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NAUJIENOS LIETUVOJE

Švietimo įstaigos galės priimti

vaikus, kurie neturi tinkamų

sąlygų mokytis namuose

Vaikams, kurie neturi

sąlygų mokytis

namuose ar patiria mokymosi

sunkumų pandemijos metu, bus

sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu

būdu švietimo įstaigose. Vyriausybės

sprendimas įsigalios sausio 21 d.,

taigi namuose mokytis sąlygų

neturintys vaikai į mokyklas galės

grįžti jau šią savaitę.

SKAITYTI DAUGIAU

Patvirtintos 2021 m. priėmimo

į profesinio mokymo įstaigas

datos: durys stojantiesiems

atsiveria jau vasario 3 d

Vasario 3 d.

prasideda

priėmimo į

profesines

mokyklas žiemos etapas. Švietimo,

mokslo ir sporto ministrė Jurgita

Šiugždinienė patvirtino 2021 m.

bendrojo priėmimo į formaliojo

profesinio mokymo programas

terminus. Kaip ir pernai, 2021 m.

priėmimas į profesinio mokymo

įstaigas vyks du kartus: žiemą ir

vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus

galima stoti ir prasidėjus mokslo

metams. Bendrasis priėmimas į

profesinio mokymo įstaigas

vykdomas centralizuotai internetu –

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Susitarta dėl naujo programos

„Erasmus+" etapo 2021–2027

m.

Europos Parlamentas

kartu su ES valstybėmis

narėmis susitarė dėl

naujo programos

„Erasmus+“ etapo 2021–2027 m.

„Erasmus+“ laikoma viena

sėkmingiausių iniciatyvų Europos

Sąjungos istorijoje. Nuo 1987 m. ji

išsiplėtė taip, kad apima visus

švietimo sektorius: nuo ankstyvo

ugdymo darželyje, mokyklų,

profesinio mokymo, aukštojo mokslo

iki neformaliojo ugdymo ir sporto

srities. Siekiama, kad 2021–2027

metais programa taptų dar

inovatyvesnė, prisidėtų prie

socialinės įtraukties ir įvairovės

didinimo. Taip pat bus skiriamas

prioritetas ekologijos ir

skaitmenizacijos temoms. Programa

„Erasmus+“ prisidės prie Europos

švietimo erdvės tikslų pasiekimo

2025 m. ir sutelks švietimo ir

mokymo, jaunimo ir sporto sritis

greitam atsigavimui ir plėtrai.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Patvirtintas Informacinių ir

ryšių technologijų sektoriaus

profesinis standartas
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per LAMA BPO priėmimo sistemą.

Preliminarius priėmimo į profesines

mokyklas skaičius numatoma

patvirtinti artimiausiu metu.

Planuojama, kad priėmimo planas

išliks toks pats kaip pernai – 20,6

tūkst. vietų.

SKAITYTI DAUGIAU

Kaip padėti vieni kitiems

planuojant ir vedant

nuotolines pamokas?

Mokyklų tobulinimo

centras kviečia mokytojus,

mokyklų vadovus 2021 m.

sausio 28 d. 13.00-16.00

val. dalyvauti nuotoliniu būdu

organizuojamame seminare „Kaip

padėti vieni kitiems planuojant ir

vedant nuotolines pamokas?“

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

2020 m. gruodžio 22 d.

patvirtintas Informacinių ir

ryšių technologijų

sektoriaus profesinis

standartas. Pastabas ir pasiūlymus

profesinio standarto projektui teikė

asociacija Infobalt, kiti socialiniai

partneriai, universitetų, kolegijų

atstovai, profesinio mokymo įstaigos.

Galutiniam profesinio standarto

projektui pritarė Telekomunikacijų,

kompiuterių programavimo,

konsultacinės ir susijusios veiklos

sektorinis profesinis komitetas.

SKAITYTI DAUGIAU

Sukurti informaciniai vaizdo

klipai apie pameistrystės

įgyvendinimą

Ar žinote, kas gali inicijuoti

pameistrystę? Kaip vyksta

profesinis mokymas

pameistrystės būdu? Kaip

darbdavys ir profesinio mokymo

įstaiga bendradarbiauja užtikrindami

profesinio mokymo kokybę ir kokias

pagrindines teises ir pareigas turi

profesinio mokymo įstaigos,

darbdaviai ir pameistriai? Atsakymus

į šiuos ir kitus klausimus rasite vaizdo

klipuose.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Nacionalinė įgūdžių strategija

pristatyta LRS Švietimo ir

mokslo komiteto posėdyje

EBPO Lietuvos įgūdžių

strategijos projektą ir

rekomendacijas, skirtas

šalies įgūdžių sistemos stiprinimui,

pristatė EBPO Įgūdžių centro politikos

analitikas, Lietuvos įgūdžių

strategijos projekto vadovas Ben

Game. Lietuvos įgūdžių strategija

bus koncentruojama į keturias sritis:

jaunų žmonių įgūdžių ugdymą darbui
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modulinių profesinio

mokymo programų sąrašu.

Informacija nuolat

atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

ir gyvenimui, suaugusiųjų žmonių

įsitraukimą į mokymąsi, geresnį

įgūdžių panaudojimą darbo vietoje ir

efektyvesnį įgūdžių sistemos

valdymą. Projektą koordinuoja

Vyriausybės strateginės analizės

centras (STRATA).

SKAITYTI DAUGIAU

Pameistrystės plėtros

perspektyvos Europoje

Europos profesinio

mokymo plėtros

centro (CEDEFOP)

leidinys pristato pameistrystės

situacijos analizę įvairiose Europos

šalyse, prognozes ir ateities

perpspektyvas. Leidinyje pateikiama

16 mokslininkų straipsniai ir įžvalgos

pameistrystės tema.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.
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