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NAUJIENOS LIETUVOJE

Profesinės mokyklos siūlo

programas specialiųjų

ugdymosi poreikių turintiems

mokiniams

Į profesinio mokymo

įstaigas įgyti rinkoje

paklausių darbo įgūdžių kviečiami ir

asmenys, turintys negalią ar

specialiųjų ugdymosi poreikių. Dalis

jų profesijos mokosi drauge su visais,

o turintiesiems specialiųjų ugdymosi

poreikių dėl intelekto sutrikimo yra

siūlomos specialios profesinio

mokymo programos.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintas IV kvalifikacijos

lygiui įgyti formaliojo

profesinio mokymo programų

pritaikymo mokiniams,

baigusiems pagrindinio

ugdymo programos pirmąją

dalį, eksperimento tvarkos

aprašas

Švietimo, mokslo ir

sporto ministras 2020

m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. V-1038. patvirtino IV

kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo

profesinio mokymo programų

pritaikymo mokiniams, baigusiems

pagrindinio ugdymo programos

pirmąją dalį, eksperimento tvarkos

aprašas. Eksperimento tikslas –

sudaryti galimybes mokiniams,

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Parengtas pasiūlymas dėl

Europos Tarybos

rekomendacijos dėl profesinio

mokymo, siekiant tvaraus

konkurencingumo, socialinio

sąžiningumo ir atsparumo

Pasiūlymas dėl Europos

Tarybos rekomendacijos

dėl profesinio mokymo,

siekiant tvaraus

konkurencingumo, socialinio

teisingumo ir atsparumo buvo

paskelbtas 2020 m. sausio 14 d.

komunikate „Tvirta socialinė Europa

teisingiems perėjimams“. Tai yra

svarbi Europos socialinių teisių

ramsčio stiprinimo 1 principo

„švietimas, mokymas ir mokymasis

visą gyvenimą“ įgyvendinimo dalis.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Lietuvos įgūdžių sistema –

ryškūs kontrastai ir pozityvios

tendencijos

Europos profesinio mokymo

plėtros centras (CEDEFOP)

sukūrė Europos įgūdžių

indeksą, kuris sudaro

prielaidas įvertinti ir palyginti, kaip

efektyviai veikia Europos šalių

įgūdžių sistemos. Europos įgūdžių

indeksas sudarytas iš trijų
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baigusiems pagrindinio ugdymo

programos pirmąją dalį, mokytis

pagal profesinio mokymo programą

ir kartu nuosekliai mokytis pagal

bendrojo ugdymo programas –

pagrindinio ugdymo programos

antrąją dalį ir vidurinio ugdymo

programą, – siekiant įgyti pagrindinį

išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV

lygio kvalifikaciją.

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.

SKAITYTI DAUGIAU

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.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

pagrindinių elementų, iš kurių

kiekvienas atspindi skirtingą įgūdžių

sistemos komponentą: įgūdžių

ugdymą, įgūdžių aktyvinimą ir

įgūdžių suderinimą. Remiantis

Europos įgūdžių indeksu, Lietuva yra

pačiame viduryje, palyginti su

kitomis Europos šalimis: užima 16

vietą tarp 31 šalies.

SKAITYTI DAUGIAU

Papildytas Formaliojo

profesinio mokymo programų

atitikties sąrašas

2020 m. liepos 16 d.

Švietimo, mokslo ir sporto

ministras pasirašė įsakymą

Nr. V-1073 „Dėl Formaliojo

profesinio mokymo programų

atitikties sąrašo pakeitimo“.

Formaliojo profesinio mokymo

programų atitikties sąrašas

papildytas formaliojo profesinio

mokymo programų atitiktimis.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP atsakas COVID-19

sukeltai krizei spręsti

Europos profesinio

mokymo plėtros

centras (CEDEFOP)

aktyviai dalyvauja veiklose, kurios

sprendžia su COVID-19 susijusias

problemas. Tam pasitelkti visi

reikalingi informaciniai ištekliai,

ekspertiniai pajėgumai, CEDEFOP

tinklus atstovaujančių organizacijų

geroji patirtis Euopos mastu.

SKAITYTI DAUGIAU
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