2016 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo finansuotų projektų sąrašas
Eil.
Nr.

1

2

3

4

5
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Projekto
numeris

Organizacijos
pavadinimas

2016-1-LT01- Aukštadvario žemės
KA102-022753 ūkio mokykla

Organizacijos
adresas

Technikumo g. 1,
21253 Aukštadvaris

Projekto
pavadinimas

Karjeros kelias

Santrauka

Paraiškos teikėjas – Aukštadvario žemės ūkio mokykla kartu su Lietuvos partneriais,
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Elektrėnų profesinio mokymo centru ir
Zarasų žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 24 absolventus 3 savaičių trukmės
stažuotėms į: Idea - M Ltd. (Jungtinė Karalystė), IZI Ltd. (Malta), AMFI Agenzia per
la Mobilità e la Formazione Internazionale (Italija). Pagrindinis šio projekto tikslas sudaryti galimybę mokslus baigusiems automechaniko, elektromechaniko, virėjopadavėjo, sekretoriaus ir smulkaus verslo paslaugų teikėjo specialybių absolventams
įgyti realios darbo patirties, pakelti jų kvalifikaciją ir pagerinti karjeros galimybes
suteikiant papildomų praktinių gebėjimų ir kompetencijų užsienio šalyse.

Klaipėdos
2016-1-LT01- technologijų mokymo Puodžių g. 10, 92127 Kokybiška praktika
KA102-022762 centras
Klaipėda
darbo vietoje

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla planuoja siųsti
22 floristo, siuvėjo/sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo, interjero
apipavidalintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, plaukų kirpėjo programų
mokinius ir 2 floristo programos profesijos mokytojus į stažuotes Vokietijoje,
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Suomijoje dalyvauti praktiniame mokyme. Projektu
siekiama gerinti praktinio mokymo kokybę per profesinį mokymą realioje darbo
vietoje; stiprinti mokinių ir mokytojų bendrakultūrines bei technologines
kompetencijas; mažinti mokinių, iškritusių iš švietimo sistemos, skaičių.

2016-1-LT01- Aukštadvario žemės
KA102-022763 ūkio mokykla

Paraiškos teikėjas - Aukštadvario žemės ūkio mokykla, konsorciumo nariai:
Elektrėnų profesinio mokymo centras ir Zarasų žemės ūkio mokykla. Projektu
siekiama sudaryti galimybes moksleiviams atlikti praktiką užsienio įmonėse ir įgyti
naujų praktinių žinių ir įgūdžių. Bendrai numatoma į stažuotes išsiųsti 32 dalyvius,
po 16 smulkaus verslo paslaugų teikėjų ir technikos priežiūros verslo darbuotojų
specialybių moksleivių. Smulkaus verslo paslaugų teikėjams numatytos stažuotės
Maltoje ir Italijoje, o technikos priežiūros verslo darbuotojams – Vokietijoje ir UK.
Šių stažuočių metu moksleiviai dirbs smulkaus verslo įmonėse, susipažins su veiklos
organizavimo specifika, bendravimu su klientais ir tiekėjais. Technikos priežiūros
specialistai gilins techninius įgūdžius autoservisuose, susipažins su dešinės pusės
vairo automobilių važiuoklės ir valdymo sistemų remontu, vokiškų automobilių
važiuoklės ir transmisijos diagnostika ir remontu. Pagrindinės projekto temos –
verslumo ugdymas, užsienio kalbos žinios, praktika įmonėse.

Technikumo g. 1,
21253 Aukštadvaris

Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
2016-1-LT01- vidaus reikalų
Savanorių pr. 2,
KA102-022764 ministerijos
03116 Vilnius

2016-1-LT01- Tauragės profesinio
KA102-022768 rengimo centras

Aerodromo g. 7,
72184 Tauragė

2016-1-LT01- Jonavos politechnikos Kauno g. 75, 55179
KA102-022771 mokykla
Jonava
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2016-1-LT01- Elektrėnų profesinio
KA102-022773 mokymo centras

8

Kaišiadorių
2016-1-LT01- technologijų ir verslo Girelės g. 57, 56163
KA102-022779 mokykla
Kaišiadorys

Rungos g. 18, 26109
Elektrėnai

Verslas kitaip
Valstybės sienos
apsaugos tarnybos
kinologų-instruktorių
ir pareigūnų,
kuruojančių
kinologinę veiklą,
profesinis
tobulinimas 20162017

Patirtis ir galimybės
Europoje

Skiriamas
biudžetas

46 088,00

51 814,00

69 843,00

Paraiškos teikėjas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos. Iš viso mobilumo vizitams ketinama išsiųsti 14
darbuotojų: bus organizuojama po tris vizitus į Estiją ir Suomiją. Projekto tikslas yra
plėtoti kinologinę veiklą: stiprinti valstybės sienos apsaugos tarnybų kinologijos
srities bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu, gerinti kinologų kompetencijų lygį,
tobulinti kinologų mokymo programas, gerinti kinologų su tarnybiniais šunimis
panaudojimą atliekant išorinių Europos Sąjungos sienų kontrolę.

18 746,00

Pagrindinis projekto tikslas - profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas per praktinę
veiklą/darbo stebėjimą. Įgijus naujų žinių ir profesinės patirties padidės darbuotojų
darbo našumas, kompetetingumas, o mokiniai geriau integruosis į darbo rinką, nes
geriau atitiks darbdavių keliamus reikalavimus. Dalyviai - apdailininko, variklinių
transporto priemonių remontininko, kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko,
viešojo maitinimo specialybių baigiamųjų grupių mokiniai ir šios srities mokymo
specialistai - profesijos mokytojai.

52 326,00

Projekto tikslas – suteikti mokyklos mokiniams, profesijos mokytojams bei
Profesinio mokymo vadovams, atsakingiems už profesinį mokymą, naujų profesinių kompetencijų, žinių
metodologija:
tobulinti profesinį rengimą, taikant užsienio šalių dualinio mokymo ir pameistrystės
dualinis mokymas ir patirtį bei didinti mokinių kompetencijas, siekiant sėkmingos mokinių integracijai į
pameistrystė
darbo rinką. Projekto temos - pameistrystė, dualinis mokymas.
Paraiška teikiama konsorciumo vardu, kurios pareiškėjas yra Elektrėnų profesinio
mokymo centras. Konsorciumo nariai: Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
bei Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. Projektas skirtas 3 specialybių
(statybininko-apdailininko, interjero apipavidalintojo bei elektromechaniko)
moksleivių 3 savaičių mobilumui Jungtinėje Karalystėje, Maltoje bei Vokietijoje. Iš
viso numatoma į stažuotes išsiųsti 24 moksleivius. Nors numatyta kad kiekvienas
konsorciumo narys išsiųs po 8 moksleivius. Pagrindinės projekto temos – verslumo
Statybų menas
ugdymas, praktika įmonėse.
Paraiška teikiama konsorciumo vardu, kurios teikėjas – Kaišiadorių technologijų ir
verslo mokykla, nariai: Elektrėnų profesinio mokymo centras, Aukštadvario žemės
ūkio mokykla. Projektas skirtas 18 profesijos mokytojų stažuotėms Italijoje,
Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur mokytojai stebėdami pamokas tobulins
pamokų vedimo ir klasių valdymo gebėjimus dirbant su klasėmis, kuriose mokosi
tautinių mažumų atstovai.
Pagrindinės projekto temos – tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas, darbas su
Tarpkultūrinio
mišriomis klasėmis.
supratingumo
ugdymas

90 472,00

52 633,00

26 754,00
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2016-1-LT01- Klaipėdos paslaugų ir J. Janonio g. 13,
KA102-022791 verslo mokykla
92238 Klaipėda

Visagino
technologijos ir verslo
2016-1-LT01- profesinio mokymo
Festivalio g. 7, 31143
10 KA102-022794 centras
Visaginas

56 888,00

Europos stilius

Projekte dalyvauja 3 profesinio rengimo įstaigos, siunčiančios moksleivius iš
Lietuvos bei 3 tarpinės organizacijos ir viena profesinio rengimo įstaiga kitose
šalyse, kurios priims stažuočių dalyvius bei rūpinsis jais. 18 kirpėjo ir higienos
kosmetikos profesijos mokytojų vyks į 6 dienų stažuotes stebėti darbo ir susipažinti
su mokymo metodais į Italijos ir Ispanijos įmones bei Suomijos profesinio rengimo
įstaigą. Taip pat 16 minėtų profesijų moksleivių vyks į 21 dienos stažuotes į Lenkijos
ir Ispanijos įmones. Projekto partneriai aktyviai bendradarbiauja ir visi aktyviai
dalyvauja projekte.

Mechatronikas inovatyvių
technologijų
specialistas

Projekto tikslas – didinti mechatronikos srities besimokančiųjų ir profesijos
mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių
reikiamų sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką. Partneriai - 4 Lietuvos
mokymo įstaigų konsorciumas: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras – pareiškėjas, Vilniaus technologijos ir verslo profesinio mokymo centras,
Elektrėnų profesinio rengimo centras, Panevėžio profesinio rengimo centras.

95 786,00

Paraiškos teikėjas – Elektrėnų profesinio mokymo centras, kuris numato organizuoti
kompiuterinės įrangos derintojo bei sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybių
moksleivių 3 savaičių trukmės stažuotes Jungtinėje karalystėje bei Čekijoje.
2016-1-LT01- Elektrėnų profesinio Rungos g. 18, 26109
Numatoma, kad bus išsiųsta po 8 kiekvienos specialybės moksleivius (iš viso 16).
11 KA102-022795 mokymo centras
Elektrėnai
Paslaugų spektras
Pagrindinės projekto temos – verslumo ugdymas, IKT, sportas, praktika įmonėse.
Projekte dalyvaus 2 ir 3 kurso virėjo, automobilių mechaniko ir tarptautinių
Nauji profesiniai
pervežimų specialybės moksleiviai. Planuojama siųsti 26 dalyvius 3 srautais į
įgūdžiai- galimybė
stažuotes Austrijoje ir Vokietijoje. Tikimasi, kad projekto metu dalyviai įgis
keisti dalyvavimo
pažangesnės pagal europinius standartus pripažintos profesinės patirties siekiant būti
VšĮ Raseinių
darbo procese būdą ir konkurencingais ir sėkmingai integruotis į darbo rinką. Projekte numatytas ir
2016-1-LT01- technologijos ir verslo Muziejaus g. 8,
didinti užimtumą bei materialus rezultatas - mokymo priemonė „Trikalbis specialybės kalbų žodynas
12 KA102-022808 mokykla
60122 Raseiniai
socialinę atskirtį
automechanikams“.
Paraiškos teikėjas – Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo mokykla bei
nacionalinio konsorciumo nariai: Kauno taikomosios dailės mokykla, Alytaus
profesinio rengimo centras ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo
Vilniaus geležinkelio
centras planuojantys siųsti 40 logistikos specialybės moksleivių į stažuotes Čekijoje,
2016-1-LT01- transporto ir verslo
Islandijos g. 3, 01401 Patirtis - geriausias Vokietijoje ir Ispanijoje. Projektu siekiama suteikti projekto dalyviams praktinės
13 KA102-022810 paslaugų mokykla
Vilnius
mokytojas
mokymosi patirties darbo vietoje.
Į mobilumus vyksta 16 dalyvių, kurie yra profesijos mokytojai, mokymų
Nuotolinio mokymo organizatoriai, lydinčiųjų asmenų nėra. Projekto tikslas - tobulinti darbuotojų
būdo pritaikymas
kompetencijas nuotolinio mokymo srityje ir įgytą patirtį pritaikyti organizuojant
profesiniame
mokymus nuotoliniu būdu. Rezultatų pripažinimui naudojamas „Europass“
mokyme
mobilumo dokumentas ir priimančiųjų organizacijų išduoti sertifikatai.

Viešoji įstaiga
Panevėžio darbo
2016-1-LT01- rinkos mokymo
14 KA102-022813 centras

J. Basanavičiaus g.
23A, 36205
Panevėžys

Marijampolės
2016-1-LT01- profesinio rengimo
15 KA102-022814 centras

Paraiškos teikėjas – Marijampolės profesinio rengimo centras, konsorciumo nariai:
Biržų technologijos ir verslo mokymo centras, Vilkijos žemės ūkio mokykla,
partneriai: Ispanijos institucija IEC TEMIS ir Maltos institucija Paragon Limited.
Dalyviai – 20 profesinių mokyklų mokiniai, besimokantys virėjo, padavėjo ir
barmeno profesijų ir 2 mokytojai (lydintys asmenys). Vienas mokinių srautas
dalyvaus 4 savaičių stažuotėje, o kitas – šešių. Mobilumo vizitų šalys – Ispanijos ir
Maltos tarpinės institucijos, kurios ieško įmonių stažuotėms. Pagrindinė projekto
tema – pietų Europos šalių virtuvė, tikslai – įgyti žinių apie šių šalių maisto gamybą,
Pietų Europos
technologijas, patobulinti užsienio k. kompetencijas. Numatomi keli projekto
Kauno g. 117, 68223 virtuvė geresniam
rezultatai. Pirmas, tai parengti pietų Europos šalių maisto gaminimo receptų knygelę,
Marijampolė
specialistų rengimui o antrasis – anglų k. ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas.

Vilniaus technologijų
2016-1-LT01- mokymo ir
Šilo g. 24, 10317
16 KA102-022815 reabilitacijos centras Vilnius

Specialiųjų poreikių
mokinių praktika
užsienyje – žingsnis
darbo link

Rokiškio
technologijos, verslo
2016-1-LT01- ir žemės ūkio
17 KA102-022817 mokykla

Melioratorių g. 1A,
42345 Rokiškio r.

2016-1-LT01- Plungės technologijų
18 KA102-022820 ir verslo mokykla

Pameistrystės
įgūdžių ugdymas
profesinio mokymo
Mendeno g. 7, 90143 srityje, remiantis
Plungė
tarptautine patirtimi

2016-1-LT01- Kauno taikomosios
19 KA102-022823 dailės mokykla

V. Krėvės pr. 112,
50378 Kavoliškis,
Kauno r.

Verslumo pamoka
ES

Gyvi amatai-gyva
tauta

Projekto paraišką teikia Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras.
Projekto tikslas - didinti moksleivių su negalia, besimokančių apdailininko, staliaus
ir virėjo profesijų, praktinius įgūdžius. Projekto metu numatoma 28 dienų stažuotė 4
moksleiviams į Estiją ir 12 moksleivių 28 dienų stažuotė į Vokietiją.
Projekto metu planuojama siųsti po 4 automobilių mechanikos bei apdailininko
specialybės mokinius į 3 savaičių trukmės stažuotes ir 8 profesinio mokymo
specialistus į darbo stebėjimo stažuotes Ispanijoje. Projekto tikslas – sudaryti
galimybę mokiniams įgyti patirties užsienio įmonėse, įgyti naujų žinių bei
kompetencijų taip pasiruošiant darbo pasauliui bei motyvuoti kitus mokinius,
suteikti galimybę mokytojams tobulinti profesines kompetencijas. Projekto
rezultatas – sukurtos verslumo ugdymo rekomendacijos.
Į mobilumą profesinio mokymo mokinių praktikai įmonėse užsienyje vyksta 16
besimokančiųjų ir 2 lydintieji, taip pat 8 darbuotojai į mobilumo stažuotes - darbo
stebėjimo vizitus profesinio mokymo įstaigose. Iš viso į Austriją ir Vokietiją vyks 24
mobilumo dalyviai. Projekto tikslas – tobulinti mokinių profesines kompetencijas ir
darbuotojų (profesijos mokytojų ir darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo
proceso organizavimą) įgūdžius praktinio mokymo metodų srityje, pritaikant
Europos šalių patirtį.
Projekto metu planuojama siųsti mokinius ir absolventus (juvelyrikos, tekstilės
baldžių mokomosios specialybės) į stažuotes Ispanijoje ir Portugalijoje. Į stažuotę
Ispanijoje vyks 3 mokytojai. Projekto tikslas mokytojams – pasisemti žinių bei gilinti
turimas kompetencijas siekiant kokybiškai vykdyti neseniai sukurtą mokymo
programą savo organizacijoje. Mokinių stažuočių tikslas – naujų kompetencijų,
įgūdžių įgijimas, kontaktų užmezgimas, kalbinių įgūdžių lavinimas, pasitikėjimo
savo įgūdžiais, savimi darbo vietoje ugdymas.

36 870,00

62 066,00

72 720,00

23 192,00

51 613,00

39 259,00

30 168,00

49 445,00

52 578,00

Paraiškos teikėjas – Mažeikių politechnikos mokykla. Konsorciumo nariai Mažeikių verslininkų asociacija, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.
Investicija į profesinį Projekto tikslas - remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų ir socialinių
mokymą - tai
partnerių bendradarbiavimo patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio
investicija į
mokymo procese, rengiant verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei
kvalifikuotą
veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą
specialistą
specialistą.

39 216,00

Vilniaus geležinkelio
Modernios
Projekte dalyvaujančios 3 profesinio rengimo įstaigos planuoja siųsti moksleivius į
2016-1-LT01- transporto ir verslo
Islandijos g. 3, 01401 technologijos
stažuotes Vokietijoje, Čekijoje, Ispanijoje. Į stažuotes vyks 24 suvirintojo
21 KA102-022843 paslaugų mokykla
Vilnius
suvirinimo sektoriuje specialybės moksleiviai, kurie tobulins savo profesines ir asmenines kompetencijas.

44 067,00

Mažeikių
2016-1-LT01- politechnikos
20 KA102-022832 mokykla

Joniškėlio Igno
2016-1-LT01- Karpio žemės ūkio ir
22 KA102-022848 paslaugu mokykla

Ventos g. 18, 89188
Mažeikiai

Mokinių ir
absolventų praktika
Mokyklos g. 3, 39295 užsienio verslo
Narteikiai, Pasvalio r. įmonėse

Kaišiadorių
2016-1-LT01- technologijų ir verslo Girelės g. 57, 56163
23 KA102-022857 mokykla
Kaišiadorys

Projekto paraišką teikia Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla.
Projekto įgyvendinimo metu numatomas besimokančiųjų (36) ir absolventų (4)
praktika įmonėse. Numatyti 5 dalyvių srautai dalyvaujant 5 lydintiems asmenims: 2
srautai į Vokietiją (po 8 dalyvius ir po 1 lydintį asmenį), vienas srautas į Austriją (12
dalyvių, iš jų 8 besimokantieji ir 4 absolventai bei 1 lydintysis asmuo), Lenkiją (7
dalyviai ir 1 lydintysis asmuo), Italiją (5 besimokantieji ir 1 lydintysis asmuo).
Dalyvių profesijos – žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai (18 mokinių),
technikos priežiūros verslo darbuotojai (9), apdailininkai (statybininkai) (4),
automobilių mechanikai (2) ir floristai (3). Projekto trukmė - 12 mėnesių. Projektu
siekiama pagerinti mokinių ir absolventų praktinius profesinius įgūdžius, patobulinti
verslumo, bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas,
siekiant sėkmingai įsidarbinti pagal savo profesiją.
Paraiška teikiama konsorciumo vardu, kurios teikėjas – Kaišiadorių technologijų ir
verslo mokykla, konsorciumo nariai: Elektrėnų profesinio mokymo centras,
Aukštadvario žemės ūkio mokykla bei Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.
Projektas skirtas 26 virėjo-padavėjo profesijos moksleivių mobilumui į 4 šalis:
Malta, Italija, Ispanija bei Jungtinė Karalystė. Moksleiviai išvyks 3 savaitėms
tobulinti praktinius įgūdžius, profesines kompetencijas ir bendruosius bei kalbų
gebėjimus.

V. Krėvės pr. 112,
50378 Kaunas

2016-1-LT01- Kūrybinių iniciatyvų
27 KA102-022899 centras

Taikos pr. 67-55,
50436 Kaunas

46 282,00

IT praktinių įgūdžių
tobulinimas Europos
šalių įmonėse

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla bei nacionalinio
konsorciumo nariai: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla ir Klaipėdos turizmo
mokykla planuoja siųsti 30 dalyvių, profesijos mokytojų, specialistų ir vadovų į
stažuotes Maltoje, Portugalijoje, Italijoje, Ispanijoje bei Vokietijoje. Projektu
siekiama susipažinti su užsienio partnerinių institucijų (profesinio rengimo centrų ir
mokyklų) modulinio mokymo praktika; taikyti užsienio partnerinių institucijų gerąją
Klaipėdos
Modulinis profesinis patirtį išbandant ir dirbant su modulinėmis profesinio mokymo programomis
2016-1-LT01- technologijų mokymo Puodžių g. 10, 92127 mokymas Europoje. Lietuvos profesinėse mokyklose; stiprinti mokytojų profesines kompetencijas bei
25 KA102-022874 centras
Klaipėda
Geroji patirtis
vadovų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

Panevėžio prekybos ir
2016-1-LT01- paslaugų verslo
Klaipėdos g. 146,
26 KA102-022881 mokykla
37375 Panevėžys

59 365,00

Meniu idėjos
Paraiškos teikėjas - Kauno taikomosios dailės mokykla kartu su nacionalinio
konsorciumo partneriais Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo paslaugų mokykla, Margaritos Rimkevičaitės technologinė
mokykla. Projekto metu planuojama siųsti 18 kompiuterinės grafikos operatoriaus ir
kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokinių į stažuotes
į Čekiją ir Ispaniją ir 6 kompiuterinės grafikos operatoriaus ir kompiuterio ir
organizacinės technikos operatoriaus profesijos mokytojus į stažuotę Ispanijoje.
Projekto tikslas – suteikti mokiniams naujų profesinių gebėjimų, pagilinti jų
profesinius įgūdžius bei tarpasmeninius gebėjimus, kurie leistų jiems tvirčiau jaustis
siekiant įsidarbinti baigus mokyklą. Profesijos mokytojų mobilumo tikslas – įgyti
naujų gebėjimų mokymo bei ugdymo organizavimo srityje, tobulinti kompetencijas,
siekiant ne tik geresnės ugdymo kokybės bet ir mokymo programų atnaujinimo.

2016-1-LT01- Kauno taikomosios
24 KA102-022867 dailės mokykla

88 934,00

Profesinė praktika
užsienyje - nauja
galimybė geresnei
ateičiai

Praktika Euopoje naujovės, vertybės,
galimybės

Į mobilumą vyksta besimokantieji (9 asmenys į praktiką profesinio mokymo
įstaigose ir 6 asmenys į praktiką įmonėse, iš viso 15 mokinių) bei personalas (3
asmenys). Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti mokinių bei mokytojų profesines
žinias ir įgūdžius, juos pritaikant šiuolaikinėje paslaugų aptarnavimo srityje, plėtoti
užsienio kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas. Projekto tikslai mokinių
mobilumui: tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų
specialistų konkurencingumą, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų
teikimo kokybe, mokyti mokinius saugiai ir našiai dirbti su modernia įranga,
inovatyviomis technologijomis, gerinti mokinių socialines ir bendrąsias
kompetencijas, plėsti sociokultūrinį akiratį, pažinti priimančios šalies kultūrą,
tradicijas, tobulinti profesinės užsienio kalbos įgūdžius.
Pareiškėjas – Kūrybinių iniciatyvų centras. Partneriai – Tauragės profesinio rengimo
centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Smalininkų technologijų ir verslo
mokykla ir Druskininkų amatų mokykla. Projekto tikslai - tobulinti praktiniusprofesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste virėjų, padavėjų,
apdailininkų, mechanikų, automechanikų specialybių srityse; gerinti dalyvių užsienio
kalbų kompetenciją; didinti dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir
šalis.

42 414,00

31 676,00

129 142,00

Paraiškos teikėjas - Tęstinio mokymo centrų asociacija bei nacionalinio konsorciumo
nariai: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Šiaulių darbo
rinkos mokymo centras, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, VšĮ
Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras, UAB Kauno Petrašiūnų darbo
rinkos mokymo centras, UAB „YVAS“, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo
centras ir UAB „Prizme“ planuoja siųsti 26 dalyvius mokytis į penkias Estijos,
Suomijos, Ispanijos ir Italijos institucijas, turinčias „ECVET“ diegimo patirties.
Pagrindinis projekto siekis – pagilinti supratimą ir susitarimus, kaip „ECVET“
principai ir įrankiai gali būti diegiami praktikoje ir vieningai naudojami visoje
tęstinio profesinio mokymo sistemoje Lietuvoje, siekiant profesinio mokymo
kokybės gerinimo, profesinio mokymo priartinimo prie asmens poreikių ir
mokymosi visa gyvenimą tikslų.
Projekto teikėjas planuoja išsiųsti 17 jūrų uosto logisto ir jūrinių specialybių
moksleivių į 21 dienos stažuotes į Vokietijos, Portugalijos jūrinės srities įmones
atlikti praktikos bei įgyti profesinių ir asmeninių kompetencijų, reikalingų jų
profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

33 404,00

Tęstinio Mokymo
Centrų Asociacija
(Association of
2016-1-LT01- Centres for
Jeruzalės g. 53, 08420
28 KA102-022901 Continuous Training) Vilnius

„ECVET“ –
suaugusiųjų
(tęstiniam)
profesiniam
mokymui

2016-1-LT01- Klaipėdos laivininkų
29 KA102-022909 mokykla

Rambyno g. 14,
93179 Klaipėda

Tarptautinė patirtis
jūrinio sektoriaus
darbuotojų rengimo
srityje

59 768,00

Žalioji aikštė 5,
Aukštupėnai, 40104
Kupiškio r.

Paraiškos teikėjas - IĮ ,,Erasmus plius" ir konsorciumo nariai: Biržų technologijų ir
verslo mokymo centras, Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, Karaliaus
„Erasmus+“
Mindaugo profesinio mokymo centras planuojantys siųsti 26 asmenis atlikti praktiką
absolventams:
Italijos įmonėse. Projektas skirtas tik profesinių mokyklų absolventams, siekiantiems
platesnė integracija į įgyti darbinės patirties. Projektu siekiama didinti profesinio mokymo įstaigų
Lietuvos darbo rinką absolventų tarptautiškumą ir jų galimybes įsidarbinti.

28 086,00

Panevėžio Margaritos
2016-1-LT01- Rimkevičaitės
Aldonos g. 4, 53230
31 KA102-022914 technologinė mokykla Panevėžys

Projekto tema apima mokytojų, dirbančių su elgesio ir/ar emocinių sutrikimų
turinčių mokinių, priskiriamų spiacialiųjų ugdymosi poreikių mokinių grupei (SUP),
kompetencijų tobulinimą. Pareiškėjas - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
technologinės mokykla. Konsorciumo partneriai: Kauno taikomosios dailės mokykla
Socialinė integracija ir Joniškio žemės ūkio mokykla. Stažuočių šalys: Vokietija, Ispanija, Prancūzija.
ES profesinio
Projekto dalyvių tikslinė grupė - profesinėse įstaigose dirbantys socialiniai
mokymo kontekste pedagogai, psichologai, neformalaus ugdymo organizatoriai, profesijos mokytojai.
Pareiškėjas – Daugų technologijos ir verslo mokykla bei nacionalinio konsorciumo
nariai: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo
profesinio mokymo centras. Planuojama siųsti 12 Socialinio darbuotojo padėjėjo
profesinio mokymo programos mokinių į stažuotes socialinėse įstaigose Italijoje ir
Ispanijoje. Projektu siekiama tobulinti praktinius socialinio darbo įgūdžius realiomis
darbo sąlygomis kitose šalyse, išmokti taikyti socialinio darbo metodus dirbant su
kitokios tautybės, rasės, tikėjimo bei kultūros klientais.

26 761,00

2016-1-LT0130 KA102-022911 IĮ ,,Erasmus plius"

Viešoji įstaiga Daugų
2016-1-LT01- technologijos ir verslo Ežero g. 30, 64137
32 KA102-022919 mokykla
Daugai

Vilniaus technologijų
2016-1-LT01- ir verslo profesinio
Kalvarijų g. 159,
33 KA102-022923 mokymo centras
08313 Vilnius

Vilniaus technologijų
2016-1-LT01- ir verslo profesinio
Kalvarijų g. 159,
34 KA102-022928 mokymo centras
08313 Vilnius

Mokinių socialinio
darbo praktinių
įgūdžių ir gebėjimų
tobulinimas ES
šalyse

Paraiškos teikėjas - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras bei
partneriai: Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Alytaus
profesinio rengimo centras, UAB „Svydis Lietuva“ , Vilniaus automechanikos ir
verslo mokykla, Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir Klaipėdos paslaugų ir
Pramoninių
verslo mokykla planuojantys siųsti 16 asmenų (profesijos mokytojų, mokymo
metalinių paviršių
organizatorių ir darbdavio atstovų) į 1 sav. trukmės stažuotes Vokietijos ir Ispanijos
dažytojų purškėjų
organizacijose, siekiant susipažinti su metalo gaminių dažytojų rengimo patirtimi.
rengimo patirtis ES Numatyta, kad įmonės UAB „Svydis Lietuva“ atstovai Vokietijoje praves mokymus
šalyse
mokiniams.
Paraiškos teikėjas - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras bei
nacionalinio konsorciumo nariai: Visagino technologijos ir verslo profesinio
Pedagogų
mokymo centras, Vilniaus miesto psichologinė - pedagoginė tarnyba ir Kauno
pasiruošimas
taikomosios dailės mokykla planuojantys siųsti 24 asmenis (socialinius pedagogus,
socialinės atskirties ir psichologus, mokytojus) į stažuotes Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje, siekiant
kitų kultūrų asmenų pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų integraciją į Lietuvos
įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių
profesinį mokymą
institucijų.

Paraiškos teikėjas – Valstybės sienos apsaugos tarnybоs prie Lietuvos Respublikos
Pasieniečių
vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla. Partneriai užsienyje:
Valstybės sienos
mokyklos kursantų RAJAVARTIOLAITOS (Suomija), SzegediRendészetiSzakközépiskola (Vengrija).
apsaugos tarnybos
kompetencijų,
Iš viso mobilumo vizitams ketinama išsiųsti 40 kursantų: po 5 kursantus vienu metu
prie Lietuvos
susijusių su
į dvi šalis, per 24 mėn. organizuojant po 4 vizitus į kiekvieną šalį. Pagrindinis
Respublikos vidaus
nelegalios migracijos projekto tikslas – tobulinti kursantų kompetencijas, susijusias su nelegalios
2016-1-LT01- reikalų ministerijos
Medininkų k., 13019 užkardymu,
migracijos užkardymu.
35 KA102-022929 Pasieniečių mokykla Vilniaus r.
tobulinimas
Projektas skirtas specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių mokinių praktinių
įgūdžių formavimui. Projekto įgyvendinimo metu numatoma organizuoti trijų
savaičių trukmės praktikos stažuotes 60 moksleivių. Vizitų šalys - Turkija, Ispanija,
Jungtinė Karalystė, Portugalija, Austrija ir Malta. Į stažuotes vyks staliaus,
Tarptautinė darbo
apdailininko, viešbučio darbuotojo, virėjo, šaltkalvio ir automechaniko specialybės
Radviliškio
patirtis mažiau
mokiniai. Tikimasi, kad dalyviai įgis motyvacijos geriau mokytis, pasitikėjimo
2016-1-LT01- technologijų ir verslo Gedimino g. 81,
galimybių turintiems savimi ir savo įsidarbinimo galimybėmis darbo rinkoje, pagerins socialines ir
36 KA102-022930 mokymo centras
82168 Radviliškis
jaunuoliams
profesines kompetencijas.

42 256,00

20 680,00

34 992,00

55 960,00

169 864,00

31 140,00

Viešoji įstaiga Daugų
2016-1-LT01- technologijos ir verslo Ežero g. 30, 64137
37 KA102-022933 mokykla
Daugai

Darbuotojų įgūdžių
tobulinimas

Pareiškėjas – Daugų technologijos ir verslo mokykla bei nacionalinio konsorciumo
nariai Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Klaipėdos turizmo mokykla.
Planuojama siųsti 18 dalyvių - profesinio mokymo specialistų – į darbo stebėjimo
vizitus Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Projektu siekiama tobulinti darbuotojų
kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, gerbiant mokinių socialinį, kultūrinį,
kalbinį ir etinį tapatumą bei vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių
skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais.

52 052,00

Panevėžio prekybos ir
2016-1-LT01- paslaugų verslo
Klaipėdos g. 146,
38 KA102-022936 mokykla
37375 Panevėžys

Projektą teikia Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla ir konsorciumo
nariai: Klaipėdos turizmo mokykla, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.
Planuojama vykti į šias šalis: Čekiją, Austriją ir Ispaniją. Į mobilumą vyksta
besimokantieji (18 pirminio profesinio mokymo mokinių) ir personalas (12
profesijos mokytojų), iš viso 30 dalyvių. Mokiniai vyksta į įmones ir į mokymo
įstaigas. Projekto tikslai: tobulinti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo
ugdymo srityje, perimant užsienio šalių patirtį, siekiant ugdyti verslų, kūrybišką
Verslumo ir
asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, gebantį adaptuotis besikeičiančioje darbo
kūrybiškumo įgūdžių rinkoje. Mokiniai įgis naujų profesinių verslumo įgūdžių ir kompetencijų, mokysis
ugdymas
kūrybiškumo profesinėje veikloje, dirbant tarpkultūrinėje aplinkoje. Rezultatai:
panaudojant ES šalių rekomendacijos dėl pasirenkamojo modulio "Verslumo ugdymas" programos
patirtį
sukūrimo.

2016-1-LT01- Klaipėdos turizmo
39 KA102-022943 mokykla

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos turizmo mokykla kartu su Lietuvos partneriais:
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Tauragės profesinio rengimo centru,
Daugų technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 32 profesijos mokytojus ir
administracijos atstovus 5 darbo dienų trukmės darbo stebėjimui į Newservice
societa coperativa sociale (Italija), Infeba (Vokietija), Language Link London ltd
(Jungtinė Karalystė), IEC TEMIS (Ispanija). Projekto tikslas - suteikti profesijos
mokytojams žinių ir patirties apie būdų, metodų sėkmingą taikymą, dirbant su
mokiniais, ateinančiais į profesines mokyklas iš rizikos šeimų. Mokyklos
Darbas su mokiniais administracijos atstovai pagerins veiklos planavimo, efektyvaus bendravimo ir
iš rizikos šeimų
bendradarbiavimo įstaigoje užtikrinimo, sprendimų priėmimo kompetencijas.

2016-1-LT0140 KA102-022992

2016-1-LT0141 KA102-023000

2016-1-LT0142 KA102-023024

2016-1-LT0143 KA102-023035

Taikos pr. 69, 94112
Klaipėda

Pareiškėjas – Lietuvos verslo darbdavių konfedaracija, planuoja siųsti du srautus
(viso 100 dalyvių) profesinių mokyklų absolventų, pagal specialybę dirbančių LDK
įmonėse, stažuotėms Italijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje ir Čekijoje. Pagrindinis
projekto tikslas – sukurti metodinį pagrindą profesinio mokymo įstaigų absolventų
gebėjimo mokytis darbinėje veikloje modelio įdiegimui. Projekto uždaviniai: 1)
Profesinio mokymo stiprinti profesinio mokymo bei darbo rinkos tarpusavio sąveiką sukuriant efektyviai
įstaigų absolventų
ir stabiliai veikiantį partnerių tinklą, 2) parengti ir įgyvendinti intensyvias
gebėjimo mokytis
tarptautinių stažuočių darbo programas profesinio mokymo įstaigų absolventų
Lietuvos darbdavių
Algirdo g. 31, 03219 darbinėje veikloje
gebėjimo mokytis darbo vietoje ugdymui, 3) užtikrinti kokybiškas sąlygas
konfederacija
Vilnius
stiprinimas
mokymuisi įmonėse tarptautinių stažuočių metu.
Paraiškos teikėjas - Kauno mechanikos mokykla. Projekto metu planuojama siųsti 9
inžinerinių specialybių mokytojus į stažuotę Portugalijoje. Projekto tikslas – tobulinti
Europinė patirtis
mokytojų profesines kompetencijas, sudaryti sąlygas įgyti patirties dirbant su
Kauno mechanikos
Taikos pr. 129, 51126 rengiant inžinerinių naujausiomis technologijomis, vėliau perduoti savo žinias kitiems specialistams ir
mokykla
Kaunas
specialybių mokinius mokiniams.
Paraiškos teikėjas - Simno žemės ūkio mokykla bei nacionalinio konsorciumo nariai:
Daugų technologijos ir verslo centras, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.
Projekto metu numatoma išsiųsti 20 moksleivių į stažuotes Turkijos viešbutyje (12
dalyvių) bei Islandijos ekologinį ūkį (8 dalyviai). Projekto dalyviai – virėjo,
apdailininko, viešbučio darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo
Profesinio mokymo specialybių moksleiviai. Projektu siekiama sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir
Simno žemės ūkio
Ateities g. 10, 64310 realioje darbo vietoje geografiniam moksleivių mobilumui, skatinant ne tik asmeninį, bet ir profesinį
mokykla
Simnas
stiprinimas
tobulėjimą.
Pagrindinis projekto tikslas - profesinių kompetencijų tobulinimas užsienio šalių
Panevėžio Margaritos
turizmo bei paslaugų sektoriuje, plėtojant kūrybiškumą, inovacijas, kurios prisidės
Rimkevičaitės
Aldonos g. 4, 53230 Profesinės patirties prie sėkmingos integracijos į darbo rinką. Projekte dalyvauja paraiškos teikėjo
technologinė mokykla Panevėžys
plėtra ES šalyse
organizacija ir užsienio partneriai.

Biržų technologijų ir
2016-1-LT01- verslo mokymo
44 KA102-023042 centras

Rokiškio
technologijos, verslo
2016-1-LT01- ir žemės ūkio
45 KA102-023055 mokykla

Paraiškos teikėjas planuoja siųsti praktikai 20 mokinių ir 9 mokytojus į Prancūzijos,
Ispanijos, Italijos ir Austrijos partnerių organizacijas. Projekto dalyviai –
apdailininko (statybininko), automechaniko, technikos riežiūros verslo darbuotojo,
Profesinių įgūdžių ir virėjo ir floristo specialybės mokiniai ir profesijos mokytojai. Didžiausią dėmesį bus
Skratiškių g. 6, 41156 gebėjimų plėtra su
siekiama skirti mokinių pažangos matavimui pamokose, išmokimo stebėjimui,
Biržai
Erasmus+
mokymuisi bendradarbiaujant ir darbui su socialinės atskirties mokiniais.

Melioratorių g. 1A,
Kavoliškis, 42345
Rokiškio r.

Dieveniškių
2016-1-LT01- technologijų ir verslo Geranionų g. 38,
46 KA102-023056 mokykla
17138 Dieveniškės

Paraiškos teikėjas - Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla kartu su
nacionalinio konsorciumo partneriais Biržų technologijų ir verslo mokymo centru ir
Panevėžio M. Rimkevičaitės technologine mokykla. Projekto metu planuojama siųsti
12 įvairių mokomųjų dalykų profesijos mokytojų (po 4 iš kiekvienos institucijos) į 7
Ugdymo turinio
dienų stažuotes Graikijoje ir Ispanijoje. Projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo
vadyba ES mokymo specialistų ugdymo turinio vadybos kompetencijas.
institucijose
Į mobilumą, praktiką įmonėje, vyksta besimokantieji (8 mokiniai, 1 lydintysis), iš
viso 9 asmenys. Projekto tikslas – padėti mokyklai užmegzti tvarius ir perspektyvius
ryšius su stipriais partneriais Europoje, panaudoti jau esamą kitos šalies praktiką, su
švietimu susijusių institucijų gerąją praktiką, gerinti praktinio mokymo kokybę,
plėsti profesinio mokymo realioje darbo vietoje galimybes, taip pat užtikrinti
kokybiško profesinio mokymo galimybes, socialinę atskirti patiriančiam jaunimui,
Euromobilumas mažinti pasitraukimo iš profesinio mokymo programų riziką bei didinti įsidarbinimo
pagreitis verslumui galimybes.

50 064,00

183 080,00

12 510,00

64 468,00

52 871,00

59 569,00

20 562,00

17 728,00

2016-1-LT01- Alytaus profesinio
47 KA102-023082 rengimo centras

Putinų g. 40, 62175
Alytus

Paraiškos teikėjas – Alytaus profesinio rengimo centras, projekto nacionalinio
konsorciumo nariai: Tauragės profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio
Mokytojų profesinių rengimo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras. Projekto tikslas –
kompetencijų
tobulinti personalo profesines ir bendrąsias kompetencijas, įgyti žinių apie naujų
tobulinimas
technologijų taikymą profesijos mokymui, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius.
tarptautinėje
Projekto dalyviai profesijų mokytojai, ketinantys kelti kvalifikaciją užsienyje:
praktikoje
Ispanijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje.

68 520,00

