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NAUJIENOS LIETUVOJE

Atskleisk savo talentą – tapk

profesijos meistru! Vyksta

priėmimas į profesinio

mokymo programas ar jų

modulius

Švietimo, mokslo ir

sporto ministerija

informaciją apie

priėmimą į profesinio

mokymo programas ir jų modulius

teikia vieno langelio principu.

Kviečiame susipažinti. Atskleisk savo

talentą – tapk profesijos meistru!

2022 m. vasaros etapo priėmimas

mokytis pagal profesinio mokymo

programas ir jų modulius vyksta iki

rugpjūčio 5 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Pelnykite „Epale“ andragogo

vardą 2022-aisiais

„Epale“ projektas

kviečia tapti „Epale“

metų andragogu. Šis

vardas įprasmins Jūsų

veiklą, pabrėš

kompetenciją ir suteiks galimybę

dalyvauti išskirtiniuose „Epale“

mokymuose. Norėdami tapti „Epale”

metų andragogu platformoje turite

paskelbti ne mažiau kaip 3

kokybiškas publikacijas iki 2022 m.

spalio 10 d., kurių tematika glaudžiai

atlieptų 2022 m. „Epale“ temas:

Jauni suaugusieji; Įgūdžių revoliucija;

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Aktuali informacija dėl karo

pabėgėlių iš Ukrainos darbo ir

švietimo situacijos

Europos mokymo fondas

(European Training

Foundation) nuolat

skelbia atnaujintą informaciją apie

karo pabėgėlių iš Ukrainos

įsidarbinimo ir mokymosi situaciją

Europoje, įskaitant švietimo situaciją

pačioje Ukrainoje. Remiantis 2022 m.

liepos 22 dienos duomenimis,

Ukrainoje 10 profesinio mokymo

įstaigų infrastruktūra yra visiškai

sunaikinta, 102 profesinio mokymo

įstaigų infrastruktūra sunaikinta iš

dalies.
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KPMPC NAUJIENOS

Erasmus+ programos

projektas Europos kvalifikacijų

sandaros įgyvendinimas

Lietuvoje (EQF in LT)

KPMPC įgyvendina

Erasmus+ programos

projektą Europos

kvalifikacijų sandaros

įgyvendinimas Lietuvoje (EQF in LT).

Projekto tikslas – prisidėti prie

Europos kvalifikacijų sandaros

įgyvendinimo kritiškai įvertinant ir

atnaujinant Lietuvos kvalifikacijų
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Mokymosi bendruomenės; Kūryba ir

kultūra.

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, kita aktuali informacija.

Informacija nuolat atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

sandaros (LTKS) ir Europos

kvalifikacijų sandaros (EKS)

susiejimo ataskaitą. Kviečiame

susipažinti su projekto naujienlaiškiu,

kurio tema: Europos ir nacionalinės

kvalifikacijų sandaros: kas naujo?

SKAITYTI DAUGIAU

Tarptautiniame forume

pristatytas Lietuvos profesinio

mokymo programų modelis

2022 m. birželio 27-28 d.

Europos profesinio mokymo

plėtros centro (Cedefop)

organizuotame 4-tajame

politikos mokymosi forume

mokymosi rezultatų profesiniame

mokyme tematika (4th policy

learning forum (PLF) on learning

outcomes in VET) KPMPC Kvalifikacijų

formavimo skyriaus vedėja Lina

Vaitkutė pristatė Lietuvos perėjimo

prie modulinių profesinio mokymo

programų ir mokymosi rezultatų

diegimo jose patirtį.

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC darbuotojai dalyvavo

tarptautiniame kolegialiame

vertinime

Birželio 13-14 d. KPMPC

darbuotojai dalyvavo

Europos profesinio mokymo

kokybės orientacinės

sistemos (EQAVET) sekretoriato

organizuotame tarptautiniame

kolegialiame vertinime (angl. Peer

review). Vertinimo metu deleguoti

atstovai iš Austrijos, Lietuvos,

Nyderlandų, Slovakijos ir Vokietijos

gilinosi ir vertino Čekijos profesinio

mokymo sistemą, didelį dėmesį

skiriant politinėms priemonėms

pirminiam ir tęstiniam profesiniam

mokymui suartinti, įgyvendinant

nacionalinį kvalifikacijų registrą, bei

profesinio mokymo turinio

moduliarizacijai.
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PUBLIKACIJOS IR KITI

INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP aplinkraštis apie

mikrokredencialus

Aplinkraštyje

apžvelgiama

mikrokredencialų

situacijos apžvalga, terminijos

problematika, silpnybės, stiprybės,

iššūkiai. Publikaciją parengė Europos

profesinio mokymo plėtros centras

(CEDEFOP).

SKAITYTI DAUGIAU

Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

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