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NAUJIENOS LIETUVOJE

Ministras A. Monkevičius:

(ne)pastebimi darbai

sprendžiant švietimo

problemas

Švietimo, mokslo ir

sporto ministerija

pristato per pastaruosius metus jau

įvykdytus ir tęstinius darbus ateičiai,

įgyvendinant strateginius švietimo

tikslus bei reaguojant į iškilusius

iššūkius dėl COVID-19 pandemijos.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintos Lyderystės ir

vadovavimo švietimo įstaigose

stiprinimo gairės

Švietimo, mokslo ir

sporto ministras 2020

m. lapkričio 23 dieną įsakymu Nr. V-

1817 patvirtino Lyderystės ir

vadovavimo švietimo įstaigose

stiprinimo gaires. Lyderystės ir

vadovavimo švietimo įstaigose

stiprinimo gairės nusako veiklos

kryptis ir priemones, kurias

įgyvendinus būtų sukurta darni

švietimo lyderius auginanti ir

socialinį teisingumą užtikrinanti

sistema, orientuota į švietimo lyderių

rengimą, jų kompetencijų ugdymą ir

vertinimą, profesinės paramos

teikimą, karjeros tęstinumo baigus

vadovauti švietimo įstaigai galimybių

plėtimą ir sėkmingų lyderystės

patirčių perdavimą.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos profesinių įgūdžių

savaitė 2020 – tęsiasi!

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras

maloniai primena ir

kviečia toliau aktyviai

registruoti visus su profesiniu

mokymu susijusius renginius ir

sėkmės istorijas. Tai galite daryti iki

pat Naujųjų metų. Pasinaudokite

puikia galimybe padidinti savo

atstovaujamos profesinės mokymo

įstaigos žinomumą ir pristatyti

geriausių mokinių, absolventų ar

mokytojų sėkmės istorijas. Tegu apie

Jus išgirsta visa Europa!

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Atnaujintos profesinio

mokymo metodinių komisijų

sudėtys

Siekdami kuo aktyviau

plėtoti diskusijas dėl

profesinio mokymo kokybės

bei remiantis Profesinio

mokymo metodinės komisijos

nuostatais atnaujintos profesinio

mokymo metodinių komisijų sudėtys.

Komisijos veiklos uždavinys – gerinti

profesinio mokymo kokybę savo

veiklos srityje. Dėkojame visoms

profesinio mokymo įstaigoms už
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SKAITYTI DAUGIAU

Didžiausias barjeras lietuviams

mokytis – įsitikinimas, kad

mokytis per vėlu

Daugeliui gyventojų

tobulėti trukdo jų pačių

įsitikinimai – nuomonė, jog

mokytis jau per vėlu. Taip

mano 38 proc. mokymo veiklose

nedalyvaujančių gyventojų. Toks

įsitikinimas labiausiai paplitęs tarp

vyresnio amžiaus gyventojų. Du iš

trijų 60 metų ir vyresnių gyventojų

savo amžių įvardina pagrindine

nesimokymo priežastimi. Tokius

rezultatus atskleidžia Vyriausybės

strateginės analizės centro (STRATA)

atlikta 15–75 m. gyventojų apklausa,

kurioje dalyvavo 2052 respondentai.

SKAITYTI DAUGIAU

2020 metų suaugusiųjų

mokymosi savaitės

ŠAUNIAUSIEJI!

Viskas gyvenime ir

visuomenėje vyksta

daug sėkmingiau, kai yra

pavyzdžių, į kuriuos galima lygiuotis.

Kiekvienais metais per suaugusiųjų

mokymosi savaitę ieškome

andragogų ir bendruomenių, savo

žinias, jėgas ir kūrybiškumą

dovanojančių kitiems – jų

mokiniams. Šių metų suaugusiųjų

mokymosi savaitės atidaryme taip

pat turėjome kuo pasidžiaugti! Metų

andragogo vardui buvo nominuotos

trys andragogės: Jolanta Čeponaitė,

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų

gimnazijos direktorė, LSŠA Vilniaus

skyriaus koordinatorė; Audronė

Vizbarienė, Kauno kolegijos

dėstytoja; Asta Sieliūnienė, Visagino

TAU direktorė. Projektų konkursui

„Kartu mes galim!“ buvo pateikti

septyni projektai.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO

sėkmingą bendradarbiavimą.

Susipažinkite su atnaujinta Komisijų

sudėtimi.

SKAITYTI DAUGIAU

Nuotolinė konferencija

„Lietuvos ir ES iniciatyvos

kvalifikuotų darbuotojų

rengimui: mokymasis darbo

vietoje (pameistrystė)

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras

kviečia 2020 m. gruodžio 3

d. dalyvauti nuotolinėje

konferencijoje „Lietuvos ir ES

iniciatyvos kvalifikuotų darbuotojų

rengimui: mokymasis darbo vietoje

(pameistrystė)“. Renginio

organizatorius – Kauno prekybos,

pramonės ir amatų rūmai. Renginio

trukmė – 09:30 val. – 13:00 val.

Būtina registracija. Renginys vyks

lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencija skirta profesinio

mokymo teikėjams ir įmonėms,

kurioms aktualus kvalifikuotų

darbuotojų parengimas įgyvendinant

profesinį mokymą pameistrystės

būdu!

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP apklausos apie

profesinio mokymo ir

mokymosi visą gyvenimą

patrauklumą rezultatų analizė

Europos profesinio

mokymo plėtros

centro (CEDEFOP)

apklausos rezultatai, kurios metu

respondentų buvo klausiama apie

suaugusiųjų mokymosi ir profesinio

mokymo vertę, siekiant norimų

rezultatų sau, visuomenei, šalies

ekonomikai.Tyrimas apima 27 ES

šalis, Jungtinę Karalystę, Islandiją ir

Norvegiją.
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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.

SKAITYTI DAUGIAU

Aktualus rengiamų modulinių

profesinio mokymo programų

sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/rengiami-standartai/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/rengiamos-programos/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
http://www.cedefop.europa.eu/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
https://www.cedefop.europa.eu/files/9152_en.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
https://www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2020-11-30
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6b3173336131


centras, ReferNet Lietuva, 2020


