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EUROPOS PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ SAVAITĖ 2020 m.

Prisijunk !!!

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras tapo Europos profesinių

gebėjimų savaitės 2020 m. informavimo centras. Šis kasmetinis penktąjį kartą

Europos Komisijos organizuojamas renginys skirtas populiarinti pačias

geriausias profesinio mokymo galimybes. Per šį laikotarpį Europos profesinių

gebėjimų savaitė tapo profesinio mokymo teikėjų, socialinių partnerių ir

bendruomenės gerosios patirties mainų platforma, kurioje savo patirtimi

dalinasi 31 šalis. Dėl susiklosčiusių aplinkybių penktosios savaitės renginių ciklas

vyks skirtingais formatais. 2020 m. lapkričio 9–13 dienomis Berlyne ir tuo pat

metu internetinėje erdvėje. Renginių šūkis: Atrask savo talentą! Juo siekiama

parodyti, kad kiekvienas žmogus turi vertingų gabumų, o profesinis mokymas

gali suteikti praktinių įgūdžių bei žinių bet kokio amžiaus Europos piliečiams,

sėkmingai integruotis į darbo rinką bei visuomenę. Bendradarbiaukime!

Klauskite - MES padėsime!!!

SKAITYTI DAUGIAU

Padrąsink !!!

Padrąsinkite savo profesinio mokymo įstaigos bendruomenę dalintis sėkmės

istorijomis ir tokiu būdu įkvėpti asmenis rinktis profesinį mokymą. Jūsų žinutę

išgirs visa Europa. Europos profesinių gebėjimų savaitės svetainėje šiam tikslui

nominuota skiltis. Dalinkitės ir skaitykite apie Europos profesinio mokymo

įstaigų skelbiamas sėkmės istorijas ir semkitės įkvėpimo iš jų, sužinokite, kokią

įtaką turi profesinis mokymas jų gyvenimui ir bendruomenei.
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Palaikyk !!!

Kviečiame balsuoti už savo favoritus Meistriškumo apdovanojimuose. Šie

apdovanojimai suteikia profesinio mokymo įstaigoms galimybę dalintis savo

vizija apie profesinį mokymą ir įdirbiu šioje srityje. Vienas iš nominantų

Geriausio profesinio mokymo mokytojo kategorijoje – Lietuvos atstovas Vitalijus

Kabelis, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas
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ekspertas. Vitalijus jau daugelį metų įkvepia savo mokinius siekti profesinio

meistriškumo automobilių mechanikos srityje. Taip pat jis yra „EuroSkills“

tarptautinių mechanikų varžybų teisėjas ir treneris, kuria e. mokymosi

priemones ir veda seminarus Lietuvos ir Europos profesijos mokytojams,

studentams ir darbuotojams. Savo balsą galite atiduoti iki 2020 m. lapkričio 10

d. Nugalėtojai bus paskelbti 2020 m. lapkričio 13 d. per Europos profesinių

gebėjimų savaitės 2020 uždarymo ceremoniją.
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Registruokis !!!

Kviečiame aktyviai registruotis į jus dominančius virtualius renginius, kurie vyks

2020 m. lapkričio 9-13 dienomis. Registracija vyksta iki lapkričio 4 d. Tad

paskubėkite! Tai puiki galimybė sužinoti naujausias tendencijas profesinio

mokymo srityje, išgirsti apie karjeros galimybes, kurias profesinis mokymas gali

suteikti tiek jauniems, tiek suaugusiems žmonėms, įsigilinti į švietimo įgūdžių

finansavimo galimybes 2021-2027 m., rasite ir dar daug kitų aktualių temų.
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NAUJIENOS

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokiniai

Europos profesinių gebėjimų savaitei ruošiasi nuo mokslo metų

pradžios

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro vizualinės reklamos

gamintojo specialybės mokiniai Europos profesinių gebėjimui savaitei ruoštis

pradėjo jau nuo rugsėjo. Pradėję mokytis vaizdų apdorojimo bei kompiuterinio

projektavimo modulių nuo pat pirmųjų užsiėmimų žinojo, kad tai ko mokosi ir

kokias kompetencijas ugdo mokydamiesi šio dalyko – atsispindės galutiniame

rezultate, kurį vertins visa mokyklos bendruomenė.
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CEDEFOP RENGINIAI

#CedefopPhotoAward 2020 fotografijos konkurso nugalėtojai!

Fotografijos konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Europos profesinių gebėjimų

savaitės 2020 renginių metu vyksiančioje virtualioje Meistriškumo

apdovanojimų ceremonijoje. Susipažinkite su nugalėtojais ir pasisemkite idėjų

savo ateities planams įgyvendinti. Konkurso tikslas – paskatinti profesinio

mokymo įstaigų besimokančiuosius pateikti savo mokymosi profesiniame

mokyme kolektyvinės patirties fotoistoriją, pasidalinti žinute apie savo požiūrį į

profesinį mokymą. Ankstesniuosiuose konkursuose sėkmingai pasirodydavo ir

Lietuvos atstovai.
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