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Patvirtinti reikalavimai
aukštojo mokslo studijoms,
profesiniam mokymui ir
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo veikloms

Pirmieji nuotoliniai kursai apie
pameistrystę ES

Lengvinant karantino
sąlygas, nuo gegužės
25 d. įprasta forma leidžiama vykdyti
profesinį mokymą ir aukštojo mokslo
studijas, kurių neįmanoma
organizuoti nuotoliniu būdu.
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo
veiklos, jei jų neįmanoma vykdyti per
nuotolį, įprasta forma galės būti
rengiamos nuo gegužės 30 d.
Aukštųjų mokyklų vadovai, profesinio
mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų
švietimo teikėjai įpareigoti šias
veiklas organizuoti užtikrinant kuo
mažesnį kontaktą tarp asmenų.
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Startuoja priėmimas į
profesines mokyklas, naujovė
– galimybė profesijos mokytis
gimnazistams
Nuo gegužės 20 d. iki
rugpjūčio 26 d.
vyksiančiame priėmime į profesinio

Europos pameistrystės
aljansas (EAfA) vykdo
internetinių mokymo
kursų ciklą, skirtą
visiems, norintiems sužinoti apie
pameistrystės sistemas Europos
Sąjungoje. Jau galite susipažinti su
pirmuoju kursu moduliu.
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KPMPC NAUJIENOS
Profesinio mokymo
skaitmeninių išteklių gerosios
patirties banke jau daugiau
kaip 200 skaitmeninių išteklių
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

mokymo įstaigas šiemet gali
dalyvauti ne tik norintieji įgyti
kvalifikaciją pagal visą profesinio
mokymo programą, kaip buvo
įprasta iki šiol, bet ir I–IV gimnazijos
klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo
mokyklų klasių mokiniai, norintys
mokytis pagal atskirus profesinio
mokymo modulius.

patirtimi. Profesinio mokymo
skaitmeninių išteklių gerosios
patirties banke jau yra patalpinta
daugiau kaip 200 naudingų
mokymo(-si) priemonių. Platformą
papildėme nauja skiltimi „Virtuali
pažintis su PMĮ".
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Verslas prisideda prie naujų ir
atnaujintų modulinių
profesinio mokymo programų
Lietuvos verslo
konfederacija (LVK)
bendradarbiaudama su verslo
atstovais parengė 16 naujų ir
atnaujino 5 modulines profesinio
mokymo programas bei joms skirtas
mokymosi priemones.Tarp 16 naujų
– maisto pramonės darbuotojo,
siuvėjo-operatoriaus, siuvėjo, audėjo,
odos dirbinių gamintojo, avalynės
gamintojo, bokštinio krano
operatoriaus, portalinio krano
mašinisto, kėlimo platformų ir jų
įrenginių operatoriaus, motoristo,
laivo elektriko, motorinių transporto
priemonių keleiviams vežti vairuotojo
modulinės profesinio mokymo
programos ir joms skirtos mokymosi
priemonės.
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Patvirtintas naujos redakcijos
Formaliojo profesinio mokymo
programų atitikties sąrašas
2020 m. gegužės 18 d.
patvirtintas naujos
redakcijos Formaliojo
profesinio mokymo
programų atitikties sąrašas.
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VDU dovana mokykloms –
video paskaitos
Vytauto Didžiojo
universiteto bendruomenė
dalinasi nuotolinio
mokymosi gerąja patirtimi
su švietimo bendruomene. Siūlomos
video pamokų temos iš gyvybės
mokslų, socialinių bei humanitarinių
mokslų, menų, technologijos ir
informatikos mokslų, žemės ūkio ir
inžinerijos mokslų, verslo ir viešosios
vadybos ir ugdymo mokslų bei Artes
liberales.
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PROFESINIO MOKYMO
TURINYS
Kviečiame susipažinti su
profesinių standartų rengimo
rezultatais

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI
OECD apžvalga apie COVID-19
iššūkius švietime

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
atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

Susisiekite su mumis
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Apžvalgos tikslas,
paremti tinkamą
švietimo strategų
sprendimų priėmimą, siekiant sukurti
ir įgyvendinti veiksmingą atsaką į
COVID-19 pandemiją švietimo srityje.
Apžvalgą parengė Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (OECD).
SKAITYTI DAUGIAU

