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NAUJIENOS LIETUVOJE

Žiemos priėmimo metu į

profesines mokyklas

daugiausia priimta būsimų

vairuotojų ir paramedikų

Nuo pavasario

profesinio mokymo

įstaigose pradės

mokytis daugiau kaip tūkstantis

naujų mokinių. Vasario viduryje

pasibaigusio priėmimo į profesinio

mokymo įstaigas žiemos etapo metu

pasirašytos 1 007 mokymo sutartys

su 21 profesinio mokymo įstaiga.

SKAITYTI DAUGIAU

Profesinio mokymo ir

suaugusiųjų švietimo sistemos

tarptautiškumo plėtra

2019-2021 metais

Lietuvos suaugusiųjų

švietimo asociacija

(LSŠA) organizavo projekto

„Profesinio mokymo ir suaugusiųjų

švietimo sistemos tarptautiškumo

plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-

0001), kurį vykdo Kvalifikacijos ir

profesinio mokymo plėtros centras

(pareiškėjas), Švietimo mainų

paramos fondas (partneris), Tęstinio

mokymo centrų asociacija

(partneris) ir LSŠA (partneris)

suaugusiųjų mokyklų ir profesinio

mokymo centrų personalo stažuotes

užsienyje.

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos Komisija įgyvendina

naują iniciatyvą ALMA (Aim,

Learn, Master, Achieve – siekti,

mokytis, išmokti, pasiekti)

Iniciatyva ALMA (Aim,

Learn, Master, Achieve –

siekti, mokytis, išmokti,

pasiekti) skirta padėti

nedirbančiam ir niekur

nesimokančiam jaunimui (NEET

jaunimui) patekti į darbo rinką, visų

pirma 18–30 m. nepalankiausioje

padėtyje esantiems NEET

jaunuoliams, kurie dėl asmeninių ar

struktūrinių priežasčių turi mažiau

galimybių įsidarbinti ar mokytis.

Dalyviams bus pasiūlyta prižiūrima

viešnagė, įskaitant 2–6 mėnesių

mokomąją praktiką ir susijusias

mentorystės paslaugas kitoje ES

valstybėje narėje.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Pedagogų kvalifikacijos

tobulinimo poreikių nustatymo

apklausos rezultatai

Kvalifikacijų ir profesinio

mokymo plėtros centras

siekia kryptingai ir

nuosekliai plėtoti pedagogų

kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Tuo

tikslu 2021 metais atlikta Pedagogų
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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

kvalifikacijos tobulinimo poreikių

nustatymo apklausa, kurios tikslas

atlikti profesinio mokymo

bendruomenės pedagogų

kvalifikacijos tobulinimo poreikių

analizę.

SKAITYTI DAUGIAU

Kviečiame dalyvauti

Respublikiniame profesinio

meistriškumo konkurse

„Тvarumas socialinio

darbuotojo profesijoje:

bendravimas, dalyvavimas,

socialinė atsakomybė“

Vilniaus paslaugų verslo

profesinio mokymo centras

organizuoja respublikinį

profesinio meistriškumo

konkursą „Тvarumas socialinio

darbuotojo profesijoje: bendravimas,

dalyvavimas, socialinė atsakomybė“,

skirtą profesinio mokymo įstaigų

mokiniams, besimokantiems pagal

socialinio darbuotojo padėjėjo

profesinio mokymo programą.

Registracija į konkursą vykdoma iki

2022 m. kovo 1 d.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

Profesinis mokymas: įgūdžiai

šiandienai ir ateičiai

Apžvalgoje pateikiama

Europos Komisijos vizija

dėl profesinio mokymo

ateities, akcentuojama

reformų svarba ir nurodomos

svarbiausios susijusios EK iniciatyvos.

Leidinį parengė Europos Komisija.

SKAITYTI DAUGIAU
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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