprendimais nustatytų saugos

sąlygų.

SKAITYTI DAUGIAU

2021 m. sausio 27 d. įvyks

Nacionalinis švietimo

lyderystės forumas

Renginyje bus

diskutuojama apie

mokyklos kuriamą vertę,

ieškoma atsakymų į

klausimus, kaip švietimo praktikams

labiau pasitikėti savo profesinėmis

galiomis ir būti labiau girdimiems.

Subūrus tiek Lietuvos, tiek

tarptautinę švietimo lyderių

bendruomenę bus svarstoma, koks

jos indėlis didinant švietimo vertės

suvokimą ir kokių konkrečių veiksmų

reikia imtis jau šiandien. Registacija į

renginį bus paskelbta 2021m. sausio

mėn. pirmąją 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

ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų

sąrašais, standartų projektais,

mokymo srityje. Savaitės renginiai

tęsiasi iki pat 2020 m. gruodžio 31 d.
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Kaip organizuoti virtualius

renginius, susijusius su

profesiniu mokymu

Dėl susiklosčiusios padėties

Lietuvoje ir visame

pasaulyje Covid-19

pandemijos metu, atsiranda

veiklos ribojimų, nepatogumų,

susijusių su konferencijų, renginių,

mokymų organizavimu.

Atsižvelgdami į tai, kad dauguma

renginių vyksta nuotoliniu būdu ir

bendradarbiaudami su Europos

profesinių gebėjimų savaitės 2020

komanda, parengėme 10

pagrindinių žingsnių sąrašą, kuris

pravers planuojant ir įgyvendinant

nuotolinius renginius. Kviečiame

pasinaudoti pateikiamais patarimais

ir pasiūlymais. Linkime sėkmingų

internetinių renginių. Būkite saugūs,

būkite sveiki.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Covid-19 pandemijos poveikio

vertinimas švietimui 2020m.

Ekonominio

bendradarbiavimo ir

plėtros organizacijos

(EBPO) parengta apžvalga analizuoja

pandemijos Covid-19 poveikį

valstybių narių švietimo sistemai:

studentų ir mokinių tarptautiniam

judumą, mokymosi iš namų resursus,

identifikuoja profesinio mokymo

iššūkius ir kt. EBPO narėmis šiuo

metu yra 36 šalys. Lietuva šios

organizacijos nare tapo 2018 m.
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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

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu.

Informacija nuolat atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

Suaugusiųjų švietimo ir

tęstinio profesinio mokymosi

samprata Europoje

Tyrimo tikslas -

įvertinti prieinamumą,

įvaizdį ir pan. tęstinio

profesinio mokymo ir suaugusiųjų

švietimo srityje. Tyrime dalyvavo

40000 respondentų iš 27 ES šalių,

Jungtinės Karalystės, Islandijos ir

Norvegijos. Tyrimą atliko CEDEFOP.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros

centras, ReferNet Lietuva, 2020
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