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NAUJIENOS LIETUVOJE

Šiemet profesinės mokyklos

priims virš 20 tūkst. naujų

mokinių: prioritetas darbo

rinkoje paklausioms

specialybėms

Vasario 1 d. prasidėjo

2023 m. pagrindinio

priėmimo į profesinio

mokymo įstaigas

žiemos etapas. Stojančiųjų prašymai

mokytis LAMA BPO informacinėje

sistemoje priimami iki vasario 12 d.

Prašymus teikti gali ir jau įgijusieji

išsilavinimą ar profesinę

kvalifikaciją, ir jos dar neturintieji.

Kvietimų mokytis stojantieji sulauks

vasario 14 d., o mokymo sutartis su

profesinio mokymo įstaigomis

pasirašyti galės vasario 15–17 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Paskelbtas kvietimas teikti

paraiškas Gebėjimų stiprinimui

profesinio mokymo srityje

Europos švietimo ir

kultūros vykdomoji

agentūra (EACEA)

įgyvendina programos

„Erasmus+“ veiklą „Gebėjimų

stiprinimas profesinio mokymo

srityje“ ir kviečia teikti paraiškas.

Paraiškos teikiamos prisijungus prie

FTOP platformos. Paraiškas galima

teikti iki 2023 m. vasario 28 d. 18 val.

Lietuvos laiku. Kylančius klausimus

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Viešoji konsultacija apie

Europos kvalifikacijų sąrangos

įgyvendinimą

Europos Komisija

pradėjo viešąsias

konsultacijas, siekdama

įvertinti Europos

kvalifikacijų sąrangą (EKS) 2017–

2022 m. Apklausa vyksta iki 2023 m.

kovo 22 d. Taip pat kviečiame

susipažinti su aktualia statistika.

Siekiant užpildyti klausimyną, būtina

prisijunti per ES paskyrą. Paskyrą gali

susikurti kiekvienas ES pilietis.
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KPMPC NAUJIENOS

Įvyko tarptautinis EQAVET

kolegialaus vertinimo vizitas

Lietuvoje

Belgijos, Čekijos, Latvijos,

Rumunijos ir Slovakijos

deleguoti atstovai atliko

Lietuvos profesijos

mokytojų metodinės veiklos

kolegialų vertinimą. Kolegialus

vertinimas atliktas pagal EQAVET

kolegialaus vertinimo metodiką. Viso

vertinimo metu metodinę pagalbą

teikė bei patį vertinimo procesą

prižiūrėjo EQAVET sekretoriato

deleguoti atstovai.
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galite užduoti el. paštu: EACEA-

EPLUS-CBVET@ec.europa.eu.

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.
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NAUDINGOS NUORODOS

SKAITYTI DAUGIAU

Kviečiame užpildyti apklausą

dėl Apskaitininko IV lygio

praktinės dalies užduočių

Per 2023 m. I pusmetį

planuojama atnaujinti

Apskaitininko IV lygio

kompetencijų vertinimo

užduočių banką. Pastabas ir

pasiūlymus kaip keisti ir tobulinti

praktinės dalies užduotis galite

pateikti užpildydami apklausos

anketą iki 2023 m. vasario 13 dienos.
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PROFESINIO

MEISTRIŠKUMO

KONKURSAI

„WEB challenge 2023“ –

profesinių mokyklų būsimųjų

programuotojų meistriškumo

konkursas

„WEB challenge 2023“ –

profesinių mokyklų

būsimųjų programuotojų

meistriškumo konkursas,

išaugęs nuo respublikinio iki

tarptautinio. Kviečiame mokinius

dalyvauti ir savo žiniomis susirungti

su bendramoksliais ne tik iš Lietuvos,

bet ir iš kitų Europos Sąjungos šalių

profesinių mokyklų. Kviečiame

mokinius registruotis iki vasario 28

d., mokinius konkursui registruoti

gali ir mokytojai. Iš vienos profesinės

mokyklos gali registruotis iki 3

dalyvių, kurių amžius neviršija 25

metų konkurso dieną.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP konferencija Future
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of VET: the way forward

Kviečiame susipažinti

su konferencijos,

kurios tema ateities

profesinis mokymas, programa,

pranešimais ir įrašu. Konferencija

vyko 2022 m. gruodžo 5-6 dienomis.

Konferenciją organizavo CEDEFOP.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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