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NAUJIENOS LIETUVOJE

J. Šiugždinienė: siekiant

pokyčių profesiniame mokyme

svarbios permainos visoje

švietimo sistemoje

„Profesinis mokymas

yra visos švietimo

sistemos dalis. Tam,

kad pokyčiai vyktų šioje švietimo

piramidės dalyje, reikia inicijuoti

permainas ir kitur – tiek bendrajame

ugdyme, tiek aukštojo mokslo

studijose. Profesiniame mokyme

turime stiprinti mokymo programas,

plėsti mokymosi galimybes, formuoti

kitokį jo įvaizdį“, – sakė konferenciją

pradėjusi švietimo, mokslo ir sporto

ministrė Jurgita Šiugždinienė.

SKAITYTI DAUGIAU

Vyksta Epale naudotojų

apklausa. Kviečiame dalyvauti.

Epale - Europos

suaugusiųjų švietimo

specialistų mokymosi

elektroninė platforma.

Minėtoje platformoje

galite rasti naudingos informacijos,

taip pat sudaryta galimybė patiems

naudotojams dalintis turimomis

žiniomis, savo patirtimi, atliktais

tyrimais, analizėmis. Platforma atvira

suaugusiųjų švietėjams,

andragogams, lektoriams,

savanoriams, taip pat politikos

formuotojams, mokslininkams ir

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Įgūdžių paktui (angl. Pact for

Skills) vieneri metai

2021 m. lapkričio 10

dieną sukako vieneri

metai nuo Įgūdžių pakto

paskelbimo dienos.

Europos Komisija skelbia, kad 450

organizacijų prisijungė prie šios

iniciatyvos ir įsipareigojo suteikti

naujus įgūdžius daugiau kaip 1.5

milijonui asmenų visoje Europoje.

Įgūdžių paktas yra viena iš kertinių

Europos įgūdžių darbotvarkės

priemonių. Minėtos darbotvarkės

tikslas – sukurti bendrą viziją ir

įsipareigoti dirbti kartu siekiant

pagerinti įgūdžių ugdymo kokybę ir

aktualumą prisitaikant prie sparčiai

kintančių darbo rinkos reikalavimų,

suteikti visiems būtiniausius

pagrindinius įgūdžius ir užtikrinti, kad

kvalifikacijas būtų lengviau suprasti,

padėti darbuotojams ir

besimokantiems asmenims judėti

tarp ES šalių.

SKAITYTI DAUGIAU

Dalyvaukite fotografijos

konkurse

#CedefopPhotoAward 2021.

Paraiškų pateikimo terminas

pratęstas iki 2021 m. gruodžio

12 dienos

Europos profesinio

mokymo plėtros centras

(CEDEFOP) organizuoja jau tradicija
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dėstytojams, dirbantiems

suaugusiųjų švietimo srityje.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO

TURINYS

Aktualus profesinių standartų

ir profesinių standartų

projektų sąrašas

Kviečiame susipažinti su

patvirtintų profesinių

standartų aktualiomis

versijomis bei profesinių

standartų projektais. Informacija

nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

Aktualus rengiamų ir 2021 m.

parengtų modulinių profesinio

mokymo programų sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų ir 2021 metais

parengtų modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu. Informacija nuolat

atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

Metodinės priemonės bei

aktuali informacija apie

asmens įgytų kompetencijų

vertinimą

Kviečiame susipažinti su

metodinėmis priemonėmis,

kuriomis remiantis

rengiamos kompetencijų

vertinimo užduotys, informacija apie

kompetencijų vertinimo užduočių

validavimą bei rekomendacijomis

praktinės dalies gebėjimų vertinimui

atlikti. Informacija nuolat

atnaujinama. Sekite naujienas.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

tapusį fotografijos konkursą

#CedefopPhotoAward 2021.

Fotografijų istorijos ar video klipo

temos turi būti susijusios su

skaitmeniniais ir/ar „žaliaisiais“

(angl. green skills) įgūdžiais.

Fotografijų istorijos ar video

pateikimo terminas: 2021 m.

gruodžio 12 d., 23:59 val. (CET laiku).

Papasakokite savo istoriją apie patirtį

Lietuvos profesiniame mokyme bei

laimėkite vertingus prizus.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Paaiškėjo nacionalinio

būsimųjų apdailininkų

(statybininkų) profesinio

meistriškumo konkurso

nugalėtojai

2021 m. lapkričio 18-19 d.

įvyko jau tradiciniu tapęs

apdailininkų (statybininkų)

profesinio meistriškumo

konkursas. Konkursas vyko Kėdainių

profesinio rengimo centre, dalyvavo

14 apdailininko profesijos

besimokančių mokinių iš 7 Lietuvos

profesinio mokymo įstaigų.

Susipažinkite su konkurso rezultatais.

SKAITYTI DAUGIAU

Erasmus+ projekto

„Perkeliamų kompetencijų

pripažinimas visoje Europoje“

informacija

Kviečiame susipažinti su

Erasmus+ projekto

„Perkeliamų kompetencijų

pripažinimas visoje

Europoje" (TRANSVAL-EU)

informacija. Projekto partneriai

sukurs ir išbandys mokymų

priemones, mokymų

planus/programas, standartizuotus

pripažinimo ir(arba) orientavimo

specialistų kompetencijų profilius,

ypatingą dėmesį skirdami

perkeliamoms kompetencijoms, ir

https://epale.ec.europa.eu/lt?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-12-08
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/profesiniai-standartai/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-12-08
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=2021-12-08
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/metodines-priemones-ir-aktuali-informacija/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-12-08
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2021-amazing-prizes-vet-learners?src=email&freq=weekly&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-12-08
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/paaiskejo-nacionalinio-busimuju-apdailininku-statybininku-profesinio-meistriskumo-konkurso-nugaletojai/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-12-08


patikrins sisteminį šių kompetencijų

įtvirtinimą apmokytų specialistų

veikloje, šiems pripažįstant arba

atliekant orientacinius veiksmus dėl

konkrečių kandidatų.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

EBPO švietimo politikos

apžvalga 2021

EBPO švietimo

politikos apžvalgos

2021 pagrindinė tema

- reaguojančių ir

atsparių švietimo

sistemų vystymas

kintančiame pasaulyje. Apžvalgą

parengė Ekonominio

bendradarbiavimo ir plėtros

organizacija (EBPO).

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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