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NAUJIENOS LIETUVOJE

Žiemos priėmimo metu į

profesines mokyklas

daugiausia priimta būsimų

sveikatos priežiūros,

inžinerijos specialistų

2023 m. vasario 20 d.

profesinėse

mokyklose pradėjo

mokytis daugiau kaip

tūkstantis naujų mokinių. Priėmimo į

profesinio mokymo įstaigas žiemos

etapo metu iš viso pasirašytos 1 149

mokymo sutartys (2022 m. – 1 007)

su 18 profesinio mokymo įstaigų.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtos EPALE 2023 metų

temos

Susipažinkite su 2023 m.

EPALE temomis. Europos

įgūdžių metų kontekste

per visus 2023 m. EPALE

norėtų pabrėžti, kokį potencialą turi

suaugusiųjų mokymasis ir švietimas

padedant piliečiams įsitraukti į

visuomenės ir demokratijos

procesus, įgalinant žmones

sėkmingai orientuotis tarp pokyčių

darbo rinkoje ir įtraukiant kiekvieną į

mokymąsi. EPALE koordinatoriai

kviečia bendruomenę dalintis savo

patirtimis svarbiausiomis 2023 m.

temomis.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Europos Komisija kviečia

prisijungti prie Žaliosios

savaitės

Europos žalioji savaitė

remia ES aplinkosaugos

politiką ir gerina jos

įgyvendinimą, sutelkia

sprendimų priėmėjus, ES šalis ir

piliečių bendruomenes diskutuoti

Žaliojo kurso klausimais, bendrauti ir

bendradarbiauti. Kviečiame prijungti

prie EK iniciatyvų. Oficialios savaitės

renginiai vyks 2023 m. birželio 3-7

dienomis.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Išverstas CEDEFOP leidinys

„Mokymosi rezultatų

nustatymas, formulavimas ir

taikymas“

Pristatome išverstą iš anglų

kalbos į lietuvių kalbą

Europos profesinio mokymo

plėtros centro (CEDEFOP)

leidinį Mokymosi rezultatų

nustatymas, formulavimas ir

taikymas, kuris skirtas asmenims ir

institucijoms aktyviai

dalyvaujančioms nustatant ir

formuluojant mokymosi rezultatus.

Jame pateikiami konkretūs

mokymosi rezultatų naudojimo
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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.

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

PROFESINIO

MEISTRIŠKUMO

KONKURSAI

Vilniuje vyksta Nacionalinio

profesinio meistriškumo

pavyzdžiai ir esamos konsultacinės ir

tyrimų medžiagos, pagrindžiančios

mokymosi rezultatų nustatymą ir

formulavimą, apžvalga.

SKAITYTI DAUGIAU

Įvyko tarptautinis EQAVET

kolegialaus vertinimo vizitas

Lietuvoje

Belgijos, Čekijos, Latvijos,

Rumunijos ir Slovakijos

deleguoti atstovai atliko

Lietuvos profesijos

mokytojų metodinės veiklos

kolegialų vertinimą.Kolegialaus

vertinimo metu buvo vertinama

profesijos mokytojų atestavimo

tvarka, profesinio mokymo

metodinių komisijų veikla ir jos

efektyvumas, profesijos mokytojų

metodinės veiklos

institucionalizavimo galimybės,

profesijos mokytojo karjeros

perspektyvos, savęs įsivertinimo

metodo panaudojimo galimybės,

siekiant profesijos mokytojų

metodinės veiklos kokybės

profesinio mokymo įstaigos

lygmeniu.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

EBPO nuotolinių seminarų

resursai

Kviečiame naudotis

Ekonominio

bendradarbiavimo ir

plėtros organizacijos

(EBPO) ištekliais,

skirtais švietimo

ekspertams, sprendimų priėmėjams,

mokytojams, kitiems

suinteresuotiems asmenims ir

organizacijoms.

SKAITYTI DAUGIAU
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konkurso „Metalo apdirbimo

staklių operatorius 2023”

Konkursas vyksta kovo 1-2

d. Vilniaus technologijų ir

inžinerijos mokymo centre

TECHIN (Lakūnų g. 3),

varžysis būsimieji metalo apdirbimo

staklių operatoriai – įvairių Lietuvos

profesinio mokymo įstaigų mokiniai

ir absolventai, neseniai įgijusieji šią

profesiją.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS
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