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NAUJIENOS LIETUVOJE

Nuo kitų metų –

savarankiškesnės profesinės

mokyklos ir didesnis darbdavių

įsitraukimas į specialistų

rengimą

Ateinančius mokslo

metus profesinės

mokyklos pasitiks

savarankiškesnės –

keičiamas valstybės finansuojamų

vietų planavimo modelis, profesinių

mokyklų taryboms suteikiant teisę

spręsti, kiek mokinių priimti į atskiras

profesinio mokymo programas. Į

būsimų specialistų ruošimą daugiau

įsitrauks ir darbdavių bei regionų

plėtros tarybų atstovai – jiems

užtikrinamos dar platesnės

galimybės prisidėti prie mokinių

priėmimo planavimo. Tai leis

sparčiau reaguoti į pokyčius darbo

rinkoje, atsižvelgti į regionų poreikius

bei paskatinti profesinių mokyklų ir

darbdavių bendradarbiavimą.
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Kviečiame naudotis EPALE

išteklių rinkiniais

EPALE komanda parengė

3 išteklių rinkinius,

kuriuose yra sutelkta per

2022 metus sukaupta

EPALE bendruomenės narių patirtis.

1) EPALE išteklių rinkinys - jauni

suaugusieji. Skirtas paminėti

Europos Jaunimo metus. 2) Epale“

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Patikrinkite savo

skaitmeninius įgūdžius!

Skaitmeniniai įgūdžiai

yra svarbūs dirbant,

mokantis, naudojantis

paslaugomis ir perkant

produktus arba palaikant ryšį su

draugais ir šeima. Europos Komisija

kviečia atlikti testą, kad daugiau

sužinotumėte apie savo

skaitmeninius įgūdžius,

nustatytumėte savo lygį ir

pradėtumėte tobulintis. Šis testas

grindžiamas piliečiams skirta

Europos skaitmeninės kompetencijos

programa, kurią parengė Jungtinis

tyrimų centras ir Europos Komisija.

Europos Komisija šią paslaugą teikia

nemokamai 29 kalbomis. Testo

trukmė 20 min. Testą galite atlikti

kaip registruoti, arba kaip

neregistruoti vartotojai.
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KPMPC NAUJIENOS

Linkime jaukių šventų Kalėdų

ir sėkmingų Naujųjų metų!

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centro

kolektyvas nuoširdžiai

sveikina su Šventėmis.

Dėkojame už bendrystę, pasitikėjimą

ir kartu pasiektus rezultatus.
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išteklių rinkinys - įgūdžių revoliucija.

Patirtys ir refleksijos apie inovatyvių

metodų, kurie pakeis suaugusiųjų

mokymąsi, kūrimą. 3) „Epale“

išteklių rinkinys - mokymosi

bendruomenės. Pasakojimai ir

gerosios praktikos apie įtraukias

mokymosi bendruomenes.
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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 modulinių

profesinio mokymo programų

sąrašas

Susipažinkite su šiuo metu

rengiamų 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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Mikrokredencialai darbo rinkai

ir švietimui

Europos profesinio mokymo

plėtros centras (CEDEFOP)

kviečia darbdavius,

darbuotojus, studentus

(jaunimą ir suaugusiuosius), kitus

besimokančiuosius asmenis bei

asmenis, kurie šiuo metu nedirba,

dalyvauti apklausoje, kurios tikslas

pateikti savo nuomonę apie

mikrokredencialų pridėtinę vertę.

Klausimynas bus prieinamas iki 2023

m. sausio 15 dienos.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP straipsniai ir

ataskaitos profesijos mokytojų

tema

Kviečiame naudotis

Europos profesinio

mokymo plėtros

centro (CEDEFOP) publikuotais

pranešimais, ataskaitomis,

straipsniais apie profesijos mokytojų,

įmonės meistrų situaciją, teisinį

reguliavimą, kvalifikacijos kėlimą ir

pan. ES šalyse. Taip pat minėta

tematika publikuoti naujausi

CEDEFOP tyrimai ir dedikuoti

projektai.
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