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NAUJIENOS LIETUVOJE

Vyksta registracija į LT 2050

ekspertų tinklą

Vyriausybės strateginės

analizės centras (STRATA)

ir Vyriausybės kanceliarija

kviečia įvairių sričių

žinovus ir profesionalus prisijungti

prie Valstybės pažangos strategijos

„Lietuva 2050“ ekspertų tinklo. Šio

tinklo tikslas – suburti įvairių sričių

atstovus, skirtinguose strategijos

rengimo etapuose panaudoti jų

ekspertines įžvalgas, sukauptas

žinias ir profesinę patirtį.
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Apie gyvenimą ir apie

mokymąsi

2021 m. lapkričio 15 –

21 dienos Lietuvos

suaugusiųjų

švietėjams ir jų

mokiniams nebuvo tuščios,

„nedegančios“, rodo suaugusiųjų

mokymosi savaitės „Gyveni –

mokaisi, mokaisi – gyveni“ atgarsiai.

Susidomėjote, kiek ir kokių

atsiliepimų apie įvykusią suaugusiųjų

mokymosi savaitę pasklido

internetinėje erdvėje ir socialiniuose

tinkluose?.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos Komisija imasi

veiksmų mokymosi visą

gyvenimą ir įsidarbinimo

galimybėms gerinti

2021 m. gruodžio 10

dieną priimti du nauji

pasiūlymai dėl

individualiųjų mokymosi

sąskaitų ir mikrokredencialų atvers

žmonėms daugiau galimybių rasti

mokymosi pasiūlymų ir galimybių

įsidarbinti. Pasiūlymu dėl

individualiųjų mokymosi sąskaitų

siekiama šalinti pagrindines kliūtis,

kurios šiandien trukdo žmonėms

pradėti mokytis – motyvacijos, laiko

ir finansavimo trūkumo.
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KPMPC NAUJIENOS

Linkime jaukių šventų Kalėdų

ir laimingų Naujųjų metų!

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centro

kolektyvas linki jaukių

šventų Kalėdų ir laimingų

Naujųjų metų! Lai lydi mus visus

sėkmė, būkime kūrybiški ir

pozityvūs!
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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.
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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.
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NAUDINGOS NUORODOS

Skelbiama konsultacinio

renginio apie kompetencijų

vertinimą medžiaga

Šių metų gruodžio 14 d.

kvietėme visus

suinteresuotus asmenis

dalyvauti konsultaciniame

renginyje dėl kompetencijų

vertinimo vykdymo nuo 2022 m.

sausio 1 d. Renginio metu buvo

pristatyta profesinio mokymo

teikėjams aktuali informacija dėl

kompetencijų vertinimo vykdymo

nuo 2022 m. sausio 1 d. bei

atsakinėjama į registracijos į renginį

metu pateiktus klausimus.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Europos profesinių gebėjimų

savaitės 2022 interneto

svetainė

Europos profesinių

gebėjimų savaitė yra

Europos Komisijos

iniciatyva, kuria

siekiama geriau informuoti apie

profesinį mokymą bei didinti jo

patrauklumą. Savaitės tikslas –

pademonstruoti daugybę galimybių,

kurias profesinis mokymas suteikia

jaunimui ir suaugusiesiems, taip pat

parodyti profesinio mokymo

pridėtinę vertę ekonomikai, ateities

darbo rinkai bei gebėjimams. Šeštoji

Europos profesinių gebėjimų savaitė

vyks 2022 m. gegužės 16-20

dienomis. Sekite naujienas ir

dalyvaukite.
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Švietimo ir mokymo

stebėsenos biuletenis 2021

Stebėsenos biuletenis

yra kasmet

skelbiamas

svarbiausias Europos

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/profesiniai-standartai/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/rengiamos-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/metodines-priemones-ir-aktuali-informacija/
http://www.cedefop.europa.eu/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiama-konsultacinio-renginio-apie-kompetenciju-vertinima-medziaga/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en


Komisijos švietimo ir mokymo ES

srities leidinys. Švietimo ir mokymo

stebėsenos biuletenyje jau dešimtus

metus iš eilės pateikiama daug

įvairių duomenų, parodančių

nacionalinių švietimo ir mokymo

sistemų raidą visoje ES. 2021 m.

leidimas visų pirma skirtas gerovei

švietimo srityje, jame apžvelgiama,

kaip Ekonomikos gaivinimo ir

atsparumo didinimo priemonė padės

modernizuoti ES švietimo ir mokymo

sistemas.
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