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NAUJIENOS LIETUVOJE

Darbdaviai kviečiami dalyvauti

profesinio mokymo įstaigų

tarybų narių atrankoje

Švietimo, mokslo ir

sporto ministerija

kviečia asociacijas,

vienijančias įvairių

verslo šakų atstovus, siūlyti

kandidatus į profesinio mokymo

įstaigų tarybas ir prisidėti prie

profesinio mokymo įstaigų valdymo.

SKAITYTI DAUGIAU

Parengtas Savivaldos parama

suaugusiųjų švietimui.

Suaugusiųjų mokymosi

skatinimo vadovas

Vadovas yra skirtas

savivaldybių

suaugusiųjų švietėjams

ir organizatoriams,

siekiantiems naujų žinių ir iniciatyvų

tobulinant suaugusiųjų švietimą.

Vadovas parengtas Lietuvos

suaugusiųjų švietimo asociacijos

kartu su partneriais, įgyvendinant

Erasmus+ projektą „Savivaldybių

parama suaugusiųjų švietimui".

SKAITYTI DAUGIAU

Pasiruoškite 2022 m. „Epale“

bendruomenės konferencijai!

Epale bendruomenė praneša džiugią

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Kviečiame dalyvauti Europos

pameistrystės aljanso veiklose

Kviečiame dalyvauti

Europos pameistrystės

aljanso veiklose. Europos

pameistrystės aljansas

suburia vyriausybes ir pagrindinius

suinteresuotuosius subjektus siekiant

visoje Europoje gerinti pameistrystės

kokybę, pasiūlą ir bendrą įvaizdį,

kartu skatinant pameistrių judumą.

Šių tikslų siekiama pasitelkiant

nacionalinius įsipareigojimus ir

savanoriškus suinteresuotųjų

subjektų įsipareigojimus.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Kompetencijų vertinimo

aktualijos

Š.m. rugsėjo 16 d. vyko

susitikimas su profesinio

mokymo teikėjais dėl

asmens įgytų kompetencijų

vertinimo aktualių klausimų.

Dalinamės aktualia informacija.

Primename, kad įstaigos, kurios nuo

2022 m. rugsėjo 1 d. buvo

reorganizuotos prijungimo arba

sujungimo būdu, turi patikslinti

informaciją pasitelktiems teikėjams

apie praktinės dalies vertinimą – dėl

pasikeitusių įstaigų pavadinimų ir
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žinią: rengia 3 dienų

trukmės virtualią

konferenciją, kurioje

bus kalbama apie

vaizduotės ir

suaugusiųjų mokymosi galią

formuojant geresnę, tvarią ir įtraukią

Europą. Tiesioginė transliacija vyks

„Epale“ platformoje ir „Epale“

socialinės žiniasklaidos kanaluose

(„Facebook“, „LinkedIn“ bei

„Twitter“).

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

kitos iš anksto pateiktos į tvarkaraštį

informacijos.

SKAITYTI DAUGIAU

Įgyvendinamas Erasmus+

projektas Sistemiškesnės ir

tvaresnės profesijos mokytojų

tinklaveikos plėtros link

KPMPC, atstovaudamas

EQAVET nacionalinį

koordinavimą punktą,

2021-2023 metais

įgyvendina Erasmus+ projektą, kurio

tikslas stiprinti profesijos mokytojų

tinklaveiką, pasinaudojus profesinio

mokymo kokybės užtikrinimo

orientacinės sistemos (EQAVET)

teikiamomis galimybėmis. Kviečiame

susipažinti su parengta Profesijos

mokytojų metodinės veiklos

organizavimo ir vykdymo užsienio

šalyse gerosios patirties analizės

atlikimo ataskaita bei aktualiomis

Projekto naujienomis.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Iššūkį keliantys skaitmeniniai

mitai

Aplinkraštyje

pateikiamos atliktos

Europos įgūdžių ir

darbo vietų apklausos pirmosios

išvados. Pasak autorių, apklausos

rezultatai identifikavo darbuotojų

grupes, kurios yra labiausiai

įtakojamos automatizacijos ir

skaitmeninių įgūdžių iššūkių, yra

nustatytas poreikis įgyti naujus ar

tobulinti esamus įgūdžius

skaitmeninių įgūdžių srityje.

Publikaciją parengė Europos

profesinio mokymo plėtros centras

(CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU
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praktinės dalies gebėjimų vertinimui

atlikti, kita aktuali informacija.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

Savęs įsivertinimo įrankis,

skirtas įgūdžių valdymui

mažose ir vidutinėse įmonėse

Parengta studija

atskleidžia ir nagrinėja

įgūdžių poreikius

skirtingose mažose ir

vidutinio dydžio įmonėse,

atstovaujančiose skirtingus sektorius

ir skirtingo teisinio statuso.

Dokumentų analizės, interviu bei

atvejo analizių pagrindu, leidinyje

identikuojama keletas savęs

įsivertinimo įrankio kūrimo

parametrų tam, kad tinkamai valdyti

įgūdžių vadybą. Publikacija parengta

Europos Komisijos užsakymu.

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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