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Įmonių meistrų kvalifikacijos

tobulinimo atvirieji nuotoliniai

mokymai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centras įgyvendina

atviruosius nuotolinius mokymus

„Įmonės meistrų, atsakingų už

pameistrių mokymą, kvalifikacijos

tobulinimas“. Mokymai skirti įmonių

meistrams, siekiantiems tobulinti

profesines žinias organizuojant bei

įgyvendinant pameistrių mokymą.

Mokymus sudaro šios temos:

„Įvadinė tema. Pameistrystės

samprata ir organizavimas“,

„Pedagoginiai ir psichologiniai

aspektai pameistrystei“, „Mediacija“,

„Pameistrių mokymų kokybės

užtikrinimas“, „Įmonės meistrų ir

pameistrių geroji pameistrystės

įgyvendinimo patirtis“.
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Profesijos mokytojų nuotoliniai

atvirieji kvalifikacijos

tobulinimo mokymai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centras įgyvendina

atviruosius nuotolinius mokymus

„Profesijos mokytojų, atsakingų už

mokinių mokymą darbo vietoje,

kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai

skirti profesijos mokytojams,

EQAVET sistemos taikymas

praktikoje

Esate profesinio mokymo teikėjas?

Ar esate susipažinęs su EQAVET? Ar

žinote, kaip EQAVET sistema gali

prisidėti prie jūsų įstaigos kokybės

užtikrinimo politikos? Erasmus+

projektas „EQAVET in Practice“

pristato efektyvaus EQAVET kriterijų

įgyvendinimo gaires. Minėtos gairės

parengtos vadovaujantis principu „iš

viršaus į apačią“, pateikia atsakymus

į tokius klausimus, kaip taikyti

aprašus, indikatorius, turinčius

praktinį poveikį profesinio mokymo

kokybei. EQAVET (liet. profesinio

mokymo kokybės užtikrinimo

orientacinė sistema)- įrankis, kuriuo

sėkmingai naudojasi profesinio

mokymo teikėjai, siekdami užtikrinti

profesinio mokymo kokybę.
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„ET 2020“ profesinio mokymo

darbo grupė skelbia galutinę

ataskaitą

Galutinėje profesinio mokymo „ET

2020“ darbo grupės ataskaitoje

didžiausias dėmesys skiriamas

profesinio mokymo naujovėms ir

skaitmeninimui. Inovacijos ir
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siekiantiems tobulinti profesines

žinias organizuojant bei įgyvendinant

pameistrių mokymą. Remiantis 2021

m. kovo 17 d. duomenimis, mokymus

sėkmingai baigė 109 profesijos

mokytojai iš 38 mokymo įstaigų.
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Europos pameistrystės aljanso

pasiekimų faktai ir skaičiai

Europos pameistrystės aljansas

(EAfA) teikia duomenis apie Europos

pameistrystės aljanso pasiekimus iki

šiol: nuo 2013 m. bendras

dalyvaujančių įstaigų skaičius

pasiekė 355, o pameistrystės

skelbiamų vietų skaičius visoje

Europoje siekia 1 034 476. Kiekienais

metais dalyvaujančiųjų aljanse

įstaigų skaičius auga, daugiausiai

įsitraukusios stambaus ir smulkaus

verslo įmonės, švietimo įstaigos.

Lyderiauja šie sektoriai: švietimo,

statybos, maitinimo ir turizmo. Pagal

įsitraukusių įstaigų skaičių šalies

mastu pirmauja Vokietija, Ispanija,

Italija.
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skaitmeninimas profesiniame

mokyme vaidina pagrindinį vaidmenį

plėtojant ekologišką ir skaitmeninį

perėjimą, taip pat skatinant atsitiesti

Europą po COVID-19. Seminarų,

internetinių seminarų ir

bendraamžių mokymosi veikloje „ET

2020“ profesinio mokymo darbo

grupė (2018–2020 m.) nagrinėjo

klausimą: Kaip inovacijos ir

skaitmeninimas gali skatinti aukštos

kokybės profesinį mokymą ir

rengimą? Galutinė ataskaita

pateikia: viziją, požiūrius, įžvalgas,

taip pat iliustruoja daugybę gerosios

praktikos pavyzdžių visoje Europoje.

#ET2020VET
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Pameistrių skaičius ES šalyse

Europos profesinio mokymo plėtros

centro (CEDEFOP) leidinyje

apžvelgiamas pameistrystės

įgyvendinimas ES šalyse, remiantis

šalių nacionaliniais šaltiniais,

pateikiamas pameistrių kiekis

kiekvienoje šalyje narėje. Leidinyje

taip pat apžvelgiama aktuali

problematika ir iššūkiai, su kuriais

susiduria šalys teikdamos duomenis

apie pameistrystės įgyvendinimą

Europoje.
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Susisiekite su mumis Atsisakyti naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote

gauti naujienas el. paštu.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

lėšomis. Naujienlaiškyje jo autorių skelbiama

informacija ir reiškiamos nuomonės nebūtinai

atitinka Europos Komisijos poziciją.

© Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros

centras, EQAVET Lietuva, 2021
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