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KPMPC NAUJIENOS

Mums jau-25 metai!!!

KPMPC jau 25-erius metus

dirba kvalifikacijų sistemos

formavimo, profesinio

mokymo ir suaugusiųjų

švietimo politikos įgyvendinimo

srityje. Nuoširdžiai dėkojame visiems

partneriams ir kolegoms už

bendradarbiavimą, konstruktyvų

dialogą, pasiektus tikslus ir

įprasmintas idėjas.

SKAITYTI DAUGIAU

Svarbiausi KPMPC pasiekimai

ir veiklos per 25 metus

KPMPC yra švietimo

pagalbos įstaiga jau 25

metus teikianti informacinę,

ekspertinę, konsultacinę ir

kvalifikacijos tobulinimo pagalbą

švietimo teikėjams, švietimo

pagalbos įstaigoms ir švietimo

valdymo subjektams, įgyvendinanti

valstybinę profesinio mokymo ir

mokymosi visą gyvenimą sistemų

plėtros politiką. Kviečiame peržvelgti

mūsų centro veiklos istoriją.
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PROFESINIO MOKYMO

TURINYS

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Pradeda veikti Europos

Komisijos sukurta atvira

mokslinių darbų leidybos

platforma

Europos Komisijos

sukurta visiems

prieinama mokslinių

darbų leidybos platforma

„Open Research Europe“.

Platformoje pristatomi pagal 2021–

2027 m. ES mokslinių tyrimų ir

inovacijų programą „Europos

horizontas“ ir jos pirmtakę

„Horizontas 2020“ finansuojamų su

gamtos mokslais, technologijomis,

inžinerija, matematika, taip pat

socialiniais bei humanitariniais

mokslais bei menu susijusių sričių

mokslinių tyrimų rezultatai.
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NAUJIENOS LIETUVOJE

Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos svarbiausi darbai

per pirmąsias šimtą XVIII

Vyriausybės dienų

Skubiausi visos

Vyriausybės, taip pat ir

Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos, darbai buvo

nukreipti į pandemijos valdymą. Taip

pat peržiūrėtas 2021 m. biudžetas ir
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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 modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu.

Informacija nuolat atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

surastos papildomos lėšos švietimo

pagalbos specialistams,

neformaliajam vaikų švietimui,

studijoms, jaunųjų mokslininkų

atlyginimams.„Pradėjome nuo

jautriausių sričių ir opiausių

klausimų. Daug metų nebuvo

didinami švietimo pagalbos

specialistų atlyginimai, neskiriama

pakankamai lėšų studijų kokybei.

Kokybės gerinimas visose švietimo

pakopose, lygios galimybės visiems

yra pagrindinis mūsų tikslas“, – sako

švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė
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Nauja „Epale" svetainė

Sukurta nauja „Epale"

platforma. Naujos „Epale"

platformos funkcijos:

atnaujinta išvaizda ir

navigacija, daugiau švietimo išteklių

ir naujas MyEPALE skyrius. Be to, bus

pristatytas ir iniciatyvos „Epale"

bendruomenės istorijos" 2021 m.

leidimas... Sekite naujienas!
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Pameistrystė ES šalyse

Europos profesinio

mokymo plėtros

centro (CEDEFOP)

leidinyje apžvelgiamas

pameistrystės įgyvendinimas ES

šalyse, remiantis šalių nacionaliniais

šaltiniais, pateikiamas pameistrių

skaičius kiekvienoje šalyje narėje.

Leidinyje taip pat apžvelgiama

aktuali problematika ir iššūkiai, su

kuriais susiduria šalys teikdamos

duomenis apie pameistrystės

įgyvendinimą.
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