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NAUJIENOS LIETUVOJE

Mokiniai vėl galės išbandyti

profesiją dar gimnazijos suole

Iki rugpjūčio 11

dienos vyksiančiame

priėmime į profesinio

mokymo įstaigas šiemet kaip ir

pernai gali dalyvauti ne tik norintieji

įgyti kvalifikaciją pagal visą

profesinio mokymo programą, bet ir

9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių

gimnazistai, norintys mokytis pagal

atskirus profesinio mokymo

modulius. Šiemet 50 profesinio

mokymo įstaigų gimnazistams siūlo

rinktis 77 profesinio mokymo

modulius.

SKAITYTI DAUGIAU

Apie 1500 namų ūkių sulauks

kvietimų dalyvauti

tarptautiniame kompetencijų

tyrime

Švietimo, mokslo ir

sporto ministerija

kviečia atsitiktinės

atrankos būdu atrinktus Lietuvos

gyventojus aktyviai dalyvauti

Tarptautiniame suaugusiųjų

kompetencijų tyrime (PIAAC). Jo

metu bus pateikti klausimai apie

suaugusiųjų raštingumą ir kitus

įgūdžius, reikalingus sėkmingam

dalyvavimui visuomeninėje veikloje,

įsitvirtinimui darbo rinkoje.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Naujas programos „Erasmus+“

etapas siūlo dar daugiau

galimybių mokykloms

Naujasis programos

„Erasmus+“ etapas

prasidėjo šiais metais ir

truks iki 2027. Pirmasis

programos „Erasmus+“ etapas

(2014–2020 m.) įnešė pokyčių –

personalo mobilumas buvo

orientuotas į institucijos strateginius

siekinius. Dabartiniame programos

etape buvo žengtas dar vienas

žingsnis į priekį – siekiama sustiprinti

finansavimo tvarumą ir pereiti nuo

kasmetinio konkursinio finansavimo

prie dalyvavimo visą programos

laikotarpį. Tam reikalinga mokyklų

strateginė vizija, kaip jos mato save

po penkerių metų ir kaip programa

„Erasmus+“ galėtų padėti

įgyvendinti šią viziją.
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KPMPC NAUJIENOS

Įvyko teorinės dalies

kompetencijų vertinimo

užduočių bandomieji

testavimai

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras

įgyvendina Europos

Sąjungos struktūrinių fondų
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Profesinio mokymo programų

modulių žemėlapis

Nacionalinės švietimo

agentūros Mokyklų

veiklos plėtros skyrius parengė

2021–2022 mokslo metų profesinio

mokymo programų modulių lokacinį

žemėlapį. Žemėlapis skirtas

mokiniams, jų tėvams, pedagogams,

atsakingiems už mokinių ugdymą

karjerai ir profesinį informavimą,

klasių auklėtojams ir visiems,

norintiems padėti jaunam žmogui

planuoti jo profesinę ateitį, karjerą.

Žemėlapyje nurodytos profesinio

mokymo įstaigos, teikiančios

profesinių programų modulinio

mokymo paslaugas: jų buvimo vietą,

kontaktus ir siūlomus profesinio

mokymo programų modulius.
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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.
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Aktualus rengiamų modulinių

profesinio mokymo programų

sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu rengiamų

lėšomis finansuojamą projektą Nr.

09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 „Įvairiais

būdais įgytų kompetencijų ir

kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo

sistemos tobulinimas“ (toliau –

Projektas), kurio metu yra rengiamos

kompetencijų vertinimo užduotys

(pagal kvalifikacijas), apimančios

tiek teorinių žinių, tiek praktinių

gebėjimų patikrinimą. Bandomuoju

testavimu buvo siekiama

supažindinti profesinio mokymo

įstaigų mokinius, pedagogus su

testavimo sistema, kurioje bus

vykdomas asmens įgytų

kompetencijų teorinės dalies

vertinimas.
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Kviečiame susipažinti su

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centro atliktos

pedagogų kvalifikacijos

tobulinimo poreikių nustatymo

apklausos rezultatais

Apklausoje dalyvavo

bendrojo ugdymo

mokytojai, profesijos

mokytojai, švietimo

pagalbą teikiantys specialistai,

profesinio mokymo įstaigų vadovai,

jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjai.

Apklausoje dalyvavo 630

respondentų, didžioji dalis

respondentų – profesijos mokytojai.

Apklausos rezultatų dėka, sudarytos

tinkamos prielaidos planuoti

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

veiklas remiantis duomenimis

pagrįsta informacija.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Cedefop tyrimas nagrinėjantis

tarpvalstybinį ilgalaikį

pameistrių mobilumą

Europos profesinio mokymo plėtros
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modulinių profesinio

mokymo programų sąrašu.

Informacija nuolat

atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

centro (CEDEFOP)

birželio mėnesio

leidinys skirtas

tarpvalstybiniam ilgalaikiui

pameistrių mobilumo skatinimui,

pristatomos pagrindinės su tuo

susijusios problemos ir iššūkiai,

siūlomi įvairūs sprendimo būdai

skatinantys nuoseklius pokyčius, o

nacionaliniai politikos formuotojai

supažindinami su naujausiomis šios

srities tendencijomis.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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