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NAUJIENOS LIETUVOJE

Per žiemos priėmimą į

profesinio mokymo įstaigas

šiemet priimta dvigubai

daugiau stojančiųjų

Profesinio mokymo

populiarumas auga.

Pasibaigus žiemos priėmimui į

profesines mokyklas priimta 1 040

norinčiųjų įgyti rinkoje paklausią

profesiją. Palyginti - 2020 m. žiemos

priėmimo metu buvo priimta 515

asmenų. Daugiausiai stojančiųjų

pasirinko apskaitininko, motorinių

transporto priemonių kroviniams

vežti vairuotojo, paramediko,

elektriko modulines profesinio

mokymo programas.

SKAITYTI DAUGIAU

Šiemet brandos egzaminai

prasidės anksčiau nei pernai

Valstybiniai

brandos

egzaminai šiemet

prasidės birželio 7

dieną arba dviem savaitėmis

anksčiau nei pernai. Pagrindinė

egzaminų sesija baigsis liepos 2

dieną. Abiturientams bus teikiamos

papildomos konsultacijos padedant

geriau pasirengti egzaminams.

Mokytojai galės išeiti atostogų

anksčiau nei praėjusiais metais.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Pristatyta nauja Erasmus+

mobili programėlė

2021 m. sausio 28 d.

pristatyta Erasmus+

mobili programėlė,

kurios vienas iš

pagrindinių iniciatorių yra Europos

Komisija. Programėlė leis lengviau

surasti informaciją apie Erasmus+

mobilumo vizitus, mokymosi

galimybes, įsivertinti savo

sugebėjimus bei kompetencijas dar

prieš mobilumo laikotarpį ir kt.

Planuojama, jog iki 2021 m.

pabaigos programėlė bus

pasiekiama ne tik anglų, bet ir

kitomis Europos Sąjungos šalių

kalbomis.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Vilniaus paslaugų verslo

profesinio mokymo centro

profesijos mokytojų nuotolinio

integruoto mokymo patirtis

Pasak VPVPMC, pirmasis

karantinas išmokė mus

adaptuotis prie netikėtų

sąlygų, prie nuotolinio

mokymo ypatumų, kai mokytojas

mokiniui tampa partneriu, o antrasis

dar labiau sustiprino jausmą, kad ir

mokytojas, ir mokinys turi ,,gimti“ iš
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Nuotolis – ne kliūtis Lietuvos

suagusiųjų švietimo

asociacijos veiklai

Lietuvos suaugusiųjų

švietimo asociacijos

veikla nesustojo. LSŠA

Valdyba aktyviai

diskutuoja dėl 2021 metų

Suaugusiųjų mokymosi savaitės

tematikos. Baigtas 2020 m. LSŠA

narių skaičiaus tikslinimas. LSŠA

pristato du 2020 metų pabaigoje

prasidėjusius „Erasmus+“ strateginių

partnerysčių projektus.

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

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

naujo: mokytojas turi rasti būdą

išlikti partneriu, o mokinys turi

mokytis ne reikalauti iš mokytojo, o

tapti jo sąjungininku siekdamas įgyti

žinių ir praktinių gebėjimų. Ypač

daug pastangų pareikalavo praktinio

mokymo organizavimas. Kaip

nuotoliniu būdu išmokyti masažo

technikų, kirpti plaukus, atlikti veido

ir kūno procedūras, kaip suprasti ir

įvaldyti gamybines technologijas per

nuotolį?

SKAITYTI DAUGIAU

„Versliausios mokyklos“

apdovanojimą pelniusios

mokyklos mokytoja: pabandę

jie supranta, kad verslas – tai

žmogiška

2020-ųjų metų pabaigoje

tarptautinė organizacija

„Junior Achievement“

beveik keturiasdešimčiai

Europos mokyklų įteikė „Versliausios

mokyklos“ apdovanojimus (The

Entrepreneurial School Award – TES).

Šiuo apdovanojimu įvertinamos

Europos mastu įdomiausiai ir

efektyviausiai moksleivių verslumą

ugdančios mokyklos. Po TES

apdovanojimą iškovojo ir dvi

Lietuvos mokyklos: Kovo 11-osios

gimnazija ir Kauno technikos

profesinio mokymo centras.

Profesinio mokymo centro

apdovanojimą atnešė sėkminga

jaunosios bendrovės „Pinokis“ veikla.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP informacija apie

nacionalinių kvalifikacijų

sandarų plėtrą 38 Europos

šalyse.

Europos profesinio

mokymo plėtros centro

(CEDEFOP) leidinys, kuriame
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NAUDINGOS NUORODOS

apžvelgiamos 38 šalių nacionalinės

kvalifikacijų sandaros ir jų plėtra.

SKAITYTI DAUGIAU

CEDEFOP veiklos apžvalga

2020/2021 metams

CEDEFOP biuletenis,

kuriame glaustai

apžvelgiami 2020 m.

pasiekti rezultatai, parengti leidiniai,

Covid - 19 iššūkių įtaka veiklai,

pristatomi strateginiai planai 2021

metams.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.
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