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NAUJIENOS LIETUVOJE

Ministerija kviečia mokinius
išbandyti profesiją jau
mokyklos suole

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija,

didindama profesinio mokymo
prieinamumą ir lankstumą, nuo kitų
mokslo metų sudarys galimybes I–IV
gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo
ugdymo mokyklų klasių mokiniams
mokytis pagal profesinio mokymo
programų modulius ar programas.
Priėmimas mokytis pagal profesinio
mokymo programas arba jų modulius
prasidės nuo šių metų gegužės 20 d.

SKAITYTI DAUGIAU

Mokytojų veiklų mokyklos
bendruomenei sąrašo nebus
privaloma skelbti viešai

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija,

gavusi Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos išaiškinimą,
nustatė, kad mokytojo veiklų
mokyklos bendruomenei sąrašą ir
sutartus rezultatus nebus būtina
skelbti viešai.

AKTUALI INFORMACIJA

ŠMSM aktuali informacija dėl
nuotolinio mokymo !!!

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija sukūrė
specialią informacinę

skiltį, kurioje pateikiama svarbiausia
informacija dėl nuotolinio mokymo,
nuotolinio mokymo tvarka ir galimi
sprendimai, patarimai ir atsakymai į
dažniausiai užduodamus klausimus.
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KPMPC NAUJIENOS

Sukurtas profesinio mokymo
skaitmeninių išteklių gerosios
patirties bankas

Kviečiame profesinio
mokymo įstaigas
bendradarbiauti ir aktyviai
dalintis skaitmeninėmis

mokymo(-si) priemonėmis tam, kad
padėtume vieni kitiems sėkmingai
įveikti su nuotoliniu profesiniu
mokymu susijusius iššūkius bei
pasidalintumėme sėkminga mokymo
patirtimi. Profesinio mokymo
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Sukurta interneto svetainė,
skirta nuotolinio mokymosi
iššūkiams įveikti

Nacionalinės švietimo
agentūros nuotolinio

mokymo informaciniame puslapyje
nuolat atnaujinama informacija, kuri
yra naudinga nuotolinio ugdymo
procese. Pateikiama informacija apie
skaitmeninius išteklius, mokymo
aplinkas, kita naudinga metodinė
medžiaga.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais

Kviečiame susipažinti su
patvirtintais standartais,
taip pat rengiamų bei
parengtų profesinių

standartų kvalifikacijų tyrimo
ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų
sąrašais, standartų projektais,
išorinio vertinimo rezultatais. Minėta
informacija nuolat atnaujinama.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

Kviečiame susipažinti su
šiuo metu rengiamų
modulinių profesinio
mokymo programų sąrašu.

Minėta informacija nuolat

skaitmeninių išteklių gerosios
patirties banke jau yra patalpinta
daugiau kaip 90 naudingų mokymo(-
si) priemonių. Informacija yra nuolat
atnaujinama.
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Parengtos rekomendacijos dėl
profesinio mokymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu

2020 m. kovo 19 dieną
Švietimo, mokslo ir sporto
ministras įsakymu Nr. V-396
patvirtino Rekomendacijas

dėl profesinio mokymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu.
Rekomendacijos dėl profesinio
mokymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu yra skirtos padėti
profesinio mokymo teikėjų,
įgyvendinančių profesinio mokymo
programas, bendruomenėms
pasirengti mokymo procesą
organizuoti nuotoliniu būdu, iki bus
atnaujintas įprastas mokymo
procesas.
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Aktuali informacija dėl asmens
įgytų kompetencijų vertinimo
karantino laikotarpiu

Švietimo, mokslo ir sporto
ministras 2020 m.
balandžio 17 dieną pasirašė
įsakymą Nr. V-574 „Dėl

asmens įgytų kompetencijų
vertinimo karantino laikotarpiu“.
Minėtu įsakymu nustatyta, kad 2019–
2020 mokslo metų profesinio
mokymo programų baigiamųjų kursų
mokinių įgytų kompetencijų, siekiant
kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus
Ministro įsakymo 4 ir 5 punktuose
numatytus atvejus) karantino
laikotarpiu nevykdomas.
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atnaujinama.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP apžvalga apie
iššūkius pameistrystės srityje

Apžvalgoje pateikiama
aktualiausia informacija

apie tai, kaip Europos šalys
sprendžia su COVID-19 situacija
susijusius iššūkius pameistrystės
srityje. Apžvalgą parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).
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