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NAUJIENOS LIETUVOJE

Lengvinamos ukrainiečių

priėmimo į šalies profesinio

mokymo įstaigas sąlygos

Ukrainiečiams, kurie

dėl karo veiksmų

Ukrainoje pasitraukė į

Lietuvą, sudaromos

galimybės mokytis profesijos,

siekiant jiems kuo skubiau padėti

integruotis. Atsižvelgus į karo

pabėgėlių situaciją, pakeistos jų

priėmimo mokytis pagal profesinio

mokymo programas sąlygos ir

profesinio mokymo organizavimas.

Lietuvoje prieglobsčio pasiprašę

ukrainiečiai gali kreiptis į profesinio

mokymo įstaigas su prašymu tęsti

mokymąsi pagal konkrečią

profesinio mokymo programą, jeigu

pagal panašią programą mokėsi

Ukrainoje.

SKAITYTI DAUGIAU

Šiandien prasideda tarptautinė

mokymosi, žinių ir karjeros

planavimo paroda

KARJERA STUDIJOS

2022. Paroda kasmet

suburdavo dešimtis

tūkstančių moksleivių

ir studentų. Šiandieniniam pasauliui

keičiantis, kviečiame Jus į

atsinaujinusią parodą KARJERA

STUDIJOS 2022, kuri kvies ne tik

jaunąją kartą, bet ir vyresnio

amžiaus asmenis, kurie siekia

esminių pokyčių savo gyvenime.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

ES solidarumas su Ukraina

ES ir jos tarptautiniai

partneriai vieningai

smerkia Putino agresiją

prieš Ukrainą.

Suteiksime paramą prieglobsčio

ieškantiems asmenims ir padėsime

asmenims, norintiems saugiai grįžti

namo. ES toliau teiks didelę politinę,

finansinę ir humanitarinę pagalbą

Ukrainai ir taikys griežtas sankcijas

Rusijai ir tiems, kurie prisidėjo prie

karo. Visą informaciją galite rasti

dedikuotoje skiltyje.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Iškilmingai pradėtas naujas

Dvynių projektas Šiaurės

Makedonijoje

Kovo 9 dieną Skopjė įvyko

iškilmingas ES Dvynių

programos projekto

„Tolesnė parama

įgyvendinant nacionalinę

kvalifikacijų sąrangą“ atidarymo

renginys. Projekto tikslas – stiprinti

Šiaurės Makedonijos Nacionalinę

kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos

praktinį įgyvendinimą siekiant

padidinti įsidarbinimą, judumą bei

socialinę besimokančiųjų ir

dirbančiųjų integraciją. Ypatingas
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Kviečiame apsilankyti 4 salėje –

Profesijos gyvai, kurioje vyks

aktualiausių rinkoje profesijų bei

profesinio mokymo galimybių

pristatymas, valstybės tarnybų ir

Lietuvos kariuomenės prisistatymai.
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Organizuojama nuotolinė

viešoji konsultacija dėl

skaitmeninių mokymosi

priemonių kūrimo ir

skaitmeninių mokymo

priemonių bazės

Nacionalinė švietimo

agentūra balandžio 5 d.

organizuoja nuotolinę viešąją

konsultaciją dėl skaitmeninių

mokymosi priemonių kūrimo ir

skaitmeninių mokymo priemonių

bazės. Joje kviečiami dalyvauti verslo

ir švietimo atstovai. Viešoji

konsultacija yra skirta projekto

„EdTech“ procesams įgyvendinti.

„Edtech“ – tai greitai besivystanti

inovacijų švietimo sektoriuje

ekosistema, kurioje startuoliai,

smulkus ir vidutinis verslas kuria

inovatyvius, dažniausiai

naujausiomis technologijomis grįstus

sprendimus švietimo sektoriaus

iššūkiams spręsti.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO

TURINYS

Aktualus profesinių standartų

ir profesinių standartų

projektų sąrašas

Kviečiame susipažinti su

patvirtintų profesinių

standartų aktualiomis

versijomis. Informacija

nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

Aktualus rengiamų modulinių

profesinio mokymo programų

dėmesys bus skiriamas kokybės

užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų

įgyvendinimui, skaidrumui ir

bendrosios mokymosi visą gyvenimą

kompetencijos gebėjimų stiprinimui

bendrajame, profesiniame ugdyme

ir aukštajame moksle, kokybės bei

mokslo ir studijų pritaikomumo

rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų

tarp formaliojo, neformaliojo ir

savaiminio mokymosi kūrimui bei

mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose

mokymosi aplinkose, pripažinimui.
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Prisijunkite prie Europos

profesinių gebėjimų savaitės

2022

Oficialiai paskelbtas

Europos profesinių

gebėjimų savaitės 2022

startas. Europos profesinių

gebėjimų savaitė – Europos

Komisijos iniciatyva, kuria siekiama

geriau informuoti apie profesinį

mokymą bei didinti jo patrauklumą.

Iniciatyva organizuojama jau šeštąjį

kartą. Kampanijos šūkis – Atrask savo

talentą! Šiais metais daugiausia

dėmesio skiriama profesinio

mokymo ir orientacijai į žaliąjį kursą

temai. Prisijunkite prie Europos

profesinių gebėjimų savaitės jau

dabar ir skleiskite žinią Europai,

kodėl verta rinktis profesinį mokymą.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centras yra Europos

profesinių gebėjimų savaitės 2022

nacionalinis informavimo centras.

Kviečiame bendradarbiauti.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Europos profesinio mokymo

plėtros centro (CEDEFOP)

veiklos strateginis

dokumentas 2022-24

Europos profesinio mokymo plėtros
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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, rekomendacijomis

praktinės dalies gebėjimų vertinimui

atlikti, pasitelktų tiekėjų sąrašais,

kompetencijų vertinimo

tvarkaraščiais ir kita aktualia

informacija. Informacija nuolat

atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

centras (CEDEFOP)

atnaujino savo veiklos

strategiją 2022-2024 metams.

Dokumente yra įvardyta CEDEFOP

vizija, misija, puoselėjamos vertybės,

aprašytas veiklos kontekstas, ištekliai

ir resursai, išsamiai pristatytos

veiklos gairės 2022-2024 metams.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio
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