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1

2016-1-LT01-

KA116-022993

Kauno informacinių 

technologijų mokykla

Laisvės al. 33, 44311 

Kaunas

Career factor: 

INTERNATIONAL 

EXPERIENCE

Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 15 pirminio profesinio 

mokymo moksleivių bei 6 profesijos mokytojai vyks į priimančiąsias mokyklas, 

organizacijas ir įmones Ispanijoje, Airijoje bei Slovėnijoje. Pagrindinės projekto 

veiklos – tai mėnesio trukmės moksleivių praktika įmonėse bei savaitės trukmės 

mokytojų profesinių kompetencijų kėlimas stebint užsienio kolegų darbą bei 

vedamas pamokas. Planuojami projekto rezultatai: pakeltos mokytojų 

kompetencijos; moksleivių įgytos profesinės bei socialinės kompetencijos, 

reikalingos integruojantis į darbo rinką. Projekto metu mokytojai ketina tobulinti 

kompetencijas ir gilintis į šias profesinio mokymo veiklas:- pameistrystės sistemos 

pritaikymas profesiniame mokyme;- modulinių programų rengimas ir 

įgyvendinimas;- inovatyvių mokymosi formų ir metodų panaudojimas;- naujų 

technologijų panaudojimas mokymo procese;- darbas su įvairiomis kompiuterinėmis 

programomis;- mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas;- profesinės užsienio 

kalbos tobulinimas;- fotografinės istorijos kūrimas, režisūra;- pabėgėlių mokymas ir 

integracija į profesinį rengimą. Pirmenybė bus teikiama moksleiviams turintiems 

mažiau galimybių bei mokytojams ir mokyklos personalui, kurie iki šiol yra 

nedalyvavę tarptautinėse stažuotėse. 44 785,00

2

2016-1-LT01-

KA116-022999

Kauno maisto 

pramonės ir prekybos 

mokymo centras

Taikos pr. 133, 51123 

Kaunas Praktika Europoje

Paraiškoje planuojama tobulinti mokytojų ir kitų profesinio mokymo darbuotojų 

kompetenciją. Numatyta, jog profesijos mokytojai, atstovaujantys maistininko 

profesiją tobulins savo kompetencijas šiose šalyse: Danijoje, Italijoje, Latvijoje, 

Suomijoje ir Estijoje. Kvalifikaciją tobulins konditerių, padavėjų-barmenų, viešbučių 

darbuotojų, mėsininkų, verslo ir virėjų specialybių mokytojai, du personalo atstovai. 

Stažuočių metu mokytojai, bei kiti darbuotojai ne tik įgis naujų žinių ir gebėjimų, 

bet ir tobulins tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijas, gilins užsienio kalbos 

žinias. Taip pat, planuojama išsiųsti mobilumo veikloms 65 mokinius į įvairias 

Europos šalis. Tai sudarytų apie 6 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.  Planuojamas 

mokinių ir lydinčio mokytojo vizitas į specializuotą profesinio mokymo ir švietimo 

organizaciją Suomijoje. 

202 005,00

3

2016-1-LT01-

KA116-022996

Kauno statybininkų 

rengimo centras

V. Krėvės pr. 114, 

50315 Kaunas

Profesinės 

kompetencijos - 

sėkmės raktas darbo 

rinkoje

Paraiškoje suplanuoti 22 mokinių ir 7 mokytojų vizitai. Šioje paraiškoje įtraukti 

ilgamečiai partneriai ir dvi naujos institucijos Latvijoje ir Maltoje, siekiant išlaikyti 

produktyvius, inovacijas skatinančius ryšius, formuojančius stiprų tarptautinių 

partnerių tinklą, taip pat kuriant naujas partnerystes, kaip tai numatyta Strategijoje. 

Planuojami mokinių vizitai apima 5 šalis, 6 profesinio mokymo institucijas, 5 

ugdymo sritis, 8 specialybes:• automobilių mechaniko;• automobilių 

elektromechaniko;• santechniko;• staliaus;• baldžiaus;• apdailininko;• pastatų 

šiltintojo;• kompiuterinės įrangos derintojo. Be to planuojama suteikti dar daugiau 

galimybių stažuotėse dalyvauti mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Visi mokinių 

mobilumai planuojami trims savaitėms, vieną iš jų praleidžiant švietimo institucijos 

praktinio mokymo dirbtuvėse (visų priimančiųjų organizacijų praktinio mokymo 

dirbtuvės aprūpintos moderniomis praktinio mokymo priemonėmis ir įranga), kitas 

dvi savaites mokiniai savo stažuotes tęs įmonėse. Mokytojų vizitai apima tris šalis. Į 

vizitus Latvijos profesinio mokymo institucijose vyks medienos apdirbimo ir 

statybos technologijų specialybių profesijos mokytojai, kur sieks įgyti žinių ir 

praktinių įgūdžių tiek priimančiosiose mokyklose, tiek jų socialinių partnerių 

įmonėse. Po stažuočių medienos apdirbimo profesijos mokytojai parengs naują 

modulį „Medinių gaminių restauravimas“, apdailininko, pastatų šiltintųjų profesijos 

mokytojai parengs „Mechanizuoto tinkavimo ir mechanizuoto dažymo procesų 

technologines korteles“, tokiu būdu mokytojai įgytą patirtį perkeltų į mokymo turinį, 

taip užtikrindami tarptautiškumo kompetencijų formavimą, kas atliepia Strategijos 

misiją teikti inovatyvų profesinį mokymą, siekti mokymo programų turinio ir 

metodikų suderinamumo su užsienio mokyklų programomis. Be to planuojami 

mobilumai profesijos mokytojams, siekiantiems įgyti darbo su mokiniais 

susiduriančiais su socializacijos problemomis, įgūdžių.

47 180,00

4

2016-1-LT01-

KA116-023109

Kėdainių profesinio 

rengimo centras

Šėtos g. 105, 58117 

Kėdainiai

Traptautinė patirtis - 

profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimas

2016 m., įgyvendinant organizacijos tarptautiškumo strategijos tikslus ir uždavinius, 

bus vykdomos šios veiklos: 1. Mokinių praktika darbo vietoje: įmonėje ar profesinio 

mokymo įstaigose -50 mokinių. Mokinių pasiskirstymas pagal profesinio mokymo 

programas:• Paslaugų asmenims srities profesijos -8 mokiniai.• Verslo ir 

administravimo srities profesijos -6 mokiniai.• Inžinerijos ir mechanikos srities 

profesijos -18 mokinių. • Transporto srities profesijos- 4 mokiniai.• Statybos ir 

architektūros srities profesijos-8 mokiniai.•  Pramonės ir gamybos srities profesijos-6 

mokiniai. 2. Dėstymo vizitai.  Šioje veikloje vykdysime išvykstantį ir atvykstantį 

mobilumus:• Kėdainių PRC 2 profesinio mokymo specialistai vyks į AE Penacova , 

Portugalija 1 sav. trukmės dėstymo vizitui. • Viešbučio "Belcekiz Beach Hotel", 

Turkija organizacijos darbuotojai atvyks į Kėdainių PRC 1 sav. trukmės dėstymo 

vizitui. Dėstymo vizite dalyvaus šios organizacijos vyriausias virtuvės šefas ir maisto 

ir gėrimų skyriaus vadovas. 3. Personalo mokymosi vizitai: • 3 administracijos 

darbuotojai vyks į 1 sav. trukmės darbo stebėjimo vizitą. • 9 profesinio mokymo 

specialistai atliks 1 sav. trukmės darbinę praktika įmonėse ar/ir mokymo įstaigose.

134 218,00

2016 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų, kuriuos pateikė profesinio mokymo chartiją turinčios įstaigos, sąrašas



5

2016-1-LT01-

KA116-022868

Kupiškio 

technologijos ir verslo 

mokykla

Jaunimo g. 8, 40128 

Kupiškis

Tarptautiškumo 

plėtra Kupiškio 

technologijos ir 

verslo mokykloje

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi 6 profesinio mokymo specialistų 

mobilumai, siekiant perimti gerąją ES valstybių patirtį diegiant modulinę mokymo 

sistemą, mokantis taikyti ECVET sistemą ir tobulinant mokyklos valdymą. Dalyviai 

bus suskirstomi į mažas grupeles - į vizitus vyks po 3 - 4 profesinio mokymo 

specialistus. Šiais metais bus kaupiama informacija, ji sisteminama ir vėliau 

pritaikoma mūsų mokykloje - kuriamos pirmosios modulinės mokymo programos, 

pasirašomi Savitarpio susitarimo memorandumai, taikoma ECVET kreditų 

perkėlimo sistema. Taip pat šiais metais organizuojant mobilumus bus kreipiamas 

dėmesys į naujausius ES iššūkius - migracijos problemą. Profesinio mokymo 

specialistai kaups patirtį, kaip yra dirbama su imigrantais, kitų kultūrų asmenimis, su 

kokiais sunkumais susiduriama ir kaip jie yra sprendžiami. Planuojant mokinių 

mobilumus, taip pat bus taikoma naujovė - į mobilumus vyks ne tik besimokantieji, 

bet ir mokyklos absolventai. Planuojami 25 mokinių mobilumai ir 20 profesinio 

mokymo specialistų mobilumų.  

90 343,00

6

2016-1-LT01-

KA116-022945

Lietuvos policijos 

mokykla

Mokslo g. 2, 53313 

Mastaičiai

Kursantų žinių ir 

gebėjimų vystymas 

viešosios tvarkos 

užtikrinimo ir eismo 

priežiūros srityse

Projektas yra skirtas kursantams, kurie mokosi pagal Policininko mokymo programą 

ir pretenduoja eiti pirminės grandies policijos pareigūno pareigas. Kadangi projektas 

padėtų kursantams įgyti praktinių žinių ir įgūdžių viešosios tvarkos, visuomenės 

saugumo bei eismo priežiūros srityse, susipažinti su reikalavimais, keliamais 

viešosios tvarkos užtikrinimui ir eismo priežiūrai Europoje, išmokti dirbti 

tarptautinėje komandoje, pagerinti užsienio kalbų žinias, užmegzti ryšius ir bendrauti 

su užsienio šalies policijos pareigūnais, stažuotę planuojama vykdyti mokomosios 

praktikos metu. 2 savaites 15  kursantų stažuotųsi priimančiojoje šalyje. Pagrindinis 

projekto tikslas – vystyti profesines kursantų žinias ir įgūdžius viešojo saugumo 

užtikrinimo ir eismo priežiūros srityse.

25 901,00

7

2016-1-LT01-

KA116-023039

Šiaulių profesinio 

rengimo centras

Gardino g. 4, 78231 

Šiauliai

Tarptautinė patirtis 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimui

Projekto įgyvendinimo metu 34 mokiniai gilins praktinius profesinius įgūdžius 

Airijos ir Suomijos profesinėse mokyklose, Vokietijos, Portugalijos ir Čekijos 

įmonėse, 6 Šiaulių PRC darbuotojai vyks į darbo stebėjimo vizitus Airijos ir 

Suomijos profesinėse mokyklose, 1 stambios gamybinės įmonės atstovas atvyks į 

Šiaulių PRC apmokyti mokinius ir darbuotojus. Profesinio mokymo įstaigų 

mokiniams, kurie dažnai priklauso socialiai pažeidžiamoms grupėms, dalyvavimas 

Erasmus+ projekte dažniausiai būna pirmoji kelionė į užsienį, didžiulė patirtis, 

savotiškas iššūkis, todėl svarbu, kad vykstančius mokinius į kiekvieną vizitą lydėtų 

mokytojas, kuris būtų atsakingas už tinkamą dalyvių integraciją ir adaptaciją 

91 354,00

8

2016-1-LT01-

KA116-022780

Ukmergės 

technologijų ir verslo 

mokykla

Kauno g. 108, 20115 

Ukmergė

Profesinių įgūdžių 

tobulinimas užsienio 

šalyse

Projektas ,,Profesinių įgūdžių tobulinimas užsienio šalyse'' skirtas  mokinių (tame 

tarpe absolventų) bei profesijos mokytojų profesinių žinių bei įgūdžių tobulinimui. 

Projekto dalyviai 49 įvairių specialybių (automobilių mechaniko, virėjo, padavėjo-

barmeno, apdailininko-statybininko, baldžiaus ir kitų pagal poreikį) mokiniai bei 4 

automobilių mechaniko, metalo apdirbimo  bei  padavėjo-barmeno specialybių 

profesijos mokytojai. Projekto įgyvendinimo vieta: Austrija, Lenkija, Turkija, 

Ispanija, Latvija.

113 125,00

9

2016-1-LT01-

KA116-022772

Utenos regioninis 

profesinio mokymo 

centras

Aukštaičių g. 5, 

28217 Utena

Mano praktika 

užsienyje

2016 m  planuojama stažuotis išsiusti 71 visų specialybių mokinį į 8 ES šalis, iš jų 8 

mokiniai vyks į profesinio mokymo institucijas ir 63 mokinių vyks į konkrečias 

darbo vietas verslo įmonėse. Planuojama, kad kvalifikaciją kels 8 profesijos 

mokytojai ir administracijos darbuotojai: į Daniją vyks stažuotis kepėjo specialybės 

mokytoja, kurie kels kvalifikaciją pyrago  ir konditerinių  gaminių srityje. 3 

profesijos mokytojai  vyks  Lenkijos verslo įmones, kur konkrečioje darbo vietoje 

kels savo kvalifikaciją automobilių gedimų diagnostikos ir remonto, maisto ruošimo 

ir turistų aptarnavimo srityse.  2 profesijos mokytojai vyks į Italiją į verslo ir maisto 

perdirbimo įmones, kur vienas mokysis verslo organizavimo,  o kitas  sūrių gamybos 

paslapčių. 2 administracijos darbuotojai vyks į Maltą, kur kels kvalifikaciją 

profesinio mokymo organizavimo,  tarptautinių  mokinių ir mokytojų mainų 

organizavimo srityse bei tobulins anglų kalbos įgūdžius.  Planuojamas atvykstamasis 

1 dėstytojo iš "New Service” mobilumas į Utenos RPMC 5 dienų mokymo vizitui, 

kuris centro mokomojoje virtuvėje mokys centro profesijos mokytojus ir mokinius 

gaminti itališkus ir patiekalus iš jūros gėrybių.

175 478,00

10

2016-1-LT01-

KA116-022944

Vilniaus turizmo ir 

prekybos verslo 

mokykla

Žirmūnų g. 143, 

09128 Vilnius

Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas siekiant 

gerinti mokymo(si) 

kokybę ir 

tarptautiškumą

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektas skirtas pirminio profesinio 

lygmens mokinių, profesijos mokytojų ir administracijos atstovų tarptautinių 

profesinių, sociokultūrinių ir kalbinių kompetencijų tobulinimui. Planuojama išsiųsti 

46 pirminio profesinio lygmens mokinius - 38 restorano ir viešbučio skyriaus ir 8 

prekybos ir verslo skyriaus, 6 profesijos mokytojus ir 1 administracijos darbuotoją. 

Priimantys projekto partneriai - didelę patirtį turintys organizuojant bei vykdant 

tarptautinę veiklą, daugelis mūsų ilgamečiai mobilumų projektų partneriai: 

Docklands Academy, Jungtinė karalystė,  Zealand Business College, Danija, 

Berufsbildende Schulen Burgdorf, Vokietija, lycée hôtelier Saint Chamond, 

Prancūzija, Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, Latvija, 

CEFPPA Adrien Zeller, Prancūzija, Villa Mele srl, Italija, Meridian Business School 

Ltd, JKt, Koulutuskeskus Salpaus, Suomija. Restorano ir viešbučio skyriaus 

mokiniai vyks į mėnesio mobilumo  stažuotes Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, 

Danijoje ir Prancūzijoje. Kelionių agento specialybės mokiniai stažuosis Jungtinėje 

Karalystėje mėnesį, kur atliks praktiką kelionių agentūrose. Prekybos ir verslo 

skyriaus 6 logisto-ekspeditoriaus specialybės mokiniai vyks į mėnesio stažuotę 

Vokietijoje. 2 smulkaus verslo organizavimo specialybės mokiniai stažuosis mėnesio 

stažuotėje - Jungtinės Karalystės verslo įmonėse, kuriose dirbs ir  įgis tarptautinės 

patirties darbo organizavimo srityse. 

153 772,00

11

2016-1-LT01-

KA116-022769

VšĮ Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centras

R. Kalantos g. 80, 

52364 Kaunas

Naujų žinių, įgūdžių 

įgijimas, adaptacija 

darbo rinkoje, per 

tarptautiškumo 

veiklas

Organizacija planuoja organizuoti mokinių ir profesinio rengimo specialistų 

stažuotes 4 sektoriuose: 1.1. statybų sektoriaus 1.2.  socialinės slaugos 1.3.  mokiniai 

su spec. poreikiais (reabilitacinis profesinis rengimo  skyrius).  Specialybės: virėjai, 

apdailininkai (statybininkai), staliai, vytelių pynėjai; 1.4.  Profesijos rengimo 

specialistai (statyba, socialinė slauga, asmenų su spec. poreikiais profesinė 

reabilitacija ir rengimas). 

119 683,00



12

2016-1-LT01-

KA116-023025

VšĮ Kuršėnų 

politechnikos 

mokykla

Daugėlių g. 17, 81125 

Kuršėnai

Tarptautinės patirties 

integracija į 

profesinio mokymo 

kaitą

2016 m. personalo mokymosi mobilumo veiklose dalyvaus 4 darbuotojai: į 1sav. 

darbo stebėjimo vizitą Ispanijoje vyks prekybos paslaugų sektoriaus profesijos 

mokytojai ir mokyklos vadovai.- 2017 m. personalo mokymosi mobilumo veiklose 

dalyvaus 8 darbuotojai: į 1 sav. darbo stebėjimo vizitus Ispanijoje ir Prancūzijoje 

vyks grožio paslaugų (kirpėjo) sektoriaus profesijos mokytojai bei mokyklos 

vadovai. 2016 m. mobilumo veiklose dalyvaus 10 mokinių: 5 padavėjo ir barmeno 

specialybės mokiniai stažuosis Turkijoje, 5 automobilių mechaniko specialybės 

mokiniai stažuosis Ispanijoje;  2017 m. mobilumo veiklose dalyvaus 5 konditerio 

specialybės mokiniai - stažuotė Ispanijoje. Bus parengtos 4 naujos neformaliojo 

profesinio mokymo programos arba moduliai.

56 374,00

13

2016-1-LT01-

KA116-022997

VšĮ Vilniaus Jeruzalės 

darbo rinkos mokymo 

centras

Jeruzalės g. 53, 08420 

Vilnius

Praktinio mokymo 

kokybės vystymas

Projekto tikslas – vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį. 

Projekto metu į darbo stebėjimo vizitus numatoma siųsti 12 darbuotojų (profesijos 

mokytojai ir  praktinį mokymą organizuojantys darbuotojai) ir 8 absolventus į 

mokymo praktiką įmonėje.2016 III ketv. Jungtinė Karalystė. Statybos  ir transporto 

srities 2 profesijos mokytojai, 3 dienos (Vizitas Nr.1).2016 IV ketv. Italija. Statybos 

mechanizacijos, transporto srities 2 profesijos  mokytojai , 3 dienos (Vizitas Nr.2); 2 

statybos mechanizacijos specialybės absolventai, 14 dienų, (Vizitas Nr.3), 2 

transporto srities specialybės absolventai, 14 dienų, (Vizitas Nr.4).2017 I ketv. 

Italija. Statybos, suvirinimo srities 2 profesijos mokytojai, 3 dienos, (Vizitas Nr.5); 2 

statybos srities specialybės absolventai, 14 dienų, (Vizitas Nr.6), 2 suvirintojų 

specialybės absolventai, 14 dienų, (Vizitas Nr.7).2017 II ketv. Vokietija. Praktinio 

mokymo organizavimas, 6 darbuotojai (profesijos mokytojai, mokymo 

organizatoriai), 5 dienos, (Vizitas Nr. 8). Šios šalys pasirinktos, atsižvelgiant į tai, 

kad:• šalyse išvystyti statybos, transporto ir inžinerinės pramonės sektoriai;• 

profesinio mokymo pažanga; sparti naujų technologijų plėtra;• išplėtotas Lietuvos ir 

šių šalių verslo įmonių bendradarbiavimas.

28 582,00

14

2016-1-LT01-

KA116-022802

VšĮ Vilniaus 

statybininkų rengimo 

centras

Laisvės pr. 53, 07191 

Vilnius

Naujos mokymo(si) 

galimybės statybos 

sektoriaus specialistų 

rengime

Planuojama vykdyti mobilumus į 8 partnerines institucijas. Mokinių mobilumai 

numatomi: Italijoje, Estijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Slovakijoje; 

mokytojų: Čekijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Slovakijoje. 

Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 18 profesijos mokytojų.  Profesijos mokytojai 

stebėdami teorinius ir praktinius užsiėmimus ypatingą dėmesį atkreips  į 

 kūrybingumo, novatoriškumo bei  verslumo ugdymą  per profesinį mokymą bei 

 taikytinus lanksčius mokymo(si) metodus, naujas mokymo(si) galimybes, dirbant su 

mokiniais iš  socialiai remtinų šeimų, iš rizikos grupės šeimų ir mokiniais dėl tam 

tikrų priežasčių nutraukusiais mokymąsi. 

87 074,00


