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NAUJIENOS LIETUVOJE

Sušvelninti sveikatos saugos
reikalavimai darželiams,
bendrojo ugdymo mokykloms,
profesinio mokymo įstaigoms,
aukštosioms mokykloms

Nuo birželio 1 d.
sušvelninti saugos

reikalavimai ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo grupėms,
bendrojo ugdymo mokykloms,
profesinio mokymo įstaigoms,
aukštosioms mokykloms,
suaugusiųjų mokymui. Jie patvirtinti
sveikatos apsaugos ministro
įsakymu.

SKAITYTI DAUGIAU

Aukštasis išsilavinimas
svarbus kas antram
dvyliktokui

Vyriausybės strateginės
analizės centro (STRATA)
atliktas tyrimas, skirtas
nagrinėti dešimtos,
dvyliktos klasių

moksleivių ir jų tėvų požiūrį į aukštąjį
ir profesinį išsilavinimą. 2019 m.
kovo–gegužės mėn. vykdytoje
apklausoje dalyvavo 935 dešimtokai,

NAUJIENOS UŽSIENYJE

Tęsiasi nuotoliniai mokymai
apie pameistrystę ES.
Dalyvaukite!

Europos pameistrystės
aljansas (EAfA) vykdo
nuotolinių mokymo kursų
ciklą, skirtą visiems,

norintiems sužinoti apie
pameistrystės sistemas Europos
Sąjungoje. Susipažinkite su antruoju
mokymų moduliu tema „Faktoriai,
lemiantys pameistrystės sėkmę".

SKAITYTI DAUGIAU

KPMPC NAUJIENOS

Dalyvaukite fotografijos
konkurse
#CedefopPhotoAward 2020.
Papasakokite savo istoriją
apie patirtį Lietuvos
profesiniame mokyme

Europos profesinio mokymo
plėtros centras (CEDEFOP)
organizuoja jau tradicija
tapusį fotografijos konkursą

#CedefopPhotoAward 2020.
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667 dvyliktokai ir 409 jų tėvai ar
globėjai.

SKAITYTI DAUGIAU

Automechaniko profesija –
daugiau nei hobis

Kiekvienas vairuotojas
savo automobilį nori
patikėti tik į pačias
geriausias rankas. Tačiau

rasti tikrai gerą automechaniką gali
pasirodyti sudėtinga. Lietuvoje šios
profesijos atstovus ruošia ne viena
profesinė mokykla. Kuo išskirtinė
automechaniko profesija ir kokiomis
savybėmis turi pasižymėti, norintys
ją mokytis?

SKAITYTI DAUGIAU

Architektūros profesinis
standartas skatina į ateitį
žvelgti pozityviai

Architektūros standartas
bus vienodai svarbus

tiek mokymo įstaigoms, tiek verslui.
Tikrai neslėpsiu, kad reikėjo įdėti
daug darbo, buvo ir nesklandumų,
bet rezultatą gavome gerą. Praktinės
naudos ateityje tikrai neturėtų trūkti.
Architektūros standartas labai aiškiai
apibrėžė profesinio sektoriaus ribas.
Svarbu tai, jog jis labai konkrečiai
aprašo architektų profesinę veiklą.

SKAITYTI DAUGIAU

PROFESINIO MOKYMO
TURINYS

Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo

Fotografijos istorijų temos turi būti
susijusios su skaitmeniniais ir/ar
„žaliaisiais“ (angl. green skills)
įgūdžiais. Fotografijų pateikimo
terminas: 2020 m. birželio 30 d.,
23:59 val. (CET laiku).

SKAITYTI DAUGIAU

Dėl tęstinio profesinio
mokymo programų, pagal
kurias vykdomas motorinių
transporto priemonių
keleiviams ir kroviniams vežti
vairuotojų pradinis ir
periodinis profesinis mokymas

Pateikta aktuali informacija
apie Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų
registre Transporto

paslaugų švietimo posrityje pagal
Lietuvos švietimo klasifikatorių iki
2018 m. kovo 15 d. įregistruotas
tęstinio profesinio mokymo
programas, pagal kurias vykdomas
motorinių transporto priemonių
keleiviams ir kroviniams vežti
vairuotojų pradinis ir periodinis
profesinis mokymas.

SKAITYTI DAUGIAU

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

CEDEFOP ataskaita apie
COVID-19 socialinės
distancijos laikymosi sukeltas
rizikas darbo vietoms

Ataskaitos tikslas
įvertinti darbo vietų

rizikas, susijusias su COVID-19
socialinio atstumo laikymosi
nurodymais bei diferencijuoti
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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.

SKAITYTI DAUGIAU

Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas

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

Minėta informacija nuolat
atnaujinama.

SKAITYTI DAUGIAU

NAUDINGOS NUORODOS

minėtas darbo vietas pagal sukurtą
COVID-19 socialinės distancijos
laikymosi rizikos darbo vietoms
indeksu (COV19R). Ataskaitą
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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