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NAUJIENOS LIETUVOJE

Nacionalinės profesinio

mokymo pažangos platformos

darbo grupė pradėjo savo

darbą

Siekiant stiprinti ir

atnaujinti profesinį

mokymą, Švietimo,

mokslo ir sporto

ministerijoje suburta ekspertų grupė

– Nacionalinės profesinio mokymo

pažangos platformos darbo grupė. Ji

teikia siūlymus dėl profesinio

mokymo strateginių vystymo

krypčių, valdymo efektyvumo,

mokymo kokybės ir populiarinimo

didinimo.

SKAITYTI DAUGIAU

Vykdomas profesinio mokymo

įstaigų tinklo stiprinimas

2022 m. balandžio 13

d. Švietimo, mokslo ir

sporto ministras

patvirtino Valstybinių

profesinio mokymo įstaigų, kuriose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

įgyvendina savininko (dalininko)

teises ir pareigas, tinklo vystymo

2022 metų bendrąjį planą. Plano

paskirtis – racionaliai naudojant

išteklius, sukurti veiksmingai

veikiantį, prieinamą profesinio

mokymo įstaigų, vykdančių darbo

rinkos poreikius atitinkančias

profesinio mokymo programas,

tinklą.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos šalių pagalba Ukrainai

profesinio mokymo srityje

Europos profesinio

mokymo plėtros centro

(CEDEFOP) informacijos ir žinių

tinklas ReferNet parengė

konsoliduotą pranešimą apie

nacionalines iniciatyvas profesinio

mokymo srityje, siekiant padėti karo

pabėgėliams iš Ukrainos. Duomenų

aktualumo data: 2022 m. balandis.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Europos profesinių gebėjimų

savaitės 2022 iniciatyvos

tęsiasi

Europos profesinių

gebėjimų savaitės 2022

iniciatyvos tęsiasi.

Organizuokite renginius ar

įgyvendinkite susijusias veiklas bei

apie tai paskelbkite Europos

profesinių gebėjimų savaitės

renginių žemėlapyje. Nepraleiskite

puikios progos pasidalyti su Europos

profesinio mokymo bendruomene

savo sėkmės istorija.

SKAITYTI DAUGIAU

Svarbi informacija

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723665336d3064396234
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
http://www.kpmpc.lt/refernet/?lang=lt
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikacijos-tobulinimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/profesinis-mokymas/nacionaline-profesinio-mokymo-pazangos-platforma
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/what-europe-doing-ukraine-refugees
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/europos-profesiniu-gebejimu-savaite-2022/


SKAITYTI DAUGIAU

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.

SKAITYTI DAUGIAU

Aktualus rengiamų modulinių

profesinio mokymo programų

sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų modulinių

profesinio mokymo

programų sąrašu.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

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, kita aktuali informacija.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

organizuojantiems asmens

įgytų kompetencijų vertinimą

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras,

atsižvelgdamas į gaunamus

klausimus iš profesinio

mokymo teikėjų bei pastebimas

klaidas vykdant asmens įgytų

kompetencijų vertinimą siekiant

kvalifikacijos, atkreipia dėmesį į

svarbiausius ir aktualiausius

terminus bei aspektus.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC lankėsi Šiaurės

Makedonijos švietimo ir

mokslo ministerijos delegacija

Gegužės 10 d. Kvalifikacijų

ir profesinio mokymo

plėtros centre (KPMPC)

lankėsi Šiaurės

Makedonijos švietimo ir mokslo

ministerijos atstovai. Vizitas

organizuotas įgyvendinant ES Dvynių

programos projektą „Tolesnė parama

įgyvendinant nacionalinę

kvalifikacijų sąrangą“. Svečiai

susipažino su KPMPC struktūra ir

funkcijomis, Lietuvos patirtimi

plėtojant kvalifikacijų sistemą ir

rengiant profesinius standartus,

profesinio mokymo programų

vertinimu, pasirengimo vykdyti

formalųjį profesinį mokymą

vertinimo procedūromis bei išoriniu

profesinio mokymo įstaigų vertinimu.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP profesinio mokymo

kvalifikacijų palyginimo

analizė

Ataskaitoje pateikiami

profesinio mokymo

kvalifikacijų

palyginimo analizės rezultatai ir

išvados. Ataskaitoje pateikiama

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/795ca250bb2911ec8d9390588bf2de65
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/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/svarbi-informacija-organizuojantiems-asmens-igytu-kompetenciju-vertinima/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kpmpc-lankesi-siaures-makedonijos-svietimo-ir-mokslo-ministerijos-delegacija/


informacija naudinga tiek tyrėjams,

tiek politikos formuotojams.

Ataskaitą parengė Europos

profesinio mokymo plėtros centras

(CEDEFOP).
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