2015 m. Erasmus+ profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo finansuotų projektų sąrašas
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Projekto numeris

2015-1-LT01KA102-013008

2015-1-LT01KA102-013010

2015-1-LT01KA102-013027

2015-1-LT01KA102-013029

2015-1-LT01KA102-013031

2015-1-LT01KA102-013033

2015-1-LT01KA102-013039

2015-1-LT01KA102-013040

Organizacijos pavadinimas

VšĮ Kelmės profesinio
rengimo centras

VšĮ Elektrėnų profesinio
mokymo centras

Organizacijos adresas

Projekto pavadinimas

Santrauka

J. Janonio g. 11, Kelmė

ECVET - mobilumo
pasiekimų sparčios
integracijos įrankis į mokymo
sistemą, visiems įvairiais
būdais (formaliojo,
neformaliojo ir savaiminio
mokymosi)
besimokantiesiems asmenims

Paraiškos teikėjas – Kelmės profesinio rengimo centras planuoja siųsti 40 mokinių 5 savaičių
trukmės praktikai, 16 (4 vadovai ir 12 profesijos mokytojų) organizacijos personalo atstovų 6
dienų trukmės praktikai į: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija),
Infeba (Vokietija), Centrum Wspierania Szkol-Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz
Walicki Spolka z.o.o. (Lenkija), GULTEPE NENE HATUN MESLEKI VE TEKNIK
ANADOLU LISESI (Turkija). Projekto tikslai - suteikti galimybę mokiniams vykti į mobilumo
stažuotes mokymo institucijoje, specialistams - į stažuotes bei įgyti įgūdžių apie profesinio
mokymo programas ir ECVET sėkmingą diegimą savose kvalifikacijų sistemose.

Statybiniai sprendimai

Konsorciumas, kurį sudaro: Elektrėnų profesinio mokymo centras (projekto koordinatorius),
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo
centras planuoja siųsti 24 statybininko–apdailininko, interjero apipavidalintojo ir
elektromechaniko specialybių antro-trečio kurso profesijos moksleivius (ir 3 lydinčiuosius
asmenis) į 3 savaičių stažuotes įmonėse Jungtinėje Karalystėje, Maltoje, Vokietijoje.
Pagrindinis projekto tikslas - realiose darbo vietose ugdyti ir tobulinti moksleivių praktinius
įgūdžius, specifines kompetencijas ir pasitikėjimą savo jėgomis siekiant geresnės darbo
kokybės bei lengvesnės integracijos į darbo rinką.

Europos meniu

Projektą konsorciumo vardu teikia Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Konsorciume
taip pat dalyvauja Aukštadvario žemės ūkio mokykla, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo
centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. Projekto partneriai tarpinės organizacijos JK, Maltoje, Vokietijoje ir Italijoje. Projekto tikslinė grupė - virėjo padavėjo darbuotojo specialybių III kurso profesijos moksleiviai, kuriems projekto metu
siekiama suteikti praktinių profesinių žinių bei didinti jų konkurencingumą ir verslumą.
Projekto metu 32 moksleiviai iš konsorciumo narių organizacijų turės galimybę atlikti 3
savaičių praktikas priimančių organizacijų surastose darbo vietose. Stažuotės bus užskaitytos
kaip praktikos. Bus išduoti Europass dokumentai.

Verslas ir informacinės
technologijos

Projekto teikėjas - Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Kiti partneriai Lietuvoje yra
Tauragės profesinio rengimo centras ir UAB "Frydricho pasažas". Į stažuotes UK, Italijoje,
Švedijoje ir Turkijoje vyks 5 mokytojai ir 16 mokinių. Projekto tikslai yra mokytis IT
panaudojimo verslo administravime ir paslaugų teikime vartotojams (pvz. prekyba internetu).
Planuojami mokymosi rezultatai yra sustiprėjusios kompetencijos IT ir verslo srityse,
pagerėjusios tarpkultūrinės kompetencijos, parengti pasiūlymai ir rekomendacijos mokymo
moduliams siunčiančiose organizacijose, parengti informaciniai biuleteniai ir sklaidos
seminarai.

Mokausi darbo vietoje

Paraiškos teikėjas – Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Projekto tikslas – tobulinti
mokinių ir absolventų, taip pat turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, patiriančių socialinę
atskirtį mokinių, priklausančių rizikos grupėms, profesines žinias, praktinius įgūdžius ir
kompetencijas, siekiant didinti jų verslumą, gerinti jų būsimą integraciją į darbo rinką atliekant
stažuotes ES verslo įmonėse ir profesinio rengimo centruose. Iš viso 52 pareiškėjo įvairių
specialybių mokiniai ir absolventai vyks į 6 stažuotes Austrijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Maltoje
ir Danijoje.

Verslumas ir patirtis
realiose darbo vietose

Projektą konsorciumo vardu teikia Aukštadvario žemės ūkio mokykla. Konsorciume taip pat
dalyvauja Šilutės žemės ūkio mokykla, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. Projekto partneriai - tarpinės organizacijos
JK, Maltoje, Vokietijoje ir Italijoje. Projekto tikslinė grupė - verslo paslaugų teikėjo ir
technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių baigiamojo kurso profesijos moksleiviai,
kuriems projekto metu siekiama suteikti praktinių profesinių žinių bei didinti jų
konkurencingumą ir verslumą. Projekto metu iš viso 32 moksleiviai iš konsorciumo narių
organizacijų turės galimybę atlikti 3 savaičių praktikas priimančių organizacijų surastose darbo
vietose. Stažuotės bus užskaitytos kaip praktikos. Bus išduoti Europass dokumentai.

Rungos g. 18, Elektrėnai

Kaišiadorių technologijų ir
verslo mokykla
Girelės g. 57, Kaišiadorys

Klaipėdos paslaugų ir
verslo mokykla

J. Janonio g. 13, Klaipėda

Utenos regioninis
profesinio mokymo centras Aukštaičių g. 5, Utena

Aukštadvario žemės ūkio
mokykla

Technikumo g. 1,
Aukštadvaris

Karaliaus Mindaugo
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Mokytojų ir mokinių
profesinio mokymo centras Kaunas
praktika ES šalyse

Paraiškos teikėjas - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Projekto veiklose
numatyta siųsti į stažuotes 3 kirpėjo mokymo programos specialybės mokytojus į Portugaliją (2
savaitėms). 5 kirpėjo specialybės mokinius į Portugaliją (4 savaitėms). 4 žirgininkystės verslo
darbuotojo ir gyvūnų prižiūrėtojo mokymo programų profesijos mokytojus į Vokietiją (2
savaitėms). 3 smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programos mokytojus į Kiprą (1
savaitei). Pagrindinis veiklų tikslas - suteikti galimybę tiek mokytojams, tiek mokiniams
tobulinti savo žinias ir įgyti naujų kompetencijų. O ypač svarbu, kad mokytojų įgytos žinios
galėtų prisidėti ir įtakoti siunčiančios mokyklos ugdymo procesą, jį tobulinti.

VšĮ Elektrėnų profesinio
mokymo centras

Elektrėnų profesinio rengimo centras kartu su konsorciumo partneriais Kaišiadorių
technologijų ir verslo mokykla, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, Šilutės žemės ūkio
mokykla planuoja išsiųsti 3 savaičių stažuotėms 20 automechanikų, elektromechanikų, virėjųpadavėjų ir sekretoriaus profesijos absolventų (po 5 iš kiekvienos mokyklos) į Jungtinę
Karalystę bei Maltą (po 10 į kiekvieną šalį). Pagrindinis projekto tikslas - stažuočių metu
suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties bei labiausiai trūkstamų praktinių
profesinių įgūdžių ir kompetencijų, užsitikrinti geresnes įsidarbinimo galimybes, ugdyti
verslumą, iniciatyvumą, tarpkultūrinį sąmoningumą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Rungos g. 18, Elektrėnai
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2015-1-LT01KA102-013056

2015-1-LT01KA102-013057

2015-1-LT01KA102-013066

2015-1-LT01KA102-013067

2015-1-LT01KA102-013068

2015-1-LT01KA102-013069

2015-1-LT01KA102-013070

2015-1-LT01KA102-013071

2015-1-LT01KA102-013072

2015-1-LT01KA102-013073

Pastatų renovatorius

Projekto teikėjas - VšI "Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras", taip pat dalyvauja - Vilniaus statybininku rengimo centras, Plungės
technologijų ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Veisiejų technologijos ir
verslo mokykla, Klaipėdos statybininkų mokykla. Priimančios organizacijos - profesinė
mokykla CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Danijoje, tarpinė
organizacija wisamar Bildungsgesellschaft Vokietijoje, tarpinė organizacija F+U Sachsen
gGmbH Vokietijoje, profesinė mokykla UEAZ Waren/Grevesmuehlen e.V. Vokietijoje.
Stažuočių dalyviai - 68 mokiniai, 5 lydintieji asmenys; trukmė - 1 mėnuo.

Mokinių praktinių profesinių įgūdžių
tobulinimas užsienio
įmonėse

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti profesinius – praktinius bei socialinius įgūdžius
gamybinės praktikos užsienio įmonėse metu, siekiant geresnių sėkmingos profesinės
integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projekte dalyvauja viena siunčianti
organizacija – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, kuri projekto metu planuoja siųsti į
praktikas Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Turkijoje ir Maltoje mokinius 3-4 savaičių
stažuotėms, organizuojant 7 srautus. Projektas skirtas 56 mokiniams, kurie mokosi virėjo,
automobilių remonto ir apdailininko - statybininko specialybių.

Transporto ir logistikos
sektoriaus specialistų
profesinių kompetencijų
tobulinimas Europoje

Projekto teikėjas - Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo profesinė mokykla. Kitos
siunčiančios organizacijos - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras,
Elektrėnų profesinio mokymo centras. Priimančios organizacijos - tarpinė EUROYOUTH
Portugal, tarpinė wisamar Bildungsgesellschaft Vokietijoje, tarpinė ESMOVIA Ispanijoje.
Siunčiama trisdešimt logistikos specialybės mokinių, su trejais lydinčiais asmenimis. Projekto
tikslas - pagerinti logistų specialybės mokinių teorines ir praktines žinias užsienyje. Tikėtinas
mokymosi rezultatas - pagerėjusi mokinių kompetencija, tarpkultūrinė komunikacija,
išsiplėtusi siunčiančių organizacijų tarptautinė veikla, ypač logistikos mokymo srityje.

Profesionalus IT
specialistas

Projektą teikiančioji organizacija - Vilniaus geležinkelio transporto ir paslaugų verslo mokykla.
Taip pat dalyvius siunčia Alytaus profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno informacinių
technologijų mokykla, M.Rimkevičaitės technologinė mokykla. Į stažuotes Čekijoje, Ispanijoje
ir Vokietijoje siunčiami 36 dalyviai, 3 lydintieji asmenys. Vizitų trukmė - po 14 dienų. Keliami
projekto tikslai - kompiuterinės grafikos specialistų praktika užsienyje. Tikėtini projekto
rezultatai - pagerėjusios specialybinės ir bendrosios mokinių kompetencijos.

Profesionalus
geležinkelietis

Projektą teikianti organizacija - Vilniaus geležinkelio transporto ir paslaugų verslo mokykla.
Priimančios organizacijos - tarpinė EPD - European Projects Development Unipessoal Lda
Portugalijoje, tarpinė IEC TEMIS Ispanijoje, profesinė mokykla PIKC "Rigas Valsts
tehnikums" Latvijoje. Projekto dalyviai - 30 geležinkelio transporto srities specialybės
besimokančių mokinių, trys lydintys asmenys. Vizitų trukmė - 14 d. Keliami projekto tikslai profesinių kompetencijų tobulinimas, tarptautinių bendradarbiavimo ryšių stiprinimas.

Klaipėdos turizmo mokykla Taikos pr. 69, Klaipėda

Lėtas maistas 2

Projekto tikslinė grupė – 40 virėjo specialybės mokinių iš Klaipėdos turizmo mokyklos,
Kretingos technologijų verslo mokyklos ir Tauragės profesinio rengimo centro. Projekto
pagrindinis tikslas – mokinių kaip virėjų praktika restoranuose, jų profesinių įgūdžių
tobulinimas. Projekto metu bus organizuojami 4 vizitų srautai po 10 mokinių pas priimančius
partnerius iš Vokietijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Ispanijos.

Klaipėdos turizmo mokykla Taikos pr. 69, Klaipėda

Projekto tikslinė grupė – 40 viešbučio darbuotojo ir poilsio paslaugų agento specialybės
mokinių iš Klaipėdos turizmo mokyklos, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos ir Zarasų
žemės ūkio mokyklos. Projekto pagrindinis tikslas – mokinių praktika viešbučiuose, jų
Profesinių įgūdžių
profesinių įgūdžių tobulinimas. Projekto metu bus organizuojami 4 vizitų srautai po 10
tobulinimas darbo vietoje mokinių pas priimančius partnerius iš Vokietijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Ispanijos.

VšĮ Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras

Ukmergės technologijų ir
verslo mokykla

Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo
paslaugų mokykla

Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo
paslaugų mokykla

Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo
paslaugų mokykla

Aukštadvario žemės ūkio
mokykla

R.Kalantos g. 80, Kaunas

Kauno g.108, Ukmergė

Islandijos g. 3,Vilnius

Islandijos g. 3,Vilnius

Islandijos g. 3,Vilnius

Technikumo g. 1,
Aukštadvaris

Klaipėdos turizmo mokykla Taikos pr. 69, Klaipėda

Vilniaus technologijų,
verslo ir žemės ūkio
mokykla

Tolerantiška mokykla

Projektą konsorciumo vardu teikia Aukštadvario žemės ūkio mokykla. Konsorciume taip pat
dalyvauja: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, Kaišiadorių technologijų ir verslo
mokykla. Projekto partneriai - tarpinės organizacijos JK, Maltoje, Portugalijoje ir Vokietijoje
. Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai, kuriems projekto metu siekiama suteikti
praktinių žinių, kaip dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje. Projekto metu iš viso 20 mokytojų iš
konsorciumo narių organizacijų turės galimybę stažuotis vieną savaitę priimančių
organizacijų surastose organizacijose ir stebėti jose dėstomas teorines bei praktines paskaitas
įvairių tautybių moksleiviams. Stažuotės bus užskaitytos kaip profesinis tobulėjimas. Bus
išduoti Europass dokumentai.

Mokymosi darbo vietoje
metodai Europoje

Projektas teikiamas konsorciumo pagrindu. Projekto dalyviai - profesijos mokytojai, dėstantys
Klaipėdos turizmo ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklose viešojo maitinimo,
prekybos, darbo organizavimo ir turizmo specialybių mokiniams, administracijos atstovai,
planuojantys ugdymo procesą, ir socialinių partnerių atstovai iš UAB "Biskvitas" (restoranas)
ir UAB "Klaipėdos viešbutis". Projekto metu 32 dalyviai, profesijos mokytojai ir darbdavių
atstovai, kartu stebės, kaip organizuojamas mokymas darbo vietoje Vokietijos, Anglijos,
Ispanijos, Italijos įmonėse, lankys profesines mokyklas. Į kiekvieną vizitą planuojama siųsti po
8 darbuotojus.

Socialinio paslaugų
sektoriaus darbuotojų
įgūdžių gavimas bei
kompetencijų ugdymas
kitose šalyse siekiant
Parko g. 2, Baltosios Vokės padidinti jų įsidarbinimo
galimybes ES darbo rinkoje .
k., Trakų r.

Projekto pagrindinis tikslas - suteikti naujų žinių ir darbo įgūdžių mokyklos profesijos
mokytojams, kurie tiesiogiai dirba su socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniais. Į
mobilumus planuojama siųsti 5 įvairių socialinių, sveikatos ir psichologijos dalykų/sričių
profesijos mokytojus. Siunčiami bus ir du srautai po 10 absolventų, įgijusių socialinio
darbuotojo padėjėjo profesiją ir naujos suformuotos 2015/2016 m. šios specialybės grupės
mokiniai. Į kiekvieną srautą siunčiami 5 absolventai, nespėję įsidarbinti ir 5 naujos
suformuotos grupės mokiniai. Planuojama įdiegti ECVET.
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2015-1-LT01KA102-013081

VšĮ Kuršėnų politechnikos
mokykla
Daugelių 17, Kuršėnai

Praktinė stažuotė
Europoje. Patirtis ir
perspektyvos

Projekte numatoma į praktiką siųsti 20 mažiau galimybių turinčių mokinių. VšĮ Kuršėnų PM,
bendradarbiaudami su dviem užsienio partnerinėmis organizacijomis - Turkijos Usak Fatih
Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ir Portugalijos European Projects
Development Unipessoal Lda, planuoja siųsti praktikai į Ispanijos, Portugalijos ir Turkijos
privačias verslo įmones 20 pirminio profesinio lygmens mokinių, besimokančių II ir III kurse
pagal automobilių mechaniko, staliaus, virėjo, padavėjo ir barmeno mokymo programas, po 5
kiekvienos profesijos mokytojus. Projektu siekiama tobulinti VšĮ Kuršėnų PM pirminio
profesinio lygmens mokinių praktinius profesinius įgūdžius, bendruosius gebėjimus ir
kompetencijas, siekiant geresnių įsidarbinimo galimybių ateityje.

2015-1-LT01KA102-013084

VšĮ Vilniaus Jeruzalės
darbo rinkos mokymo
centras

Mokymo pameistrystės
forma praktinių įgūdžių
tobulinimas

Paraišką teikia Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, kuris į stažuotes numato siųsti
profesijos mokytojus ir mokinius. Projekte numatytos vieno mėnesio mokinių stažuotės ir
savaitės trukmės personalo darbo stebėjimas. Viso planuojama vykti į tris šalis: Belgiją,
Suomiją ir Italiją.

Adaptacija

Projekto teikėjas - VšĮ "Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras". Kitos siunčiančios organizacijos - Radviliškio technologijų ir verslo
mokymo centras, Šilutės žemės ūkio mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno
maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Priimančios organizacijos - IES
CONSULTING Ispanijoje, F+U Sachsen gGmbH Vokietijoje, profesinė mokykla Ce.S.F.Or.
Centro Studi Formazione Orientamento Italijoje. Į stažuotes vyks 24 dalyviai ir 6 lydintieji
asmenys. Visi dalyviai - asmenys su specialiaisiais poreikiais. Vizitų trukmė - 31 diena.
Projekto tikslas - specialiųjų poreikių turinčių mokinių adaptacijos gerinimas per patirtį
užsienyje, praktiką pagal mokinių specialybę įvairiose mokslo ir darbo vietose.

Saugus darbas - gyvybės
garantas

Projekto dalyviai: Klaipėdos statybininkų mokykla, Šilutės turizmo ir paslaugu verslo mokykla,
Kauno socialinių paslaugų centro pastatų restauratoriai, apdailininkai ar kitų statybinių
specialybių mokiniai. Į kiekvieną stažuotę vyks po 3 mokinius iš visų profesinių mokyklų ir po
vieną lydintį asmenį. Viso dalyvių 27 ir 3 lydintieji asmenys.

2015-1-LT01KA102-013090

2015-1-LT01KA102-013094

2015-1-LT01KA102-013097

2015-1-LT01KA102-013099

2015-1-LT01KA102-013139

2015-1-LT01KA102-013143

2015-1-LT01KA102-013144

VšĮ Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras

Klaipėdos statybininkų
mokykla

Kauno taikomosios dailės
mokykla

Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras

Jeruzalės g. 53, Vilnius

R.Kalantos g. 80, Kaunas

Taikos 67, Klaipėda

Kaip padėti įsisavinti
vizualinės reklamos
profesiją mokiniams,
turintiems elgesio ir
V. Krėvės pr. 112, Kaunas emocijų sutrikimų

Geležinio Vilko g. 12,
Vilnius

Šiaulių profesinio rengimo
centras
Gardino g. 4, Šiauliai

Lietuvos sporto federacijų
sąjunga

Žemaitės g. 6, Vilnius

VšĮ Panevėžio darbo rinkos J. Basanavičiaus g. 23A,
mokymo centras
Panevėžys

Projekto teikėjas - Kauno taikomosios dailės mokykla kartu su Lietuvos partneriais Kauno
buitinių paslaugų ir verslo mokykla bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo
centru. Konsorciumas ketina siųsti į stažuotes 12 profesijos mokytojų (po 4 nuo kiekvieno
nario) į stažuotes Portugalijoje bei Italijoje ir 9 vizualinės reklamos gamintojo specialybės
mokinius (po 3 nuo kiekvienos institucijos) į stažuotę Rygoje. Projekto tikslas - padėti
mokiniams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų įgyti naujų kompetencijų, žinių tobulinti ir
praktiškai pritaikyti savo įgūdžius. Mokytojai turėtų pasisemti žinių, kaip kuo geriau padėti
mokiniams, kurie turi elgesio ir emocinių sutrikimų, įgyti atitinkamos profesijos žinias,
tobulinti kompetencijas.

Projekto teikėjas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su partneriais Lietuvos profesinėmis ugdymo įstaigomis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centru,
Profesinio mokymo
Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo
metodinių komisijų
centru – ketina bendrai siųsti 12 atstovų darbo stebėjimo stažuotėms į Vokietiją ir Maltą.
veiklos ir jų koordinavimo Ketinama siųsti po 6 atstovus į kiekvieną valstybę. Projekto tikslas – pasisemti patirties, žinių,
stiprinimas
kurios leistų užtikrinti ir tobulinti profesinio mokymo kokybę Lietuvoje.

Pareiškėjas Šiaulių PRC planuoja siųsti 36 mokinius mokymosi praktikai atlikti. Į mokinių
vizitus, kurių kiekvienas truks po 19 dienų, mokiniai po 6 vyks į Ispanijoje, Airijoje, Italijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Portugalijoje veikiančias organizacijas ir praktikai į
priimančias įmones. Numatoma siųsti šešių profesijų moksleivius: automobilių mechanikus,
automobilių kėbulo remontininkus, automobilių elektromechanikus (6 mokiniai), virėjus,
konditerius (6 mokiniai), kirpėjus (6 mokiniai), floristus (6 mokiniai), kompiuterio ir
organizacinės technikos operatorius, braižytojus ir kompiuterinės technikos operatorius (6
Tarptautinis mobilumas
mokiniai), stalius (6 mokiniai). Projekto tikslas – skatinti meistriškumą pirminio ir tęstinio
profesiniam tobulėjimui ir mokymo srityje, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus (novatoriškumą, kūrybingumą,
verslumo skatinimui
verslumą, užsienio kalbos mokėjimą).

Sporto mokymo
specialistų profesinių
įgūdžių tobulinimas

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, kartu su Lietuvos fechtavimo federacija, Lietuvos žirginio
sporto federacija, Lietuvos stalo teniso asociacija, Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, Lietuvos
biatlono federacija, Lietuvos pulo federacija, klubu Instinktas, Sporto pramogos dalyvauja
mobilumo projekte, kurio metu šių institucijų treneriai vyks į stažuotes į Prancūziją
(fechtavimo klubas; stalo teniso žaidėjų asociacija), Belgiją (žirginio sporto klubas), Lenkiją
(sportinio šaudymo sąjunga), Austriją (slidinėjimo federacijos partneris) , Norvegiją (biliardo
klubas), Estiją (biatlono klubas), Rumuniją (biatlono federacija), Jungtinę Karalystę (tarpinė
organizacija).

Eko vairavimo mokymo
specialistų kvalifikacijos
tobulinimas

Paraiškos teikėjas – VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras. Projektas teikiamas kaip
konsorciumas, kuriame iš viso dalyvauja 4 Lietuvos organizacijos. Projekto tikslas – tobulinti
transporto sektoriaus profesijos mokytojų ir instruktorių kompetencijas siekiant pagerinti
transporto sektoriaus mokymo paslaugų kokybę. Projekto tikslui pasiekti suplanuoti 3 vienos
savaitės trukmės personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitai į 3 šalis: Portugaliją, Italiją ir
Vokietiją. Į vizitą vyks 6 vairuotojus rengiantys profesijos mokytojai, mokymų organizatoriai,
vairavimo instruktoriai.
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Joniškio žemės ūkio
mokykla

Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio
rengimo centras

Upytės g. 77, Joniškis

Didlaukio g. 84, Vilnius

VšĮ Daugų technologijos ir Ežero g. 30, Daugai,
verslo mokykla
Alytaus r.

Kauno taikomosios dailės
mokykla

VšĮ Daugų technologijos ir
verslo mokykla
Ežero g. 30, Daugai

Kėdainių profesinio
rengimo centras

Kėdainių profesinio
rengimo centras

Darbo praktika užsienio
įmonėse/profesinio
mokymo institucijose

Projekto pareiškėjas – Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas besimokantiems bei profesijos mokytojams įgyti tarptautinės
profesinės patirties, praktinių įgūdžių, kurie užtikrintų kokybišką praktinį mokymą. Vykdant
projekto veiklas planuojama atlikti po vieną besimokančiųjų praktiką profesinio mokymo
centruose Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Makedonijoje, vieną besimokančiųjų praktiką
įmonėje Turkijoje ir 1 personalo praktiką Suomijoje. Į praktikas vyks mokiniai, besimokantys
pagal fotografo, kirpėjo, apeigų ir švenčių organizavimo, higieninės kosmetikos programas, ir
profesijos mokytojai, dėstantys interjero apipavidalintojo ir/ar reklamos gamintojo mokymo
programas. Planuojama, kad profesijos mokytojai parengs metodinę medžiagą (video) apie
paviršių dekoravimo ir imitavimo technologijas.

Sveiki atvykę!

Projekto dalyviai - VšĮ Daugų TVM, Klaipėdos TM ir Šilutės TPVM. 12 viešbučio darbuotojo
1-2 kurso specialybės mokinių vyks į 3 savaičių trukmės stažuotes Portugalijoje ir Ispanijoje
atlikti praktiką viešbučiuose. Dalyvavimas stažuotėje turės teigiamą poveikį mokinių
profesiniams įgūdžiams, jie susipažins su viešbučio organizacine struktūra, darbo
organizavimo viešbutyje principais, patobulins praktinius įgūdžius teikiant viešbučio
lankytojams informaciją, apgyvendinant juos, priimant užsakymus, ruošiant viešbučio
gyventojams užkandžius ir juos patiekiant į kambarius, aptarnaujant viešbučio restorano
lankytojus, viešbučio ūkio tvarkymo srityje, patobulins praktinius įgūdžius, geriau supras
teorinio mokymo ir praktinio mokymo sąsajas ir svarbą, geriau supras viešbučių darbo
organizavimo procesą. Dalyvavimas projekte mokiniams turės teigiamą poveikį jų užsienio
kalbų lygiui, suteiks daugiau pasitikėjimo savimi, padidės mokinių motyvacija mokytis, siekti
aukštesnio išsilavinimo, lengviau susiras darbą.

Profesinių kompetencijų
tobulinimas fotografijos
V. Krėvės pr. 112, Kaunas srityje

Biržų technologijų ir verslo
mokymo centras
Skratiškių 6, Biržai

VšĮ Amatų mokykla
„Sodžiaus Meistrai“

Praktinių kompetencijų
įgyjimas būsimiems
ūkininkams užsienyje

Projekto tikslas - suteikti žemės ūkio technikos verslo darbuotojo ir žemės ūkio gamybos
verslo darbuotojo specialybės moksleiviams galimybę įgyti praktinių įgūdžių bei asmeninių
kompetencijų stažuojantis Austrijos, Suomijos, Norvegijos, Vokietijos įstaigose. Į 4 savaičių
stažuotę į Austraiją ir 2 savaičių stažuotes Suomijoje, Norvegijoje ir Vokietijoje Joniškio
žemės ūkio mokykla iš viso išsiųs 34 moksleivius. Dalyviai įgis specifinių praktinių įgūdžių
žemės ūkio techninkos priežiūros ir naudojimo bei daržovių auginimo srityse. Dalyvius į
stažuotes lydės lydintys asmenys, siunčiančiųjų organizacijų profesijos mokytojai, kurie ne tik
padės moksleiviams adaptuotis, bet ir stebės moksleivių praktiką. Grįžę jie parengs metodinę
medžiagą panaudodami savo naujas žinias bei moksleivių parengtus pastebėjimus ir
pristatymus. Dalyviai gaus Europass mobilumo pažymėjimus. Bus naudojama ECVET.

Jelščiznos k. 1, Rūdiškės,
Trakų r.

Šėtos g. 105, Kėdainiai

Šėtos g. 105, Kėdainiai

Paraiškos teikėjas Kauno taikomosios dailės mokykla, kuri ketina į tarptautines stažuotes siųsti
12 fotografijos baigiamojo kurso mokinių į Italiją ir Portugaliją (po 6 mokinius į kiekvieną
valstybę) bei 2 fotografijos specialybės profesijos mokytojus į stažuotę Portugalijoje. Projekto
tikslas - sudaryti galimybes fotografijos specialybės mokiniams ir mokytojams tobulinti savo
kompetencijas, įgyti žinių, susipažinti su minėtų šalių patirtimi rengiant fotografus.

Tobulėk su Erasmus+

Projektu siekiama pagerinti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro automechaniko,
apdailininko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir virėjo specialybių mokinių profesinius
praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalbą, socialinę ir
tarpkultūrinę kompetencijas. Taip pat projekto metu į darbo stebėjimo stažuotes vyks ir
profesijos mokytojai, kurie taip pat siekia pagilinti savo darbines kompetencijas. Tikslinė grupė
–20 moksleivių, kuriuos lydės 4 lydintieji ir 8 profesijos mokytojai . Numatomi keturi dalyvių
srautai trijų savaičių trukmės mokomajai praktikai Portugalijoje ir Ispanijoje. Taip pat du
vienos savaitės trukmės profesijos mokytojų srautai į Prancūziją ir Ispaniją.

Praktinio mokymo
metodai: užsienio šalių
patirtis

Všį Daugų technologijos ir verslo mokykla kartu su partneriais Plungės technologijų ir verslo
mokykla ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla planuoja siųsti į 2 savaičių trukmės
darbo stebėjimo vizitus į Turkiją, Vokietiją, Ispaniją 18 dalyvių. Projekto tikslas - tobulinti
darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų,
atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą) kompetencijas praktinio mokymo
metodų srityje, pritaikant Europos šalių patirtį. Bus parengta po 2-3 praktinio mokymo metodų
aprašymus iš kiekvienos vizito šalies (iš viso 6-9 praktinio mokymo metodų aprašymai) su
vaizdine medžiaga ir rekomendacijomis kaip ir kokiose profesinių dalykų praktinio mokymo
pamokose juos taikyti.

Dailidės specialybės
praktinio mokymo
kokybės gerinimas ir
pritaikymas tarptautinei
darbo rinkai

Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” numato siųsti 20 dailidės specialybės moksleivių praktikai
ir 2 dailidės profesijos mokytojus darbo praktikai į Daniją. Planuojama siųsti du srautus
mokinių po 14 dienų ir du srautus mokytojų po 7 dienas. Mokiniams yra numatoma
besimokančiųjų praktika profesinio mokymo centruose, o profesijos mokytojams – personalo
praktika/darbo stebėjimas. Mokinius kelionės metu lydės lydintysis asmuo. Būdamas praktikos
vietoje su jaunuoliais jis matys, kaip su jais dirbs Danijos profesinės mokyklos mokytojai ir
tokiu būdų galės pasisemti žinių, kaip galima dirbti su šiuolaikiniu jaunimu.

Inžinerinių profesijų
mokinių tarptautinė
praktika

Projekto pareiškėjas, Kėdainių PRC, kartu su konsorciumo nariais, Daugų TVM , Kauno SRC,
siunčia 4 inžinierinių specialybių profesijos mokytojus 1-os savaitės trukmės stažuotei ir 16
moksleivių 3-jų savaičių praktikai į Turkijos ir Čekijos įmones. Bus siunčiami automobilių
elektromechaniko, automobilų mechaniko, suvirintojo specialybių moksleiviai ir mokytojai.
Projekto tikslas – tobulinti inžinerinio sektoriaus profesijų mokinių turimus profesinius
įgūdžius ir bendruosius gebėjimus, siekiant sėkmingos jų integracijos darbo rinkoje.

Traptautinė patirtis paslaugų kokybės
užtikrinimas

Projekto pareiškėjas Kėdainių profesinio rengimo centras siunčia 4 profesinio mokymo
specialistus ir 16 mokinių į Turkijos įstaigas praktikai ir stažuotėms. Projektu siekiama plėtoti
padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių
vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų mokinių bei profesijos mokytojų
profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti paslaugų srities darbuotojų profesinio rengimo
kokybę ir prestižą.
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Panevėžio prekybos ir
paslaugų verslo mokykla

Klaipėdos g. 146,
Panevėžys

VšĮ Raseinių technologijos
ir verslo mokykla
Muziejaus g. 8, Raseiniai

Mokslo g. 2, Mastaičiai,
Lietuvos policijos mokykla Kauno r.

Efektyvus profesijos
mokymasis - patirtis ir
naujoviškumas

Pagrindinis projekto tikslas - efektyvinti besimokančiųjų profesinį mokymąsi, didinant
galimybes tobulinti profesinius įgūdžius, panaudojant naujausias profesinio praktinio mokymo
patirtis. Į praktiką vyks 15 mokinių (6 prekybos įmonių vadybininko padėjėjai Vokietijoje) ir 9
floristo specialybės mokiniai (3 mokiniai Latvijoje ir 6 mokiniai Vokietijoje) 18 dienų
praktikai.

Paraiškos teikėjas – VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla. Paraiškoje suformuoti 4
projekto tikslai: 1) skatinti profesinio jaunimo inovtyvumą, profesinį lankstumą ir
kūrybiškumą, gebėjimą panaudoti tarptautinę patirtį ir pažangius darbo metodus naujų
kompetencijų įgijimui ir galimybių įsitvirtinti darbo rinkoje didinimui; 2) suteikti virėjų ir
automobilių mechanikų specialybės mokiniams galimybę dalyvauti europiniame darbo procese,
įgyti naujų kompetencijų konkrečiose srityse; 3) sudaryti sąlygas dalyviams gauti užsienio
specialistų vertinimą apie jų praktinio profesinio pasirengimo lygį; 4) integruoti stažuotės metu
Mobilumas ir tarptautinė įgytą patirtį į mokyklos praktikos atnaujinimo procesą. Projekto tikslams pasiekti bus
patirtis - kokybiško
organizuoti 2 vizitai 2 specialybių – virėjų ir automobilių mechanikų – mokinių į Austriją ir
profesinio mokymo
Vokietiją (iš viso – 20 mokinių) po 26 dienas. Taip pat planuojama parengti didaktinę
sudėtinės dalys
medžiagą ir naujas mokymosi priemones „Dovana mokyklai 3“ ir „Tarptautinę patirtį į klasę“.

Mokykis iš policijos
užsienio šalyse

Pagrindiniai projekto tikslai:
1.Tobulinti kursantų profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius viešosios tvarkos,
visuomenės saugumo bei eismo kontrolės srityse.
2. Kelti kursantų užsienio kalbos mokymosi motyvaciją, tobulinti bendrinės ir profesinės
kalbos įgūdžius.
3. Padėti kursantams didinti kitų kultūrų supratimą, bendravimo įgūdžius.
4. Skatinti bendradarbiavimą su Europos policijos įstaigomis.
Į praktiką Latvijoje ir Lenkijoje vyks 12 besimokančiųjų: po 6 į abi priimančias institucijas.

Projekto teikėjas Kauno statybininkų rengimo centras. Mokykla ketina įgyvendinti projektą,
kurio veiklose numatyta siųsti 4 profesinio centro mokytojus į savaitės trukmės stažuotę
Italijoje susipažinti ir pasisemti žinių socialinę atskirtį patiriančių mokinių ugdymo proceso
organizavime bei tobulinime. Taip pat mokykla ketina siųsti 4 logistikos ekspeditoriaus
specialybės mokinius į 3 savaičių trukmės stažuotę Estijoje, kur mokiniai, kurie patiria
socialinę atskirtį, turės galimybę tobulinti savo kompetencijas, kurios padės įsitvirtinti darbo
rinkoje.

Kauno statybininkų
rengimo centras

Socialinės atskirties
mažinimas per profesinį
V. Krėvės pr. 114, Kaunas tobulėjimą

Marijampolės profesinio
rengimo centras

Projekte dalyvaus trijų Lietuvos profesinio rengimo įstaigų - Marijampolės profesinio rengimo
centro bei Vilniaus ir Kauno statybininkų rengimo centrų -16 stalių/baldžių specialybės
mokinių ir 2 lydintieji asmenys. Jie atliks 6 savaičių praktiką Maltos ir Ispanijos mažose
įmonėse. Stažuotė užsienyje bus gamybinės praktikos pas darbdavius dalis, kurios metu
būsimieji staliai/baldžiai susipažins su naujausiomis baldų gamybos technologijomis. Vienas iš
svarbiausių projekto tikslų-ugdyti mokinių verslumą ir skatinti kūrybiškumą, įsisavinti
Kauno g.117, Marijampolė Tobulinkis ir tapk versliu smulkaus verslo ypatumus.

Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Savanorių pr. 2, Vilnius

Projekto teikėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos. Vizitai vyks Valsts robežsardzes koledže Latvijoje, valstybės tarnyboje Politsei- ja
Piirivalveamet Estijoje ir valstybės tarnyboje Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG Lenkijoje.
Valstybės sienos apsaugos
Vizituose dalyvaus 17 dalyvių, vizitų trukmė 7 d. Projekto tikslai - tobulinti kompetencijas
tarnybos kinologųkinologijos srityje saugant valstybės sieną. Planuojami mokymo rezultatai - naujos žinios tiek
instruktorių ir pareigūnų,
tiesiogiai dirbant su šunimis, tiek planuojant kinologų veiklą siunčiančioje organizacijoje ir pas
kuruojančių kinologinę
veiklą, profesinis tobulinimas pačius dalyvius.
Projekto pareiškėjas Šiaulių PRC kartu su konsorciumo partneriais Radviliškio TVMC, VšĮ
Šiaulių DRMC ir VšĮ Telšių RPMC numato siųsti 24 mokytojus į darbo stebėjimo vizitą
Prancūzijoje, Anglijoje ir Lenkijoje. Pagrindiniai projekto tikslai - gerinti profesinio
mokymo(si) paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymo(si) poreikių; vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si)
poreikių, specifines profesines kompetencijas; didinti konsorciumo narių įstaigų
tarptautiškumą per tarptautinius mobilumus; gerinti darbuotojų užsienio kalbos kompetencijas.
Projektu siekiama ugdyti mokytojų, dirbančiųjų su socialinę atskirtį jaučiančiais mokiniais,
kvalifikaciją.

Šiaulių profesinio rengimo
centras
Gardino g. 4, Šiauliai

Profesinė mokykla
visiems

Radviliškio technologijų ir Gedimino g. 81,
verslo mokymo centras
Radviliškis

Projekto tikslinė grupė – 60 Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokinių,
besimokančių staliaus, šaltkalvio, apdailininko, virėjo, viešbučio darbuotojo, automobilio
mechaniko specialybių. Projekto metu planuojama organizuoti 10 dalyvių srautų trijų savaičių
stažuotėms pas priimančius partnerius Vokietijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Maltoje ir
Užsienio praktika mažiau Portugalijoje. Projekto tikslas – pagerinti Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro
galimybių turintiems
profesinio mokymo kokybę, padidinti specialių poreikių bei mažiau galimybių turinčių
mokiniams
jaunuolių profesines žinias, darbinius bei socialinius įgūdžius, adaptavimosi galimybes.
Projekto paraišką teikia Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Priimanti
organizacija - profesinė mokyka Latvijoje, Rygoje. Projekto metu iš viso trisdešimt
siunčiančios organizacijos konditerio specialybės pirmo kurso mokinių ir du konditerijos
profesijos mokytojai, vyks į dviejų savaičių stažuotes į priimančią organizaciją, kur kels savo
profesines komptencijas šokolado ir marcipano pritaikymo konditerijoje sferoje.

Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras Taikos pr.133, Kaunas

Šokolado ir marcipano
panaudojimas
konditerijoje

Klaipėdos siuvimo ir
paslaugų verslo mokykla

Projekto paraišką teikia Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla. Projekto tikslinė grupė floristo, siuvėjo/sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo, interjero apipavidalintojo ir plaukų
kirpėjo programų mokiniai ir profesijos mokytojai. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto
Praktika: nauji įgūdžiai ir metu 9 profesijos mokytojai ir 28 mokiniai stažuosis 7 užsienio partnerinėse institucijose
patirtis
(Vokietijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Maltoje, Portugalijoje, Latvijoje).

Puodžių g. 10, Klaipėda
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Psichosocialinės ir darbo
integracijos centras

UAB BSS grupė

Erfurto g. 16-54, Vilnius

ES šalių patirtis kurčiųjų
profesinio orientavimo
kontekste

Projekto dalyviai- 18 profesinio orientavimo-konsultavimo specialistų, dirbančių su
kurčiaisiais ir neprigirdinčiais asmenimis iš 4 organizacijų konsorciumo narių: Psichosocialinės
ir darbo integracijos centro, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro, Radviliškio
technologijų ir verslo mokymo centrų, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro.
Darbuotojai ir vienas lydintis asmuo numato vykti į praktinės veiklos stebėjimo stažuotes
Italijoje ir Slovėnijoje (po vieną savaitę). Projekto metu numatoma parengti profesinio
orientavimo ir konsultavimo metodinę medžiagą darbui su klausos negalią turinčiais
asmenimis.

Eigulių g. 2, Vilnius

Žmonių su sunkia negalia
integravimo į visuomenę
bei darbo vietų steigimo
jiems praktikos
perėmimas iš ES šalyse
sėkmingai veikiančių
organizacijų

BSS grupė - tai neįgaliųjų socialinė įmonė, teikianti patalpų valymo, teritorijų priežiūros bei
pastatų administravimo paslaugas visoje Lietuvoje. Nuo savo veiklos pradžios (2009 m.)
sukūrė daugiau kaip 500 darbo vietų žmonėms su negalia. Projekto pagrindinis tikslas galimybė sėkmingai integruoti sunkesnes negalias turinčius asmenis į visuomenę, suteikiant
jiems profesinį mokymą bei sukuriant jiems darbo vietas. Priimančioji šalis - Ispanija. Kitos
dvi koncorciumo narės Klaipėdos ir Valakupių reabilitacijos ir profesinio mokymo centrai.
Projekte dalyvauja 7 dalyviai.

Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras Taikos pr.133, Kaunas

Projekto paraišką konsorciumo vardu teikia Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centras. Projekte siunčiančių organizacijų teisėmis taip pat dalyvauja Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras. Priimančios organizacijos Profesijos mokytojų
profesinio mokymo įstaigos iš Danijos, Latvijos, Estijos, Suomijos. Projekto metu iš viso
kompetencijų tobulinimas šešiolika siunčiančių organizacijų darbuotojų, konditerių ir virėjų profesijos mokytojų vyks į
ES šalyse, siekiant gerinti dviejų savaičių stažuotes į priimančias organizacijas, kur kels savo profesines kompetencijas
mokymo kokybę
naujų technologijų panaudojime mokymo procese.

VšĮ Europos namai

VšĮ "Europos namai" kartu su partneriais 4 Letuvos profesinėmis mokyklomis (Klaipėdos
turizmo mokykla, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Veisiejų technologijos ir
Improving Lithuanian
verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla) planuoja siųsti atlikti
Hotel Services through
praktikos 32 viešbučių ir turizmo verslo profesijos moksleivius kartu su 5 lydinčiaisiais
Capacity Building Practice mokytojais į viešbutį Ispanijoje.

Rokiškio technologijos,
verslo ir žemės ūkio
mokykla

Aguonų g. 10, Vilnius

Karjeros ABC su
Erasmus+. 2015.

Projekto tikslas - sudaryti galimybes mokinių ir pedagoginių darbuotojų mobilumui, užtikrinti
jų profesinių ir asmeninių kompetencijų gerinimą, taip didinant mokyklos prestižą, gerinant
veiklos kokybę. Šio tikslo bus siekiama organizuojant 6 mokyklos pedagoginių darbuotojų ir
14 mokinių (8 automobilių mechanikų ir 6 apdailininkų statybininkų / statybos verslo paslaugų
teikėjo specialybių) stažuotes užsienio organizacijose. Darbuotojai priimančiose
organizacijose atliks 4 darbo dienų veiklos stebėseną, kurios metu domėsis edukacinių aplinkų
kūrimo ir naudojimo galimybėmis. Mokiniai 15 darbo dienų trukmės stažuotėje gerins
praktinius įgūdžius. Šalys: Portugalija ir Ispanija.

Kreditų perkėlimo ir
kokybės užtikrinimo
sistemų pritaikomumas
Europos profesiniame
mokyme

Projekto paraišką konsorciumo vardu teikia Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centras. Projekte siunčiančių organizacijų teisėmis taip pat dalyvauja Kauno mechanikos
mokykla, M. Rimkevičaitės technologinė mokykla, Kauno pramonės ir prekybos rūmai,
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Priimančios organizacijos iš Nyderlandų ir
Suomijos. Projekto metu iš viso penki siunčiančių organizacijų darbuotojai, atsakingi už
kokybės valdymą profesiniame mokyme, nacionaliniai ECVET ekspertai, vyks į trijų dienų
stažuotes į priimančias organizacijas, kur kels savo kompetencijas ECVET EQAVET taikymo
srityje.

Laisvės pr. 53, Vilnius

Inovatyvūs praktinio
mokymo(si) metodai

Projekto paraišką teikia Vilniaus statybininkų rengimo centras. Projekto metu numatomos
mokytojų ir mokinių stažuotės Čekijos, Italijos, Estijos, Slovakijos ir Vokietijos profesinio
mokymo įstaigose. Profesijos mokytojų stažuočių trukmė - 6 dienos (dvi kelionei, 4 veiklai), o
mokinių - 2 savaitės. Į stažuotės vyks po 3 profesijos mokytojus, po 6 mokinius ir po vieną
lydintyjį asmenį. Projekto dalyviai (15 profesijos mokytojų ir 30 mokinių) stažuočių metu
tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas. Ypatingą dėmesį atkreips į kūrybingumo,
novatoriškumo bei verslumo ugdymą per profesinį mokymą bei taikytinus lanksčius
mokymo(si) metodus, o taip pat ir į mokymosi patvirtinimą anksčiau institucijoje
besimokiusiems mokiniams, kurie dėl kokių nors priežasčių buvo nutraukę mokymąsi.

Ryto g. 19, Kailinių
k.,Veisiejų sen., Lazdijų r.

Projekto teikėja - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, taip pat dalyvauja - Varėnos
technologijos ir verslo mokykla, Druskininkų amatų mokykla. Iš viso siunčiama po 3 virėjų
specialybės mokinius 28 dienų vizitui į Vengriją ir Lenkiją. Projekto tikslai - tobulinti maisto
Sužinok! Išmok! Tobulėk! ruošimo specialybės mokinių kompetencijas, ypač praktikos srityje.

Melioratorių g.1A,
Kavoliškis, Rokiškio r.

Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras Taikos pr.133, Kaunas

VšĮ Vilniaus statybininkų
rengimo centras

Veisiejų technologijos ir
verslo mokykla

VšĮ Vilniaus statybininkų
rengimo centras

Joniškėlio Igno Karpio
žemės ūkio ir paslaugų
mokykla

Laisvės pr. 53, Vilnius

Mokyklos g. 3, Narteikių
k., Joniškėlio apylinkių
sen., Pasvalio r. sav.

Pameistrystės diegimo
iššūkiai

Projektą teikia konsorciume dalyvaujančios profesinio mokymo įstaigos: Vilniaus statybininkų
rengimo centras, Alytaus profesinio rengimo centras ir Kauno socialinių paslaugų ir statybos
verslo darbuotojų profesinio rengimo centras. Numatytos stažuotės į 5 ES institucijas Čekijoje,
Ispanijoje, Austrijoje ir Vokietijoje, kuriose 20 projekto dalyvių (po 4) stebės teorinius ir
praktinius užsiėmimus, susipažins su mokymo bazėmis, mokymo proceso organizavimu,
mokymo pameistrystės forma organizavimu, mokymo programomis, praktinio mokymo
metodais, praktinio mokymo organizavimu darbo vietose, domėsis kaip palaikomi ryšiai su
socialiniais partneriais.

Mokinių profesinė
praktika ES šalyse

Projektu siekiama pagerinti Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos žemės
ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių
mechaniko specialybių mokinių profesinius praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto
dalyvių bendravimo užsienio kalbą, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas.
Tikslinė grupė - 38 pirminio profesinio mokymo lygmens I - II kursų mokiniai. Numatomi šeši
dalyvių srautai keturių savaičių trukmės mokomajai praktikai Austrijoje, Vokietijoje ir
Lenkijoje. Dalyvių mobilumo pasiekimai bus įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais,
Europass mobilumo dokumentu, pažymiais, kurie bus įskaitomi į profesinio mokymo dalykų
praktinio mokymo įvertinimus.

26 930,00

9 968,00

33 992,00

59 759,00

41 210,00

12 625,00

74 448,00

43 916,00

26 304,00

83 095,00

57

58

59

60

61

62

63

64

65

2015-1-LT01KA102-013299

2015-1-LT01KA102-013302

2015-1-LT01KA102-013308

2015-1-LT01KA102-013323

2015-1-LT01KA102-013332

2015-1-LT01KA102-013338

2015-1-LT01KA102-013347

2015-1-LT01KA102-013348

2015-1-LT01KA102-013350

Žirmūnų g. 143, Vilnius

Paraiškos teikėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla planuoja siųsti 42 mokinius 4,
5 ir 6 savaičių trukmės praktikai į: Hotel Pietrenere (Italija), Docklands Academy (Jungtinė
Karalystė), Slagteriskolen (Danija), CEFPPA Adrien Zeller (Prancūzija), EPRALIMA
(Portugalija). Pagrindinis projekto tikslas - suteikti galimybę pirminio profesinio mokymo
Tarptautinė darbo patirtis lygmens mokinių, būsimų virėjų, konditerių ir padavėjų/barmenų mokiniams įgyti tarptautinės
viešojo maitinimo
patirties tobulinant profesines kompetencijas, taip užtikrinant jų konkurencingumą ir
sektoriuje
integraciją į Lietuvos ir ES darbo rinką.

Žirmūnų g. 143, Vilnius

Marketingo taikymo
patirtis ES įmonėse

Paraiškos teikėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla kartu su Lietuvos partneriais
Klaipėdos turizmo mokykla ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, planuoja
siųsti 18 mokinių 4 savaičių trukmės praktikai į Meridian Business School Ltd (Jungtinė
Karalystė), Lahti Region Educational Consortium Salpaus Further Education (Suomija),
EPRALIMA Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. (Portugalija). Pagrindinis projekto
tikslas - ugdyti pirminio profesinio lygmens smulkaus ir vidutinio verslo specialybių mokinių
profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse, verslo organizavimo ir marketingo srityse bei
socialines, asmenines kompetencijas - kūrybiškumą, verslumą, užsienio kalbų, komunikacinius
gebėjimus, iniciatyvumą, savarankiškumą, toleranciją kitoms kultūroms.

Tarptautinė patirtis sėkmingas profesinio
tobulėjimo kelias

Paraiškos teikėjas - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla planuoja siųsti
24 mokinius ir 6 profesijos mokytojus į Hotel Pietre Nere (Italija), EPD - European Project
Development (Portugalija), PLATO (Kipras), F+U Sachsen GmbH (Vokietija). Pagrindinis
projekto tikslas - pasitelkus ES šalių patirtį, profesinėse mokyklose ugdyti asmenį, pasirengusį
profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame socialiniame,
ekonominiame gyvenime. Projekto metu bus parengtos verslumo ugdymo profesiniame
mokyme rekomendacijos.

Profesinio mokymo
metodikos ir praktikos
pritaikymas ES šalyse
skirtingų gebėjimų
mokiniams

Projekto metu VšĮ Kuršėnų PM, Mažeikių PM ir Šiaulių PRC planuoja tris vienos savaitės
trukmės mokymosi vizitus, vyksiančius Prancūzijos (Paryžiuje), Ispanijos (Barselonoje) ir
Ispanijos Kanarų salose (Tenerifėje) profesinio mokymosi institucijose. Projekte dalyvaus
pirminį profesinį mokymą vydantys automobilių mechaniko, staliaus, virėjo, padavėjo ir
barmeno programų mokytojai. Projekto dalyviai turės galimybę tiesiogiai stebėti profesinio
mokymo procesą, susipažins su inovatyviais mokymosi metodais ir priemonėmis, taikomais
skirtingų gebėjimų mokiniams, patobulins profesines, vadybines, technologines, užsienio kalbų
(anglų) kompetencijas ir įgis naujų.

Alytaus profesinio rengimo
centras
Putinų g. 40, Alytus

Technologinių
kompetencijų plėtra
Europoje

Keturi konsorciumo nariai - Alytaus profesinio rengimo centras, Vilniaus automechanikos ir
verslo mokykla, Kauno mechanikos mokykla ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio
mokymo centra - siunčias 82 inžinierinių specialybių moksleivius ir 18 inžinierinių profesijų
mokytojus į Prancūzijos, Suomijos, Estijos ir Latvijos įstaigas stažuotėms ir praktikai atlikti.
Projekto metu mokiniai ir profesijos mokytojai sustiprins įgūdžius ir žinias pagal automobilių
elektromechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, automobilių kėbulų
remontininko, automobilių mechaniko, pastatų inžinerinių sistemų montuotojo, suvirintojo,
technikos priežiūros verslo darbuotojo, elektros įrenginių elektromechaniko ir inžinerinės
krypties (metalo apdirbimo staklininko ir pramonės įrengimų remontininko) mokymo
programas.

VšĮ Šiaulių darbo rinkos
mokymo centras

Dvaro 144A, Šiauliai

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras kartu su priimančiuoju partneriu International
Education College Temis Ispanijoje projektu siekia 16 esamų ar buvusių mokinių (absolventų)
sudaryti galimybę atlikti praktiką darbo vietoje Ispanijoje. Planuojama siųsti 4 manikiūro
specialistus, 4 kirpėjus, 4 padavėjus-barmenus, 2 dekoratyvinės kosmetikos specialistus, 2
krautuvų vairuotojus. Numatyta išsiųsti 2 absolventus. Pagrindinis projekto tikslas - gerinti
Gamybinė praktika
praktinio mokymo kokybę realioje darbo vietoje, didinti besimokančių asmenų praktikos
Ispanijoje, tai ne utopija - galimybes užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių, reikiamų sėkmingai integracijai į
tai realybė
darbo rinką.

Alyvų 10a, Klaipėda

Studentų praktika ES
šalyse

Paraiškos teikėjas - Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras. Projektu siekiama
skatinti mokinių žingeidumą, norą tobulėti perimant kitų šalių gerąją patirtį pėdų priežiūros
specialisto darbe. Nuo ateinančio rudens centras turi parengęs licenzijuotą ir naujai suformuotą
mokymo programą ruošti pėdų priežiūros specialistus. Dalyvaujančios šalys - Graikija ir Malta.
Projekte dalyvauja 8 mokiniai.

Practice Makes Perfect

Paraiškos teikėjas Kauno informacinių technologijų mokykla, kuri planuoja siųsti 6
informacinių ir komunikacinių technologijų mokytojus savaitės trukmės stažuotėms į Ispaniją
bei Portugaliją. Po 3 mokytojus į kiekvieną valstybę. Taip pat atrinkti 10 mokinių, kurie
mokosi kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, multimedijos paslaugų teikėjo,
mobiliosios elektronikos taisytojo, kompiuterinio tinklo derintojo specialybių ir siųsti juos
stažuotei taip pat į minėtas šalis. Projekto tikslas - skatinti ir suteikti galimybę mokiniams ir
mokytojams įgyti naujų kompetencijų, kelti profesinio mokymo prestižą, tobulinant mokymo
programas, skatinti daugiau mokinių rinktis šį švietimo lygmenį.

Inovatyvių mokymo
metodų plėtra

Projektą konsorciumo vardu teikia Biržų technologijų ir verslo mokymo centras. Konsorciume
taip pat dalyvauja: M. Rimkevičaitės technologinė mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo
mokykla, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla Projekto tikslinė grupė –
profesijos mokytojai, kurie projekto metu vyks stebėti praktinių užsiėmimų, kad vėliau galėtų
tobulinti savo darbo metodus, panaudoti IKT savo darbe. Projekto metu iš viso 16 mokytojų iš
konsorciumo narių organizacijų turės galimybę stažuotis vieną savaitę priimančių
organizacijų surastose organizacijose. Bus išduoti Europass dokumentai.

Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla

Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokykla

Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė
mokykla
Aldonos g. 4, Panevėžys

VšĮ Kuršėnų politechnikos
mokykla
Daugelių g. 17, Kuršėnai

VšĮ Klaipėdos profesinio
mokymo ir reabilitacijos
centras

Kauno informacinių
technologijų mokykla

Laisvės al. 33, Kaunas

Biržų technologijų ir verslo
mokymo centras
Skratiškių g. 6, Biržai
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Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinė
mokykla
Aldonos g. 4, Panevėžys

VšĮ Valakupių
reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Alytaus profesinio rengimo
centras
Putinų g. 40, Alytus

Paraiškos teikėjas - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla kartu su
Lietuvos partneriais iš Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos, Biržų technologijų ir verslo
mokymo centro, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos planuoja siųsti 32 mokyklų
darbuotojus 1 savaitės trukmės personalo praktikai į: IEC TEMIS (Ispanija), F+U Sachsen
GmbH (Vokietija), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija),
European Center in Training for Employment (Kreta, Graikija). Pagrindinis projekto tikslas siekti, kad profesinėse mokyklose būtų užtikrinta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Europos
Kokybės vadyba - dabartis profesinio mokymo kokybės nuostatas ir profesinių mokyklų veiklos kokybės gerinimo
ir perspektyvos
strategijas.

PRO - improvement of
vocational rehabilitation
services for people with
mental and motor
disorders

Paraiškos teikėjas – viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras. Pagrindinis projekto tikslas
– sudaryti galimybes nuosekliai tobulinti socialinės integracijos ir profesinės reabilitacijos
specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, adaptuotų mokymo programų
rengimo, naujų metodų mokymo procese diegimo srityse perimant gerąją patirtį ir pritaikant ją
Lietuvoje. Projekto tikslui pasiekti planuojami 2 penkių darbo dienų trukmės vizitai į Italiją ir
Ispaniją, kuriuose iš viso dalyvaus 12 profesinės reabilitacijos ir socialinės integracijos
specialistų.

Kompetencijų ir įgytos
patirties Europoje
sinergija

Projekto pareiškėjas, Alytaus PRC, ir keturi siunčiantieji partneriai, Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centras, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, VšĮ Kauno
socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų PRC, Simno žemės ūkio mokykla, siunčia 80
moksleivių ir 20 mokytojų į Giustavo Flobero profesinę mokyklą (Prancūzija), Wisamar
(Vokietija), IES Las Indias profesinę mokyklą (Ispanija), WinNova profesinio mokymo centrą
(Suomija), Gižycko pavieto mokyklų ir švietimo įstaigų aptarnavimo organizaciją (Lenkija).
Projekto tikslas - tobulinti mokinių bei mokytojų profesines žinias ir įgūdžius, juo taikydami
šiuolaikinėje paslaugų aptarnavimo sferoje, plėtoti užsienio kalbos bei tarpkultūrines
kompetencijas.
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