
Eil. 

Nr.

Projekto 

numeris
PIC Institucija Projekto pavadinimas Projekto santrauka

Skiriama 

dotacija

1
2018-1-LT01-

KA102-046617
948950807

Kaišiadorių technologijų 

ir verslo mokykla

Praktinių įgūdžių 

tobulinimas pagal darbo 

rinkos poreikius

Projekto paraiškos teikėjas – Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Projekto tikslas – kelti virėjų-padavėjų ir

statybininkų-apdailininkų specialybių moksleivių praktinių įgūdžių ir gebėjimų lygį, siekiant jų atitikimo

šiandieninės darbo rinkos tendencijomis. Numatoma, kad į stažuotę Italijoje 6 virėjo-padavėjo, Jungtinėje

Karalystėje – 4 virėjo-padavėjo, 4 statybininko-apdailininko, Maltoje - 6 virėjo-padavėjo, 4 statybininko-

apdailininko specialybių moksleiviai. 

57 980,00

2
2018-1-LT01-

KA102-046619
947805237

Kelmės profesinio 

rengimo centras

Kompetencijų ugdymas 

dualinio mokymo ir 

pameistrystės keliu ES 

šalyse

Paraiškos teikėjas – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras - planuoja siųsti 28 pagal statybos restauratoriaus,

automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, padavėjo-barmeno, konditerio, virėjo, prekybos

įmonių vadybininko padėjėjo programas besimokančius mokinius į 4 vizitus į Austriją, Vokietiją ir Lenkiją, 3

pareiškėjo organizacijos vadovus, atsakingus už profesinį mokymą, į 3 stažuotes Austrijoje, Vokietijoje ir

Lenkijoje bei 6 automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, konditerio, virėjo, prekybos

įmonių vadybininko padėjėjo ir pastatų restauratoriaus dalykų profesijos mokytojus į 3 darbo stebėjimo vizitus

Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje patobulinti bei įgyti naujus profesinius-praktinius įgūdžius ir žinias. Taip pat

projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti didaktinę-metodinę tekstinę ir video medžiagą bei rekomendacijų

paketą pedagogams.

91 159,00

3
2018-1-LT01-

KA102-046621
946825537

Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla
Verslumo spektras

Projekto paraiškos teikėjas – Aukštadvario žemės ūkio mokykla, o tikslinė grupė – šios mokyklos moksleiviai.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę moksleiviams atlikti praktiką užsienio įmonėse ir įgyti naujų praktinių

profesinių įgūdžių ir kompetencijų. Numatomos 4 stažuotės į Vokietiją, Maltą, Jungtinę Karalystę ir Italiją 32

verslo organizavimo, autošaltkalvio ir virėjo specialybių moksleiviams bei 4 juos lydintiems asmenims. Pasiekimų

vertinimui numatoma naudoti „Europass“ dokumentus ir išduoti priimančios institucijos sertifikatus. Vienos

stažuotės trukmė – 18 dienų, o projekto trukmė – vieneri metai. 

76 183,00

4
2018-1-LT01-

KA102-046653
947647224

Radviliškio technologijų 

ir verslo mokymo centras

Tarptautinis mobilumas 

profesinio mokymo 

kokybės gerinimui ir nauji 

darbiniai bei socialiniai 

įgūdžiai specialių poreikių 

ir mažiau galimybių 

turintiems jaunuoliams

Projektą teikia Radviliškio tecnologijų ir verslo mokymo centras.

Projekto tikslas – tarptautinės darbo praktikos metu mokinių ir mokytojų profesines žinias ir darbinius įgūdžius,

pakelti jaunuolių mokymosi motyvaciją, pagerinti sutrikusio intelekto mokinių socialines kompetencijas, plėsti

mokinių akiratį, ugdyti verslumą, stiprinti jų adaptavimosi ir įsidarbinimo galimybes.

Dalyviai: - mokiniai- 48, mokytojai - 2, mokyklos personalo darbuotojai – 3, atvykstantys mokytojai – 2. -

lydinčiųjų asmenų - 16. Specialybės: šaltkalvio, apdailininko, virėjo, viešbučio darbuotojo, automobilių

mechaniko, žirgininkystės verslo. Mokiniai praktiką atliks praktiką užsienio įmonėse ir viešbučiuose. 3 mokytojų

stažuotė vyks sūrio gamybos įmonėse, 2 atvykę mokytojai ves praktinius užsiėmimus Raviliškio technologijų ir

verslo mokymo centre.

172 493,00

5
2018-1-LT01-

KA102-046654
937535071

Marijampolės profesinio 

rengimo centras

Europinė patirtis 

sėkmingai profesinei 

ateičiai

Paraiškos teikėjas – Marijampolės profesinio rengimo centras planuoja siųsti 6 apdailininkų (statybininkų), 6

virėjų, 10 kelių statybos ir priežiūros bei melioracijos darbuotojų specialybių mokinius į 3 stažuotes Italijoje,

Maltoje ir Portugalijoje patobulinti profesines žinias ir įgūdžius Europos valstybėse. Šios stažuotės bus mokinių

gamybinės praktikos dalimi.

59 873,00

6
2018-1-LT01-

KA102-046668
946717091

Elektrėnų profesinio 

rengimo centras
ES įgūdžių panorama

Projekto paraiškos teikėjas – Elektrėnų profesinio mokymo centras. Projekto tikslas – darbo vietose tobulinti ir

gilinti moksleivių profesiniu įgūdžius ir specifines kompetencijas, formuoti praktinius įgūdžius realiose darbinėse

aplinkose. Projekto dalyviai – 39 moksleiviai ir 6 lydintys asmenys. Profesijos: apdailininko, automobilių

elektromonterio, logisto-ekspeditoriaus, virėjo-padavėjo, mechatroniko, kompiuterinės įrangos derintojo.

Stažuočių šalys: Jungtinė Karalystė, Vokietija, Malta, Italija, Čekija, Ispanija. Planuojamas trumpalaikis

mobilumas, projekto trukmė – vieneri metai. 

94 138,00

7
2018-1-LT01-

KA102-046676
946825537

Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla
Papildomas žinių bagažas

Projekto paraiškos teikėjas - Aukštadvario žemės ūkio mokykla, konsorciumo nariai: Elektrėnų profesinio

rengimo centras ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. Projekto tikslas – siekiant padidinti įsidarbinimo

galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties, praktinių

įgūdžių ir kompetencijų. Projekto dalyviai – 22 automechanikos, statybos-apdailos, virėjo-padavėjo, smulkaus

verslo paslaugų teikėjo, elektromechanikos, sekretoriaus mokymo programų absolventai. Į stažuotes vyktų po 7-8

kiekvienos mokyklos absolventus.

45 262,00

2018 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų (KA102) sąrašas



8
2018-1-LT01-

KA102-046687
947892343

Klaipėdos technologijų 

mokymo centras

Efektyvus profesinių 

mokyklų ir įmonių 

bendradarbiavimas - 

sėkmingas jaunas 

specialistas

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos technologijų mokymo centras. Planuojama siųsti 34 mokinius ir 20 darbuotojų į 9

vizitus, į Portugaliją, Graikiją, Maltą, Prancūziją, Suomiją ir Ispaniją. Numatomos mokymo sritys – floristika,

higieninė kosmetika, plaukų kirpimas, siuvimas, multimedijos ir kompiuterijos operatoriai. Planuojami vizitų

rezultatai – pagerėjusi mokinių kompetencija ir padidėjusios galimybės įsidarbinti bei darbuotojų pagerėjusios

kompetencijos diegti pameistrystės metodus savo mokykloje.

114 845,00

9
2018-1-LT01-

KA102-046688
944732665

Viešoji įstaiga 

„Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras“

Integruotos pamokos 

Panevėžio DRMC 

profesinio mokymo 

paslaugų kokybės 

gerinimui

Paraiškos teikėjas – VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centas planuoja siųsti 16 dalyvių, profesinio mokymo

specialistų į 4 stažuotes Čekijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje, susipažinti su integruoto ugdymo formomis

taikomomis užsienio profesinio mokymo mokyklose. Planuojama parengti metodines rekomendacijas dėl

integruotų pamokų organizavimo bei parengti pavyzdinį teminį planą ir suorganizuoti atviras pamokas. 

25 096,00

10
2018-1-LT01-

KA102-046695
946807107

Viešoji įstaiga „Kretingos 

technologijos ir verslo 

mokykla“

Darbu pagrįstas mokymas - 

šiandieninio profesinio 

mokymo kelias

Paraiškos tiekėjas VšĮ „Kretingos technologijos ir verslo mokykla“ planuoja siųsti 18 pameistrių: virėjo,

automobilių mechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokinių į 4 savaičių trukmės darbo

praktikos vizitus Austrijos, Vokietijos bei Lenkijos įmonėse bei 6 personalo atstovus (3 profesijos mokytojus ir 3

mokyklos vadovus) į savaitės trukmės darbo stebėjimo vizitus Austrijos, Vokietijos bei Lenkijos įmonėse ir

švietimo organizacijose parengti pameistrystės mokymo formos taikymo rekomendacijas, numatyti veiklas, kurios

būtinos pameistrystės taikymui pareiškėjo organizacijoje.   

55 428,00

11
2018-1-LT01-

KA102-046698
935029173

Klaipėdos laivininkų 

mokykla

Dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

tarptautinėje darbo 

aplinkoje

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos laivininkų mokykla planuoja siųsti 8 jūreivio-suvirintojo specialybės ir 8 jūreivio

virėjo specialybės mokinius 30 dienų trukmės praktikai į: infeba e.V. (Vokietija) (tarpinė organizacija).

Projekte keliami tikslai: Mokiniai patobulins dalykines kompetencijas realioje tarptautinėje darbo aplinkoje,

užsienio kalbų komunikacinę kompetenciją, bendrąsias kompetencijas ir pagerins bendravimo ir mobilaus

gyvenimo būdo įgūdžius; įgys darbo kultūros, darbo drausmės, darbo laiko planavimo patirties užsienio įmonėse.

43 494,00

12
2018-1-LT01-

KA102-046705
948950807

Kaišiadorių technologijų 

ir verslo mokykla

Tarpkultūrinio dialogo 

ypatumai

Projekto paraiškos teikėjas – Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Konsorciumo partneriai: Aukštadvario

žemės ūkio mokykla, Elektrėnų profesinio rengimo centras. Projekto tikslas – kelti mokymo specialistų

kvalifikaciją ir gebėjimus, probleminių situacijų, susijusių su diskriminacija, patyčiomis, etninių konfliktų

apraiškomis. Projekto metu numatytos trys pedagogų stažuotės į:

Vokietiją, Italiją, Jungtinę Karalystę. Vienos stažuotės trukmė – 5 darbo dienos. Vienoje stažuotė dalyvaus po 8

mokytojus, tačiau į stebėjimo vizitus jie bus suskirstyti po 2. Iš viso projekte dalyvaus 24 asmenys, po 8 iš

kiekvieno konsorciumo nario. 

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

39 072,00

13
2018-1-LT01-

KA102-046714
947482615

Smalininkų technologijų 

ir verslo mokykla

Tarptautinė patirtis - 

profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimas

Paraiškos teikėjas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla - planuoja siųsti 18 pagal padavėjo-barmeno,

automobilių mechanikų ir technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymosi programas besimokančiųjų į 3

stažuotes Italijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje pagerinti praktinius gebėjimus mokantis įmonėse – darbo vietoje. Taip

pat į 1 darbo stebėjimo vizitą Vengrijoje vyks 3 padavėjo-barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir

automobilių mechanikos profesijų mokytojai bei 2 administracijos darbuotojai.

57 062,00

14
2018-1-LT01-

KA102-046718
922323919 IĮ „Erasmus plius“

Tarptautinė patirtis 

pereinant prie modulinės 

virėjo mokymo programos 

įgyvendinimo

Paraiškos teikėjas kartu su nacionalinio konsorciumo partneriais: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir

verslo mokykla, Žeimelio žemės ūkio mokykla, Šilutės žemės ūkio mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo

mokykla, VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla ir Zarasų žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 12 virėjo

profesijos mokytojų į Italiją ir 12 į Prancūziją – kelti kompetencijas dėstant pagal modulį „Karštųjų patiekalų bei

užkandžių iš žuvų ir jūros gėrybių gaminimas ir pateikimas“; 10 virėjo programos absolventų į Italiją ir 2 į

Prancūziją 3 mėnesių trukmės stažuotėms bei pasikviesti po 2 šefus iš Italijos ir Prancūzijos į Lietuvą. Projekto

rezultatai: patobulintos dalyvių kompetencijos, suorganizuoti 2 virėjo mokymo programos profesinio meistriškumo

konkursai, pravestos atviros pamokos.

108 264,00

15
2018-1-LT01-

KA102-046723
914580118

Skuodo kaimo verslų, 

amatų ir paslaugų 

mokykla

Daugiau nei įprasta 

profesinė praktika

Paraiškos teikėjas – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla planuoja siųsti 12 apdailininko

(statybininko) profesijos mokinių , 4 savaičių stažuotes Italijoje, atlikti praktiką pagal savo profesiją užsienio

įmonėse. Taip būtų stiprinamos mokinių profesinės ir asmeninės kompetencijos, ugdomas jų savarankiškumas,

verslumas. 

29 559,00



16
2018-1-LT01-

KA102-046734
917389238

Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla

Profesinių kompetencijų 

tobulinimas panaudojant 

ES šalių patirtį

Paraiškos teikėjas planuoja 2018-2020 m. siųsti 53 įvairių specialybių mokinius (iš jų 6 su specialiaisiais

poreikiais) į darbines praktikas Latvijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje ir Lenkijoje, taip pat

12 įvairių specialybių profesijos mokytojų ir darbuotojų į darbo stebėjimo vizitus tose pačiose šalyse. Projekto

metu planuojama pasikviesti 2 Latvijos ir Italijos specialistus (floristą ir virėją) mokymo vizitams Lietuvoje.

Projekto rezultatai: dalyvių profesinės žinios, patobulinti įgūdžiai, sukurtos mokymosi vaizdinės priemonės,

suorganizuoti 3 profesinio meistriškumo konkursai (regioninis virėjo specialybės mokinių, regioninis informacijos

ir ryšio technologijos  srities mokinių ir tarptautinis  floristo).    

166 139,00

17
2018-1-LT01-

KA102-046753
946249648

Simno žemės ūkio 

mokykla

Dzūkijos mokinių praktika 

užsienyje

Pareiškėjas Simno žemės ūkio mokykla bendradarbiaudama su Turkijos ir Islandijos partneriais siekia ugdyti

praktinius, profesinius bei asmeninius mokinių įgūdžius. Projekto metu numatoma įgyvendinti 22 mokinių

profesinės praktikos mobilumus. Projekto metu virėjo ir apdailininko (statybininko) specialybių mokiniai vyks į

praktiką Turkijoje. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo ir apdailininko (statybininko) specialybės mokiniams

numatoma sudaryti galimybes išvykti į praktiką Islandijoje įsikūrusioje žemės ūkio įmonėje.

86 579,00

18
2018-1-LT01-

KA102-046763
944808131

Vilkijos žemės ūkio 

mokykla

"Praktinių ir socialinių 

įgūdžių plėtra ES šalių 

paslaugų sektoruje"

Paraiškos teikėjas – Vilkijos žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 12 dalyvių, 4 profesinio mokymo specialistus ir 8

mokinius, į stažuotes Italijoje ir Austrijoje, susipažinti su inovatyviais mokymo metodais: socialinės atskirties ir

socialiai pažeidžiamų mokinių įtraukimu į mokymo/-osi procesą, mokinių pažangos matavimo pamokose,

išmokimo stebėjimo, mokymosi bendradarbiaujant ir kt. metodais, aptarti mokymo programų atnaujinimo

praktikas, bei tobulintas technologines kompetencijas. Planuojama parengti veiklos įsivertinimo  rekomendacijas.

33 602,00

19
2018-1-LT01-

KA102-046767
924437937

Alytaus dailiųjų amatų 

mokykla

Tradiciniai amatai 

modernioje Europoje 

Paraiškos teikėjas – Alytaus dailiųjų amatų mokykla. Planuoja siųsti mokinius (24) ir mokytojus (7) į stažuotes bei

darbo stebėjimo vizitus Italijoje ir Vengrijoje. Įtraukti dalyviai su specialiasiais poreikiais. Spec. poreikių mokiniai

– 7, mažiau galimybių turintys – 9. Projekto tema ir turinys – tradiciniai amatai ir kultūros paveldas. Projekto

tikslas stiprinti mokinių dalykinius profesinius įgūdžius bei mokytojų kompetencijas tobulinant ir atnaujinant

mokymo programas bei dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Numato taikyti „ECVET“ elementus.

68 309,00

20
2018-1-LT01-

KA102-046777
947115955

Mažeikių politechnikos 

mokykla

Darbu grindžiamas 

mokymasis - profesinio 

mokymo ateitis

Paraiškos teikėjas – Mažeikių politechnikos mokykla bei nacionalinio konsorciumo nariai: Mažeikių Mažeikių

verslininkų asociacija ir Mažeikių rajono savivaldybė. planuoja siųsti 18 dalyvių, kurie bus suskirstyti į tris

mobilumo grupes t. y., kiekviename personalo praktikos/darbo stebėjimo vizite dalyvaus po 1 mokyklos

administracijos darbuotoją, po 2 profesijos mokytojus ir po 2 Mažeikių verslininkų asociacijos narių atstovus

pagal numatytas sritis bei po 1 Mažeikių rajono savivaldybės darbuotoją. Projektas bus įgyvendinamas Vokietijos,

Prancūzijos ir Portugalijos profesinio mokymo institucijose ir smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse. Projekto

trukmė po vieną darbo savaitę Vokietijoje (Hamburgas) - 2018 m. spalio mėn., Prancūzijoje (Paryžius) - 2019 m.

kovo mėn., Portugalijoje (Montijo) - 2019 m. balandžio mėn.

Planuojama parengti „Darbu grindžiamas mokymasis“ rekomendacijas pameistrystės/dualinio mokymo(si)

diegimui ir plėtrai.

29 916,00

21
2018-1-LT01-

KA102-046785
946744833

Rokiškio technologijos, 

verslo ir žemės ūkio 

mokykla

Praktika su Erasmus+ 

kelias į profesinį 

tobulėjimą

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 23 mokinius: 7 absolventai (maisto pramonės

darbuotojo, automobilių mechaniko, apdailininko (statybininko) ir suvirintojo specialybių mokiniai ilgalaikei

Erasmus Pro praktikai Austrijos įmonėse. Į trumpalaikes 3 sav. praktikas Italijoje, bus atrinkti 4 virėjo ir 4

apdailininko (statybininko) ir 3 sav. praktikai Ispanijoje 4 automobilių mechaniko ir 2 suvirintojo specialybės

mokiniai. 4 sav. vizitui bus atrinkti 2 automobilių mechaniko specialybės mokiniai, kurie praktiką atliks Latvijos

profesinėje mokykloje. Taip pat planuojama, kad projekte dalyvaus 3 skirtingų sričių PM darbuotojai, kurie atliks

5 veiklos dienų darbo stebėjimo veiklą (asistavimą) ir 2 PM skirtingų sričių darbuotojai, kurie 2 veiklos dienas

vyks į dėstymo vizitus Latvijoje. Taip pat planuojamas vienas PM darbuotojo atvykstamasis 5 veiklos dienų vizitas

iš Italijos į Lietuvą. Jis praves mokymus, supažindins su itališkos virtuvės tradicijomis, maisto ruošimo

technologijomis, dalinsis sėkmės istorija.

Planuojama parengti „Gerųjų pavyzdžių rinkinys“ bei rekomendacijos „Kaip motyvuoti, konsultuoti, informuoti,

lavinti mokinių profesinius įgūdžius, taikyti PM ir įdarbinimo paslaugas nepalankioje socialinėje aplinkoje

gyvenantiems asmenims, kaip aktyviau įtraukti mokinius į mokamąją veiklą“

86 008,00



22
2018-1-LT01-

KA102-046794
946159923 Panevėžio pataisos namai

Aukšta kvalifikacija - 

sėkminga organizacija

Paraiškos teikėjas – Panevėžio pataisos namai planuoja siųsti 8 organizacijos darbuotojus 3 darbo dienų darbo

stebėjimui į Halden videregoende skole (mokykla teikiantį nuteistųjų švietimo / mokymo paslaugas Haldeno

(Norvegija) kalėjime) ir wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (tarpinė organizacija (Vokietija)).

Projekte keliami tikslai. Projekte dalyvavusio personalo įgyta patirtis ir kompetencijos bus integruota į keletą

įstaigos veiklos sričių: į dinaminės priežiūros procesą, į nuteistųjų švietimo/mokymo procesą, į įstaigos projektinę

veiklą, į personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą.

10 780,00

23
2018-1-LT01-

KA102-046826
947521415

Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centras

Prof[net]work: Įgūdžiai 

besimokančiai 

bendruomenei 

profesiniame mokyme

Paraiškos teikėjas – Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras bendradarbiaudamas su partneriais

iš Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos bei Austrijos numato gilinti mokinių, mokytojų bei

absolventų profesines žinias ir įgūdžius. Projekte numatomas ir atvykstančio personalo mobilumas. Numatoma

organizuoti 24 personalo vizitus, 30 mokinių praktikas bei 4 pameistrių praktikas projekto partnerių šalyse.

Numatomas metodinės tekstinės medžiagos-rekomendacijų parengimas dėl įgytos patirties panaudojimo centro

veikloje.

126 535,00

24
2018-1-LT01-

KA102-046840
914562464

Žeimelio žemės ūkio 

mokykla

Profesinis tobulėjimas 

Austrijoje - patirties 

pritaikymas Lietuvoje

Žeimelio žemės ūkio mokykla ketina siųsti 12 virėjo, apdailininko (statybininko), automobilių mechaniko

specialybių mokinių į darbines praktikas ir 5 automobilių mechaniko, suvirintojo ir apdailininko (statybininko)

profesijos mokytojus į darbo stebėjimo vizitus Austrijoje. projektu siekiama kelti mokinių motyvaciją mokytis,

kelti jų asmenines ir profesines kompetencijas, didinti galimybę įsidarbinti po mokyklos baigimo. Taip pat

siekiama kelti mokytojų kvalifikaciją, gerinti įgūdžius modernių technologijų panaudojime mokymo procese ir

profesinių žinių spektro plėtimą, kurio dėka būtų galima parengti naujas profesinio mokymo programas bei

neformaliojo švietimo užsiėmimus.   

37 444,00

25
2018-1-LT01-

KA102-046852
947906990

Joniškio žemės ūkio 

mokykla

Profesinių įgūdžių 

tobulinimas užsienyje

Pareiškėjas Joniškio žemės ūkio mokykla bendradarbiaudama su partneriais iš Vokietijos bei Austrijos numato

sudaryti galimybes 26 žemės ūkio technikos remonto bei apdailininko-statybininko specialybių moksleiviams

gilinti profesinius praktinius bei socialinius įgūdžius atliekant gamybinę praktiką užsienio įmonėse. 
70 371,00

26
2018-1-LT01-

KA102-046868
910908765

Lietuvos darbdavių 

konfederacija

Profesinio mokymo įstaigų 

absolventų gebėjimo 

mokytis darbinėje veikloje 

stiprinimas (III etapas)

Paraiškos teikėjas – Lietuvos darbdavių konfederacija planuoja siųsti 50 absolventų (baigę turizmo ir su turizmu

susijusių, informacijos ir ryšio technologijų sričių programas) 90 dienų praktikai į Know and Can LTD

(Bulgarija), Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (Kroatija), LAURO 93 Szervezo, Tanacsado, Kereskedelmi

es Szolgaltato Bt (Vengrija), Hungarian Hotel & Restaurant Association (Vengrija), Malta Hotels & Restaurants

Association (Malta), Visja strokovna sola za gostinstvo, velnes in turizem Bled (Slovėnija).Projekto pridėtinė

vertė: „Patirtis bus panaudota rengiant vieną iš profesinių standartų, kurio parengimo vykdytojas yra LDK -

turizmo, sporto, pramogų ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinį standartą. Į patirtį bus atsižvelgiama, rengiant

profesinio standarto skyrių, kuriame bus nustatomos ir aprašomos profesinio mokymo kvalifikaciniam lygiui

patvirtinti reikalingos kompetencijos.“ 

259 157,00

27
2018-1-LT01-

KA102-046872
948012817

Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo 

centras

Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas 

praktikas ir stažuotes.

Paraiškos teikėjas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras bendradarbiaudamas su Portugalijos, Italijos

bei Vokietijos partneriais numato organizuoti mokinių bei absolventų praktikas ir mokytojų stažuotes. Numatoma

sudaryti galimybes 8 skirtingų profesijų mokytojams semtis patirties užsienyje. Į praktikas užsienyje numatoma

išsiųsti 33 mokinius bei 4 absolventus. 

92 332,00

28
2018-1-LT01-

KA102-046884
932548592

Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos

VSAT Kinologų ir 

pasieniečių mokyklos 

kursantų sienos kontrolės 

kompetencijų tobulinimas

Pareiškėjas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto trukmė – 12 mėnesių. Projekto tema ir tikslas – kinologų ir pasieniečių sienos kontrolės kompetencijų

stiprinimas. Tikslinė projekto dalyvių grupė – VSAT kinologai ir PM kursantai.

Planuojami vizitai į Estiją po 12 dienų, 8 kinologai ir 5 kursantai.

24 558,00

29
2018-1-LT01-

KA102-046887
945623707

VšĮ „Telšių regioninis 

profesinio mokymo 

centras“

Tarptautinė patirtis 

Europoje- sėkmingos 

integracijos į darbo rinką 

garantas

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras planuoja siųsti 4 statybos specialybių mokinius į Estijos bei 6 IT

specialybių mokinius į Maltos įmones 4 savaičių trukmės darbinei praktikai siekiant tobulinti profesinius ir

bendruosius gebėjimus. Mokiniai vizitų rezultatus pristatys kitiems mokinimas ir mokytojams atviros pamokos

metu pasibaigus stažuotėms. 

25 957,00



30
2018-1-LT01-

KA102-046893
947486204

Lietuvos sporto federacijų 

sąjunga

Kvalifikacijos tobulinimas 

sporto organizavimo ir 

mokymo specialistams

Paraiškos teikėjas – Lietuvos sporto federacijų sąjunga bei nacionalinio konsorciumo nariai: Lithuanian Women's

Basketball League, Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, Lietuvos Kyudo Federacija, Lietuvos medžioklinio šaudymo

federacija, Lietuvos Muaythai federacija, Lietuvos orientavimosi sporto federacija, Lietuvos Regbio federacija,

Lietuvos žolės riedulio federacija, Lietuvos sportiniu šokių federacija, Lietuvos usu federacija, Sporto klubas

Vilimeksas, Vilniaus fechtavimo klubas, Žaliasis lankas. Planuojama siųsti 47 darbuotojus stažuočių į Portugaliją,

Estiją, Suomiją, JK, Vokietiją, Latviją, Čekijos respubliką, Slovėniją, Lenkiją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, viso 16

srautų. Dalyvauja po 2-4 dalyvius sraute, trukmė 7-21 d. Dalyviai – atitinkamų sporto šakų specialistai, treneriai.

Planuojamas projekto rezultatas – pagerėjusios trenerių kompetencijos savo sporto šakoje ir padidėjęs

tarptautiškumas jų požiūryje į profesinį tobulėjimą.  

48 606,00

31
2018-1-LT01-

KA102-046909
947035833

Vilniaus technologijų 

mokymo ir reabilitacijos 

centras

Jaunuolių profesinės  

praktikos  komunikacija 

ES šalyse

Paraiškos teikėjas – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras planuoja siųsti 17 virėjo, staliaus,

apdailininko (statybininko) specialybių mokinius 4 savaičių trukmės praktikai į: BVÖ Bildungsberatung &

Vermittlungsagentur GmbH (Austrija), International and European Education Programs GmbH (Vokietija).

Projekto dėka dalyviai patobulins bendrąsias kompetencijas, centras įgyts tarptautinio bendradarbiavimo patirties.
52 968,00

32
2018-1-LT01-

KA102-046910
945523603

VšĮ „Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokykla“

Įtraukties į darbo rinką 

didinimas  bei  įgūdžių 

dirbti  profesinės įvairovės 

sąlygomis skatinimas  per  

europinio  mobilumo 

prieinamumą.

Paraiškos teikėjas – Raseinių technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 22 virėjo, padavėjo- barmeno,

automobilių mechaniko ir tarptautinių pervežimų vairuotojo- ekspeditoriaus II-III kurso mokinius ar absolventus

į F+U Sachsen gGmbH (Vokietija), Centrum Wspierania Szkol-Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz

Walicki Spolka z.o.o. (Lenkija), BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija) (tarpinės

organizacijos).

Įgyvendinus projektą mokiniai patobulins profesines ir bendrąsias kompetencijas, mokykla įgys tarptautinio

bendradarbiavimo patirties. Planuojama sukurti mokymo priemonę ,,Mokykimės vieni iš kitų“.

57 912,00


