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NAUJIENOS LIETUVOJE

Patvirtintos profesinio

mokymo ir aukštojo mokslo

studijų vykdymo būtinos

sąlygos

Pirminio profesinio

mokymo ir aukštojo

mokslo studijos nuo

gegužės 24 d. gali vykti mišriu būdu

periodiškai atliekant studentų ir

kontaktiniu būdu dirbančių

darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-

19 ligai diagnozuoti arba

savikontrolę galimai COVID-19 ligai

nustatyti.

SKAITYTI DAUGIAU

NŠA kaupiami švietimo

sistemos duomenys atviri

visuomenei

Nacionalinė švietimo

agentūra atvėrė dalį

savo renkamų ir

kaupiamų duomenų, kurie prieinami

Lietuvos atvirų duomenų portale.

NŠA atvėrė 46 duomenų rinkinių iš 5

registrų ir informacinių sistemų. Tai

duomenys apie valstybės švietimo

strategijos stebėsenos ir

įgyvendinimo vertinimo rodiklius,

švietimo įstaigas, vykdančias

švietimo veiklą, bendrojo ugdymo ir

profesinių mokyklų mokinių,

absolventų ir studentų skaičių,

jungtines klases, mokymo, studijų,

neformaliojo švietimo, prevencijos

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Informacinė sesija apie

„Erasmus+“ inovacijų aljansus

Europos švietimo ir

kultūros vykdomoji

agentūra (EACEA)

drauge su Švietimo,

jaunimo, sporto ir kultūros bei

Užimtumo, socialinių reikalų ir

įtraukties generaliniais direktoratais

organizuoja virtualią informacinę

sesiją apie „Erasmus+“ inovacijų

aljansus. Jos metu bus skiriama

dėmesio paaiškinti politinį kontekstą,

naujas finansavimo galimybes bei

paraiškų teikimo procesą. Renginys

vyks 2021 m. birželio 8 d. 15–17 val.

Lietuvos laiku.
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KPMPC NAUJIENOS

Informacija apie 2021 metais

atnaujintus profesinius

standartus

2021 metų pirmoje pusėje

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras,

kaip institucija,

organizuojanti profesinių standartų

rengimą, atnaujino Elektros įrangos,

kompiuterinių, elektroninių ir optinių

gaminių gamybos sektoriaus

profesinį standartą, Elektros įrangos

surinkėjo (LTKS III), Floristo padėjėjo

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f3568347038
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patvirtintos-profesinio-mokymo-ir-aukstojo-mokslo-studiju-vykdymo-butinos-salygos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021_en?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-26


programas, pedagogus, švietimo

įstaigų vadovus ir jų kvalifikaciją.

SKAITYTI DAUGIAU

Pelnykite „Epale“ andragogo

vardą 2021-aisiais

„Epale“ projektas,

suburiantis ne tik

Lietuvos, bet ir visos

Europos suaugusiųjų

švietėjus bei kuriantis profesionalų,

aukštos kompetencijos turinį, ir šiais

metais kviečia tapti „Epale“ metų

andragogu. Šis vardas pabrėš

kompetenciją ir suteiks galimybę

dalyvauti išskirtiniuose „Epale“

mokymuose.

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.
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Aktualus rengiamų modulinių

profesinio mokymo programų

sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų modulinių

profesinio mokymo

(LTKS II), Keramiko padėjėjo (LTKS II),

Pynėjo iš vytelių (LTKS II ir LTKS III) ir

Rankdarbių gamintojo (LTKS II ir LTKS

III) standartus, Vaizduojamojo meno

paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos

sektoriaus profesinį standartą,

Žemės ūkio, miškininkystės,

žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir

maisto produktų gamybos sektoriaus

profesinį standartą bei atnaujino

Veterinarijos gydytojo (LTKS VII)

kvalifikacijos aprašą.
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Virtualiame profesinio

mokymo metodinių komisijų

pirmininkų pasitarime

pristatyti atliktos pedagogų

kvalifikacijos tobulinimo

poreikių nustatymo apklausos

rezultatai

2021 m. gegužės 17 d.

vykusiame virtualiame

profesinio mokymo

metodinių komisijų

primininkų pasitarime buvo aptartos

Profesinio mokymo metodinių

komisijų (toliau – Komisijos)

aktualijos bei bendradarbiavimo

galimybės pedagogų kvalifikacijos

tobulinimo renginių organizavimo

srityje, pateikti pasiūlymai dėl

tolesnių Komisijų veiklos gairių ir

atskaitomybės.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

„Skills-OVATE“ - išsami

informacija apie darbdavių

siūlomas darbo vietas ir

reikalaujamus įgūdžius.

„Skills-OVATE“ -

išsami informacija

apie darbdavių

siūlomas darbo vietas ir

reikalaujamus įgūdžius. Duomenys

pateikti remiantis internetiniais
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programų sąrašu. Informacija nuolat

atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

darbo skelbimais 28 Europos šalyse.

Tinkamą profesinio rengimo ir

mokymo politiką galima sukurti tik

suvokus, kaip kinta ekonomika,

visuomenė ir žmonės. CEDEFOP

siekia stiprinti Europos

bendradarbiavimą ir teikti duomenų,

kuriais būtų grindžiama Europos

profesinio rengimo ir mokymo

politika.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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