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NAUJIENOS LIETUVOJE

PROFI-VNFIL projekto

konferencija „Neformaliu ir

savišvietos būdu įgytų

kompetencijų pripažinimas

Lietuvoje“

Lietuvos švietimo ir

mokslo profesinė

sąjunga (LŠMPS) organizavo projekto

PROFI VNFIL konferenciją

„Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų

kompetencijų pripažinimas

Lietuvoje“. LŠMPS yra projekto

PROFI-VNFIL, kurio pagrindinis tikslas

– užtikrinti šiuolaikišką, aukštos

kokybės savišvietos būdu įgytų

kompetencijų vertinimo ir

pripažinimo sistemos funkcionavimą

ir joje dirbančių specialistų

profesinių kompetencijų stiprinimą,

koordinatorė.

SKAITYTI DAUGIAU

Švietimo mainų paramos

fondas kviečia teikti paraiškas

2021 m. „Erasmus“

akreditacijai švietimo srityje

Paskelbtas 2021 m.

kvietimas teikti

paraiškas „Erasmus“

akreditacijai bendrojo

ugdymo, profesinio mokymo ir

suaugusiųjų švietimo srityse.

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas

patvirtins, kad institucija yra

parengusi kokybiškų mobilumo

veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją,

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Junkitės prie SELFIE

bendruomenės!

SELFIE – tai nemokama

Europos Komisijos

priemonė, kuria

siekiama padėti

mokykloms į mokymą, mokymąsi ir

vertinimą įtraukti skaitmenines

technologijas. 2021 m. spalio 7-8

dienomis įvyks SELFIE forumas.

Forumas bus transliuojamas

tiesiogiai. Renginio metu bus

pristatytos minėtos iniciatyvos

aktualijos, bus pateiktos išsamios

apžvalgos apie naudą, poveikį

mokyklos bendruomenei ir pan. Taip

pat bus pristatytas naujas SELFIE

modulis, pritaikytas mokymui darbo

vietoje sričiai, skirtas profesinio

mokymo teikėjams ir įmonėms.
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Dalyvaukite fotografijos

konkurse

#CedefopPhotoAward 2021

Europos profesinio

mokymo plėtros centras

(CEDEFOP) organizuoja jau tradicija

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.
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kuri yra organizacijos strateginės

plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“

institucijos galės paprasčiau

pasinaudoti 2021–2027 m.

programos 1 pagrindinio veiksmo

finansavimo galimybėmis. Paraiškos

„Erasmus“ akreditacijai gauti

teikiamos iki 2021 m. spalio 19 d.

13.00 val. Lietuvos laiku.
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2021 metų suaugusiųjų

mokymosi savaitė „Mokaisi –

gyveni, gyveni – mokaisi!“

2021 m. lapkričio 15 –

21 dienomis Lietuvos

suaugusiųjų švietimo

asociacija kviečia

švietimo, kultūros ir meno, verslo

įstaigas, institucijas, organizacijas ir

visus suaugusiuosius įsijungti į

suaugusiųjų mokymosi savaitę

„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“.
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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.
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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.

lapkričio 21 d., 23:59 val. (CET laiku).

Papasakokite savo istoriją apie patirtį

Lietuvos profesiniame mokyme bei

laimėkite vertingus prizus.
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KPMPC NAUJIENOS

Pasibaigė pasitelktų teikėjų

atrankos asmens įgytų

kompetencijų vertinimui

organizuoti paraiškų teikimas

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras šių

metų rugsėjo 3 dieną

paskelbė pasitelktų teikėjų

asmens įgytų kompetencijų

vertinimui organizuoti atranką.

Skelbiame profesinio mokymo

teikėjų Atrankai pateiktų paraiškų

sąrašą.
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Informacija apie atnaujintą

Virinamų ir lituojamų metalo

gaminių (išskyrus mašinas ir

įrenginius) bei transporto

priemonių (išskyrus variklines)

ir jų įrangos gamybos ir

remonto sektoriaus profesinį

standartą

2021 m. liepos mėn. buvo

atnaujintas Virinamų ir

lituojamų metalo gaminių

(išskyrus mašinas ir

įrenginius) bei transporto priemonių

(išskyrus variklines) ir jų įrangos

gamybos ir remonto sektoriaus

profesinis standartas (įsakymas

įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 27 d.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI
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NAUDINGOS NUORODOS

CEDEFOP apžvalga Tarptautinis

mobilumas pameistrystėje:

dėmesys ilgalaikiam

mobilumui: Lietuva

Apžvalgoje

pateikiama

informacija ir

duomenys apie pagrindinius

pameistrystės organizuojamos

profesinio mokymo forma aspektus,

teisinį reglamentavimą, statistiką bei

suformuluotos rekomendacijos.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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