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NAUJIENOS LIETUVOJE

Šiemet profesinės mokyklos

priims daugiau pirmakursių į

informacijos ir ryšių, sveikatos

priežiūros programas

Šiais metais

didinamas priėmimas

į informacijos ir ryšių,

sveikatos priežiūros, socialinio

darbo, žemės ūkio, miškininkystės ir

žuvininkystės sričių profesinio

mokymo programas. Vyriausybė

patvirtino preliminarų 2022 m.

planuojamų priimti į profesinio

mokymo įstaigas mokinių skaičių ir

prioritetines sritis. Iš viso į valstybės

finansuojamas vietas numatyta

priimti tiek pat mokinių, kiek buvo

numatyta pernai - 20, 6 tūkst.

Žiemos etapo stojančiųjų prašymai

mokytis LAMA BPO sistemoje bus

priimami jau nuo vasario 3 d. iki 15

d.

SKAITYTI DAUGIAU

EBPO teikia Lietuvai

rekomendacijas, kaip stiprinti

inovacijų sistemą

Lietuvos inovacijų

politikos sistema yra per

daug fragmentiška, o

parama – neveiksminga,

pažymi Ekonominio

bendradarbiavimo ir plėtros

organizacijos (EBPO) ekspertai.

Išanalizavus Lietuvos inovacijų

politikos sistemą, EBPO teikia

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Suaugusiųjų pagrindinių

įgūdžių gerinimas

(Rekomendacija dėl įgūdžių

tobulinimo krypčių).

Vertinimas

Siekdama geriau įvertinti

2016 m. Tarybos

rekomendaciją dėl

įgūdžių tobulinimo

krypčių – naujų galimybių

suaugusiesiems, Europos Komisija

renka suinteresuotųjų subjektų

nuomones apie jos įgyvendinimą.

Nuomonę šiose viešose

konsultacijose galite pateikti

užpildydami internetinį klausimyną

iki 2022 m. kovo 17 dienos.
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KPMPC NAUJIENOS

Skelbiama asmens įgytų

kompetencijų vertinimo

užduočių vertintojų atranka.

SVARBU.

KPMPC skelbia asmens įgytų

kompetencijų vertinimo

užduočių vertintojų atranką.

Paraiška ir dokumentai

siunčiami per atstumą, elektroniniu

adresu info@kpmpc.lt iki 2022 m.

vasario 2 d. (imtinai). Asmens įgytų

kompetencijų vertinimo užduočių

vertinimo tikslas – įvertinti, ar
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ataskaitą su rekomendacijomis

Lietuva.

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. Informacija nuolat

atnaujinama. Sekite naujienas.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

parengtos užduotys (teorinės ir

praktinės) atitinka turinio bei

metodinius reikalavimus.
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Asmens įgytų kompetencijų,

siekiant kvalifikacijos,

vertinimas pagal atnaujintą

tvarką

Sausio 17 d. startavo

pirmieji asmens įgytų

kompetencijų, siekiant

kvalifikacijos, teorinės

dalies (žinių) vertinimai pagal

atnaujintą Asmens įgytų

kompetencijų vertinimo tvarkos

aprašą. Kaip ir iki šiol kompetencijų

vertinimą sudaro teorinės dalies

(žinių) vertinimas ir praktinės dalies

(gebėjimų) vertinimas. Nauja yra tai,

kad teorinės dalies vertinimas vyks

centralizuotai elektroninio testavimo

būdu, o praktinė dalis bus vykdoma

profesinio mokymo teikėjo, turinčio

užduočiai atlikti reikalingą techninę

įrangą ir priemones, bazėje arba

realioje darbo vietoje, aprūpintoje

reikalinga technine įranga ir

priemonėmis.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP šalių pranešimai ir

atakaitos

Kviečiame naudotis

Europos profesinio

mokymo plėtros

centro (CEDEFOP) publikuotais

Europos šalių pranešimais,

atakaitomis. Jose pateikiama validi ir

ekspertų parengta informacija apie

aktualijas, būklę, tendencijas

profesinio mokymo bei darbo rinkos

srityse.
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