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Profesinės mokyklos
kviečiamos teikti paraiškas
profesinio mokymo
pameistrystės forma
finansavimui

Pasikeitė KPMPC adresas !!!

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija
informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 3
dienos profesinės mokyklos gali teikti
paraiškas projektams, skirtiems
mokinių praktiniam mokymui darbo
vietoje pameistrystės forma. Projektų
finansavimui numatyta skirti daugiau
nei 1,3 mln. eurų. Paraiškas Europos
socialinio fondo agentūrai (ESFA)
teikti galima iki šių metų gegužės 29
d.
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Pakeistas Švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. birželio 28 d.
įsakymas Nr. V-536 „Dėl
Mokymosi visą gyvenimą
plėtros 2017–2020 metų
veiksmų plano patvirtinimo“
Mokymosi visą
gyvenimą plėtros
2017–2020 metų veiksmų planas yra
strateginis dokumentas, nustatantis

Maloniai informuojame,
kad mes persikėlėme į
kitas patalpas Vilniuje.
KPMPC naujas adresas:
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius.
Laukiame Jūsų naujose patalpose.
Telefonas pasiteravimui 8 670 04
104.
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KPMPC NAUJIENOS
Ketvirtoji pramonės revoliucija
– nauji iššūkiai profesijos
mokytojams
2020 m. vasario 26-27 d.
įvyko konferencija
„Profesijos mokytojų
rengimas švietimo
sektoriaus ir bibliotekų veiklos
profesinio standarto kontekste“.
Konferencijos metu buvo
diskutuojama koks turi būti profesijos
mokytojas šiandien ir rytoj, kad
parengtų aukštos kvalifikacijos
specialistus, galinčius ne tik

valstybės strategines veiklos kryptis
mokymosi visą gyvenimą plėtros
srityje. Minėtu įsakymu yra
patikslinami rodikliai susiję su
sektorinių praktinio mokymo centrų
infrastruktūros bei pameistrystės
plėtra.
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sėkmingai dirbti su esamais
įrengimais, bet ir gebančius bei
motyvuotus nuolat mokytis.
Renginyje dalyvavo profesinio
mokymo įstaigų pedagogai, švietimo
profesinio standarto rengėjai, šalies
aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų
atstovai, kuriems aktualios pedagogų
rengimo perspektyvos.
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Pelnykite „Epale“ andragogo
vardą 2020-aisiais
„Epale“ projektas,
suburiantis ne tik
Lietuvos, bet ir visos
Europos suaugusiųjų
švietėjus bei kuriantis
profesionalų, aukštos kompetencijos
turinį, ir šiais metais kviečia tapti
„Epale“ metų andragogu. Šis vardas
įprasmins Jūsų veiklą, pabrėš
kompetenciją ir suteiks galimybę
dalyvauti išskirtiniuose „Epale”
mokymuose metų pabaigoje.
Norėdami tapti „Epale” metų
andragogu Epale - Europos
suaugusiųjų mokymosi elektroninėje
platformoje turite paskelbti ne
mažiau kaip 3 kokybiškas
publikacijas iki 2020 metų spalio 15
d.
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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

Organizuota diskusija dėl
modulinių profesinio mokymo
programų turinio pritaikymo
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems asmenims
2020 m. vasario mėn. 11 d.
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
organizavo diskusiją dėl
modulinių profesinio mokymo
programų turinio pritaikymo
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems asmenims. Renginyje
dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos atstovai, Nacionalinės
švietimo agentūros atstovai, Šiaulių
universiteto, Radviliškio profesinio
rengimo centro atstovai, kiti
suinteresuoti asmenys ir
organizacijos.
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PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI
Pasinaudokite Europos
Komisijos elektroninės
bibliotekos ištekliais !!!
Kviečiame pasinaudoti
Europos Komisijos
elektroninės bibliotekos

ataskaitomis, siūlomų kvalifikacijų
sąrašais, standartų projektais,
išorinio vertinimo rezultatais. Minėta
informacija nuolat atnaujinama.
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Aktualus rengiamų modulinių
profesinio mokymo programų
sąrašas
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
intensyviai ruošiasi
perėjimui prie modulinių
profesinio mokymo programų.
Susipažinkite su šiuo metu rengiamų
modulinių profesinio mokymo
programų sąrašu. Informacija nuolat
atnaujinama.
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NAUDINGOS NUORODOS

ištekliais. Minėtame informacijos
šaltinyje rasite naudingos
informacijos apie Europos Sąjungos
švietimo aktualijas, statistikos
leidinius bei kitas susijusias
publikacijas, nuorodas į platformas ar
IT įrankius.
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CEDEFOP yra didžiausias
informacijos šaltinis apie
Europos profesinio mokymo
sistemas !!!
Kviečiame pasinaudoti
Europos profesinio
mokymo plėtros centro (CEDEFOP)
informaciniais ištekliais. Tai
didžiausias informacinis šaltinis apie
Europos šalių profesinio mokymo
sistemas, jų plėtros tendencijas,
pateikiamos išsamios statistikos
duomenų suvestinės. Informacija yra
validuojama kompetentingų
institucijų, nuolat atnaujinama.
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