
Eil. 

Nr.

Projekto 

numeris

Organizacijos 

pavadinimas Organizacijos adresas

Projekto 

pavadinimas Santrauka Biudžetas

1
2016-1-LT01-

KA102-022759

Švenčionių 

profesinio rengimo 

centras

Liepų al. 2, Cirkliškio 

k., 18121 Švenčionių r.

Pameistrystė - 

tiesiausias kelias į 

profesinį tobulėjimą!

Projekto  tikslas – suteikti Švenčionių profesinio rengimo centro  mokytojams ir 

besimokantiesiems profesinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų, kaip tobulinti 

profesinį mokymą ir rengimą, taikant užsienio šalių dualinio mokymo ir 

pameistrystės patirtį. Projekto dalyviai: 24 automobilių kėbulo remonto, padavėjo-

barmeno, apdailininko,  smulkiojo verslo organizatoriaus,  miško darbininko, 

socialinio darbuotojo padėjėjo specialybių mokiniai ir 10 profesijos mokytojų.

70 322,00

2
2016-1-LT01-

KA102-023065

Vilniaus 

automechanikos ir 

verslo mokykla

Geležinio Vilko g. 16, 

01112 Vilnius 

Automechanikų 

praktinių įgūdžių 

tobulinimas, taikant 

ECVET sistemą

Projekto paraišką teikia Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla. Projekto 

paraiška teikiama konsorciumo pagrindu, partneriais pasirinkti Alytaus profesinio 

rengimo centras, Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla, UAB 

"Rimtoma". Projekto tikslas - „ECVET“ sistemos taikymas vykdant automechanikų 

praktinį mokymą. Projekto metu numatomos 12 darbo stebėjimo stažuotės į 

Vokietiją, Austriją ir Daniją, taip pat 3 moksleivių stažuotės į tas pačias šalis.

67 838,00

3
2016-1-LT01-

KA102-023072

Psichosocialinės ir 

darbo integracijos 

centras

Erfurto g. 16-54, 04116 

Vilnius 

Pasidalijimas 

patirtimi teikiant 

pagalbą ir socialines 

paslaugas 

kurtiesiems 

emigrantams

Paraiškos teikėjas - Psichosocialinės ir darbo integracijos centras bei nacionalinio 

konsorciumo nariai: VšĮ Tarptautinis darbo kontaktų tinklas ir VšĮ Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centras planuoja siųsti 22 darbuotojus, teikiančius socialines paslaugas 

ir pagalbą kurtiesiems emigrantams, pasidalinti gerąja ir pažangiąja patirtimi su 

užsienio partneriais  Italijoje ir Ispanijoje. Numatyta parengti metodinę 

rekomendacinę medžiagą, pritaikant tarptautinę patirtį.  Projekto tikslas – suteikti 

galimybę darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas ir pagalbą kurtiesiems 

emigrantams, pasidalinti gerąja ir pažangiąja patirtimi su užsienio partneriais, 

tobulinant profesines ir asmenines kompetencijas, plėtotojant suaugusiųjų švietimo 

organizacijų, įmonių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose 

ekonominiuose sektoriuose. 

27 075,00

2016  m. programos „Erasmus“ profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo rezervinių projektų sąrašas (prioritetine tvarka)


