
2020 m. „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo įstaigų finansuojamų paraiškų (KA102) sąrašas

Nr. Projekto kodas Įstaigos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto santrauka OID Adresas Miestas Skiriama dotacija

1
2020-1-LT01-

KA102-077480

VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centras

Saugios ir atviros mokymosi 

aplinkos kūrimas

Paraiškos teikėjas – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras  kartu su Kaišiadorių technologijų ir verslo 

mokykla bei Šilutės profesinio mokymo centru konsorciumo vardu planuoja siųsti 24 profesijos mokytojus 

darbo stebėjimo vizitams į IME Ltd (Malta), Idea - M Ltd. (Jungtinė Karalystė), WISAMAR 

BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH (Vokietija), AMFI International s.r.l. (Italija) 

(tarpinės organizacijos). Įgyvendinant šį projektą norima sudaryti sąlygas profesijos mokytojams įgyti 

edukologinių ir psichologinių klasių valdymo bei nešališkų patyčių ir kitų probleminių situacijų sprendimo 

metodų, siekiant sėkmingiau kovoti su patyčiomis, kitomis probleminėmis situacijomis profesinėse 

mokyklose, kurti tolerantiškesnę ir saugesnę mokymosi aplinką.

E10125549 Rungos g. 18 Elektrėnai 39 072,00

2
2020-1-LT01-

KA102-077545

Viešoji įstaiga Kretingos 

technologijos ir verslo 

mokykla

Tarptautinė patirtis 

profesiniam tobulėjimui

Pareiškėjas - VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla. Projekto tikslas yra suteikti naujų praktinių 

įgūdžių, žinių 16 mokyklos mokinių ir 8 profesijos mokytojams, atliekant praktiką Austrijoje, Vokietijoje, 

Ispanijoje ir Lenkijoje. Rezultatai: 1. Mokiniai tobulins ir įgys naujų praktinių įgūdžių, gebėjimų pasirinktos 

specialybės srityje. 2. Profesijos mokytojai gilins su jų darbo sritimi susijusias žinias, įgys daugiau praktinių 

įgūdžių. 3. Patobulės projekto dalyvių užsienio kalbos žinios, socialinės ir tarpkultūrinės kompetencijos.

4. Projektas turės ilgalaikį poveikį projekte dalyvaujančioms organizacijoms, nes prisidės prie jų strateginių 

tikslų ir uždavinių įgyvendino. 5. Projektas prisidės prie profesinio mokymo(si) kokybės didinimo, 

konkurencingų, darbo rinkai pasiruošusių specialistų rengimo, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo, 

dalinimosi gerąją patirtimi bei švietimo ir mokymo(si) sistemos tobulinimo.

E10131670
Sodžiaus g. 1C , 

Kretingsodžio k. 
Kretingos r. 56 042,00

3
2020-1-LT01-

KA102-077726

Skuodo amatų ir 

paslaugų mokykla

Patirties sėmimasis iš 

Portugalijos meistrų

Pareiškėjas - Skuodo amatų ir paslaugų mokyklą. Projekto metu numatoma vykdyti dvi pagrindines veiklas: tai 

yra mokinių trumpalaikis mobilumas profesinei praktikai atlikti užsienio įmonėse bei profesinio mokymo 

darbuotojų darbo

stebėjimo vizitas užsienio įmonėse bei mokymo įstaigose Portugalijoje. Pagrindiniai projekto tikslai: 1. Per 

profesinę praktiką Portugalijos įmonėse tobulinti mokinių profesinius bei asmeninius įgūdžius: supažindinti su 

užsienyje naudojamomis naujomis technologijomis, suteikti mokiniams galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo 

savo jėgomis, gebėjimą adaptuotis naujoje aplinkoje, dirbti tarptautinėje komandoje, ugdyti kūrybiškumą ir 

savarankiškumą. 2. Per darbo stebėjimo vizitus Portugalijoje kelti profesijos mokytojų ir administracijos 

darbuotojų kvalifikaciją. 3. Kelti mokyklos tarptautiškumo lygį, išlaikyti ilgalaikius santykius su užsienio 

partneriais. 4. Stiprinti mokyklos bendruomenę.

E10120189 Laisvės g. 69 Skuodas 35 744,00

4
2020-1-LT01-

KA102-077720

Profesinio mokymo 

centras Žirmūnai
Tapk geriausia savo versija

Pareiškėjas – Profesinio mokymo centras Žirmūnai. Projektas skirtas virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, 

masažuotojo, siuvėjo, logisto ekspeditoriaus, specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo lygmens 

mokinių, profesijos mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą atsakingų vadovų profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimui užsienyje. Projekto tikslas – per 12 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias 

kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 70 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokinių, 16 profesijos mokytojų 

ir vadovų, suorganizuoti 3 šefų atvykstamieji vizitai. Projektas prisidės prie Centro Europinio plėtros plano 

įgyvendinimo – užtikrinti kokybišką mokymą, didinant tarptautiškumą, vykdomų programų patrauklumą. 

E10213167 Zirmunu st. 143 Vilnius 229 828,00

5
2020-1-LT01-

KA102-077544

Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras

Žiedinė ekonomika 

profesiniame mokyme

Pareiškėjas - Panevėžio darbo rinkos mokymo centras. Projekto tikslas - suteikti darbuotojams profesinių 

kompetencijų reikalingų integruojant žiedinės ekonomikos temas į mokomuosius dalykus, siekiant pagerinti 

Panevėžio DRMC mokymo paslaugų kokybę. Projekto tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:

1. Tobulinti profesijos mokytojų ir mokymo organizatorių profesines kompetencijas dalyvaujant darbo 

stebėjimo vizituose, atliekant praktinių įgūdžių tobulinimą ir įgyjant reikiamų žinių kaip efektyviai integruoti 

žiedinės ekonomikos temas į mokomuosius dalykus. 2. Apibendrinus projekto metu įgytas žinias parengti 

žiedinės ekonomikos mokymo temų integravimo pavyzdžių aprašymus. 3. Suorganizuoti atviras pamokas, 

skirtas praktiškai pavaizduoti įsisavintas žinias bei detaliai aprašyti jų metu taikytus žiedinės ekonomikos temų 

integravimo principus.

E10201282
J. Basanaviciaus g. 

23A
Panevėžys 25 572,00



6
2020-1-LT01-

KA102-077712

Viešoji įstaiga  Telšių 

regioninis profesinio 

mokymo centras

Tarptautiškumas ir  

profesinė patirtis su 

„Erasmus +“

Pareiškėjas - Telšių regioninis profesinio mokymo centras. Numatomo įgyvendinti projekto tikslas - mokinių ir 

profesinio mokymo darbuotojų profesinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas stažuočių metu Austrijoje ir 

Maltoje, taip didinant profesinio mokymo kokybę VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre, siekiant 

užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes. 

E10054593 S. Daukanto g. 6b Varniai 58 081,00

7
2020-1-LT01-

KA102-077688

Amatų mokykla 

„Sodžiaus meistrai“

GALIMYBĖS. 

PATIRTYS. 

PERSPEKTYVOS

Pagrindinis projekto tikslas - mokinių ir personalo profesinių žinių pagilinimas ir praktinis pritaikymas 

praktikos vietoje užsienio šalyse. Į stažuotes Italijoje ir Prancūzijoje planuojama išsiųsti 7 mokinius ir 3 

mokytojus.  Mobilumo dalyvių specialybės - virėjai ir staliai-dailidės. 

E10128853 Meistrų g. 10
Rūdiškės, 

Trakų r.
28 503,00

8
2020-1-LT01-

KA102-077605

Vilniaus technologijų 

mokymo ir reabilitacijos 

centras

Profesinių kompetencijų 

įgijimas per tarptautinį 

įgalinimą

Paraiškos teikėjas - Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras, kuris vykdo neįgaliųjų, sutrikimų ir 

mokymosi sunkumų turinčių asmenų profesinį mokymą bei jų socializaciją ir integraciją į visuomenę pagal 

programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Pagrindinis šio projekto tikslas – 

įgalinti VTMRC mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalią, profesines kompetencijas bei 

lavinti sociokultūrinius ir komunikacinius gebėjimus per tarptautinę praktiką. Projekto tikslų siekiama per 

trumpalaikį profesinio mokymo mokinių mobilumą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie didesnės negalią ar 

specialiuosius poreikius turinčių asmenų integracijos bei įsidarbinimo.

E10147543 Šilo g. 24 Vilnius 44 352,00

9
2020-1-LT01-

KA102-077507

Švenčionių profesinio 

rengimo centras
Į ateitį su Erasmus+

Projekto tikslai: Ruošti regionui darbininkiškų profesijų specialistus, turinčius tarptautinę patirtį, 

susipažinusius su regiono verslo aplinka, pritraukti daugiau mokinių mokytis Centre, stažuočiųmetu įgytos 

kompetencijos prisidėtų prie profesinio mokymo tobulinimo, naujausios Centre įgytos įrangos tinkamo 

„įdarbinimo“, regiono verslo aplinkos supratimo ir atitikimo jai. Tarptautinę patirtį panaudoti spartesniam 

pameistrystės įvedimui Centre. Skatinti besimokantį jaunimą, tobulinti įgūdžius, įgyti naujų (socialinių, 

kalbinių), rodyti iniciatyvą, pristatant darbdaviams savo gebėjimus, kūrybiškumą, sugebėjimą dirbti ir pasiekti 

rezultatus.

E10204168 Liepų al. 2
Cirkliškio k., 

Švenčionių r.
40 513,00

10
2020-1-LT01-

KA102-077467

VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centras
Galimybės, įgūdžiai, patirtis

Projekto tikslas – realiose darbinėse situacijose tobulinti moksleivių praktinius įgūdžius, sudaryti sąlygas įgyti 

specifinių profesinių kompetencijų, patobulinti užsienio kalbos žinias, tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus.

Projekto dalyviai: automobilių elektromechaniko, statybininko-apdailininko, logisto-ekspeditoriaus, virėjo-

padavėjo, kompiuterinės įrangos derintojo ir sekretoriaus specialybių priešpaskutinio-paskutinio kurso 

profesijos moksleiviai.

E10125549 Rungos g. 18 Elektrėnai 110 617,00

11
2020-1-LT01-

KA102-077501

VšĮ Kaišiadorių 

technologijų ir verslo 

mokykla

Karjeros šuolis

Projekto paraišką teikia Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla konsorciumo vardu. Kiti partneriai: 

Elektrėnų profesinio mokymo centras, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Jonavos politechnikos 

mokykla. Pagrindinis projekto tikslas: siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes suteikti absolventams 

galimybę įgyti realios darbo patirties ir tapti konkurencingesniais darbo rinkoje. Projekto dalyviai: statybininko-

apdailininko, automechaniko, virėjo-padavėjo, sekretoriaus, logisto-ekspeditoriaus profesijų absolventai, iš 

viso 30 asmenų. 

E10062400 Girelės st. 57 Kaišiadorys 61 460,00

12
2020-1-LT01-

KA102-077558

VšĮ Kaišiadorių 

technologijų ir verslo 

mokykla

Pirmas žingsnis į darbo rinką

Projekto tikslas – atsižvelgiant į šiandieninės darbo rinkos poreikius realiose darbo vietose tobulinti profesijos 

moksleivių (statybininkų apdailininkų ir virėjų-padavėjų) profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius, 

tobulinti užsienio kalbos žinias, skatinti verslumą, ugdyti tolerantiškumą, tarpkultūrinį supratingumą, 

visuomeniškumą, savarankiškumą. Projekto dalyviai: 12 statybininko-apdailininko, 16 virėjo-padavėjo 

profesijų antro-trečio kurso profesijos moksleivių (iš viso 28); 4 lydintys asmenys.

E10062400 Girelės st. 57 Kaišiadorys 70 488,00

13
2020-1-LT01-

KA102-077736

Viešoji įstaiga 

Valakupių reabilitacijos 

centras

Neįgaliųjų aktyvios 

įtraukties paslaugų modelis

Paraiškos teikėjas - VšĮ Valakupių reabilitacijos centras planuoja siųsti 12 profesinės reabilitacijos specialistų 

1 savaitės trukmės vizitams į Santa Casa da Misericórdia do Porto (Portugalija), National Learning Network 

(Airija).

Projekto dalyviai vizitų metu patobulins profesines bei bendrąsias kompetencijas neįgaliųjų profesinio 

mokymo ir integracijos į darbo rinką srityje. Dalyviai susipažins su taikomais ir naujais metodais, teikiamomis 

priimančiųjų organizacijų paslaugomis, neįgaliųjų integracijos į darbo rinką būdais ir metodais, naujų 

inovatyvių paslaugų įtraukimu į profesinės reabilitacijos paslaugas, susipažins su organizacijų įgyvendinamais 

tyrimais.

E10027145 Vaidilutės g. 69 Vilnius 20 658,00



14
2020-1-LT01-

KA102-077675
IĮ ,,Erasmus plius"

Profesinio mokymo įstaigų 

veiklos veiksmingumo ir 

kokybės gerinimas

Pareiškėjas - IĮ „Erasmus plius“. Konsorciumo nariai: 1. IĮ ,,Erasmus plius“ 2. VšĮ Kretingos technologijos ir 

verslo mokykla 3. Joniškio žemės ūkio mokykla 4. Zarasų profesinė mokykla 5. Šilutės profesinio mokymo 

centras 6. Alantos technologijos ir verslo mokykla. Tikslas - socialinio darbo ir konsultavimo, sodininkystės ir 

žuvininkystės posričių profesinio mokymo specialistų ir besimokančiųjų profesinių žinių ir įgūdžių 

tobulinimas, didinant jų darbo ir karjeros perspektyvas, taip pat stiprinant konkurencingumą darbo rinkoje. 

Numatomi pedagogų (22 pedagogai po 7 dienas) ir mokinių (19 mokinių po 28 dienas, 2 lydintys asmenys) 

mobilumai.

Partneriai - EURL ARISTOTE (Prancūzija), Cooperativa sociale Revive (Italija).

E10173129
Žalioji aikštė 5, 

Aukštupėnų km.
Kupiškio raj. 77 276,00

15
2020-1-LT01-

KA102-077508

Klaipėdos laivininkų 

mokykla

Tarptautinė patirtis 

Vengrijoje

Klaipėdos laivininkų mokykla ketina siųsti 20 mokinių ir 2 lydinčiuosius mokytojus 4-ių savaičių trukmės, bei 

du administracijos darbuotojus vienos savaitės trukmės mobilumo vizitams į Budapeštą (Vengrija). Tikslai: 

Profesinio mokymo programų atnaujinimas, panaudojant mobilumo programos metu surinktą medžiagą. 

Tvaraus bendradarbiavimo sukūrimas su laivybos mokykla Vengrijoje. Suteikti dalyviams galimybę tobulinti 

užsienio kalbų mokėjimo kompetenciją ir plėsti įvairių kultūrų supratimą.

E10177736 Rambyno 14 Klaipėda 49 174,00

16
2020-1-LT01-

KA102-077584

Dieveniškių 

technologijų ir verslo 

mokykla

Virėjo ir automechaniko 

pirmoji darbo patirtis su 

profesionalais

Projekto tikslas bendradarbiaujant su BVO Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH (Austrija) 

įgyvendinti Erasmus+ projektą „Virėjo ir automobilio mechaniko praktika Austrijoje“. Mokyklos tikslai yra 

kokybišku ir veiksmingu ugdymu bei mokymu motyvuoti mokinius pasiekti profesionalumo pasirinktoje 

srityje, ugdyti mokyklos vertybines nuostatas bei auginti mokyklos įvaizdį žinomumą ir patrauklumą Lietuvoje 

ir užsienyje.

E10043935 Geranionų g. 42 Dieveniškės 23 403,00

17
2020-1-LT01-

KA102-077503

Lietuvos sporto 

federacijų sąjunga

Kvalifikacijos tobulinimas 

sporto organizavimo ir 

mokymo specialistams

Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams projekte dalyvaus 20 įvairių, sporto 

šakų specialistų, kurie dirba su įvairaus amžiaus profesionaliais sportininkais. Pagrindiniai projekto tikslai yra 

profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas mokymo metodikų kiekvienai asmenų 

atstovaujamai sporto sričiai parengimas, ilgalaikių bendradarbiavimo ryšių su užsienio partneriais užmezgimas, 

gautos informacijos perdavimas/sklaida kitiems sporto visuomenės nariams, anglų kalbos žinių pagilinimas, 

sporto vadybos žinių pagerinimas.

E10177194 ZEMAITES G.6 Vilnius 32 458,00

18
2020-1-LT01-

KA102-077669

Smalininkų technologijų 

ir verslo mokykla

Praktinių kompetencijų 

didinimas tarptautinėse 

įmonėse

Paraiškos teikėjas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla. Priimantys partneriai - Grecian Sands hotel 

Ayia Napa (Kipras), BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija), infeba (Vokietija), 

Lycée Professionnel Marie Laurencin (Prancūzija), MA-REA-KYVELI nursing house (Kipras). Tikslai: • 

padėti besimokantiems asmenims patobulinti mokymosi rezultatus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas) siekiant 

skatinti jų asmeninį tobulėjimą, įsitraukimą į darbo rinką Lietuvoje ir ES. • gerinti dalyvių užsienio kalbų 

kompetenciją; • didinti dalyvių tarptautiškumą , siūlant jiems galimybę kurti tarptautinių ryšių tinklus, aktyviai 

dalyvauti visuomenėje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą; • keliant darbuotojų kvalifikaciją 

profesinėje ir valdymo srityse užtikrinti kokybiško ir atitinkančio darbo rinkos poreikius švietimo paslaugų 

teikimą.

E10176982 Smalininku k. Jurbarko r. 70 993,00

19
2020-1-LT01-

KA102-077704

Klaipėdos technologijų 

mokymo centras

Kompetencijų vertinimo 

centrų specifika 

EUROPOJE ir EUROPINĖ 

darbo realioje vietoje 

praktika

Paraiškos teikėjas - Klaipėdos technologijų mokymo centras. Partneriai - Istituto Statale Istruzione Secondaria 

Superiore "M. Del Giudice" (Italija), Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento (Italija), PARAGON 

LIMITED (Malta), 1 EPAL N. IONIAS MAGNISIAS (Graikija). Veiklos – 17 mokinių trumpalaikis  

mobilumas ir 12 darbuotojų mokymai užsienyje. Projekto tikslas – sukurti veiksmingą darbuotojų, vadovų ir 

besimokančiųjų kompetencijų (profesinių, asmeninių ir socialinių) tobulinimo sistemą. Laukiami šio projekto 

rezultatai: - sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas 

kompetencijas, kompetencijų vertinimui; - sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, 

kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo 

užduotimis; - sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar 

kvalifikaciją; - sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo 

priemonės.

E10203212 Puodžių g. 10 Klaipėda 48 270,00

20
2020-1-LT01-

KA102-077618

Marijampolės profesinio 

rengimo centras
Atrask save Europoje.

Paraiškos teikėjas – Marijampolės profesinio rengimo centras. projekto pagrindiniai tikslai – tobulinti kuo 

platesnio spektro mokytojų, mokinių ir darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, remiantis Europos 

Sąjungos šalių (Suomijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos, Portugalijos, Estijos) patirtimi.  

Mokytojų ir personalo darbuotojų dalyvavimas šiame projekte pagerins mokymo ir mokymosi procesų kokybę, 

nes projekto dalyviai, sugrįš įgiję naujų žinių, profesinių kompetencijų, kurios prisidės prie profesinio mokymo 

gerinimo Marijampolės profesinio rengimo centre. 

E10045798 Kauno g.117 Marijampolė 149 952,00



21
2020-1-LT01-

KA102-077613

Radviliškio technologijų 

ir verslo mokymo centras

Tarptautinio profesinio 

mobilumo įtaka specialiųjų 

poreikių ir mažiau 

galimybių turinčių jaunuolių 

profesinių ir socialinių 

įgūdžių ugdymui

Paraiškos teikėjas - Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, kuriame  mokosi specialių poreikių 

jaunuoliai, kurie turi nežymų protinį atsilikimą ir mokymosi sunkumų. RTVMC skyriuje Raudondvaryje 

mokosi mažiau galimybių turintys jaunuoliai. Šių grupių mokiniams labai sunku įsidarbinti, rasti savo vietą 

gyvenime. Dalyvaudami projekte, mobiliuose praktikos vizituose, jaunuoliai įgys darbinės praktikos Europos 

Sąjungos šalyse bei gaus tai patvirtinančius dokumentus. Projekto tikslas - specialių poreikių ir mažiau 

galimybių turintiems mokiniams bei darbuotojams sudaryti sąlygas siekti tobulumo savo profesinėje srityje, 

gerinti profesinio mokymo kokybę, skatinti mokinių motyvaciją, savarankiškumą ir įsidarbinimo galimybių 

praplėtimą.

E10187769 Gedimino g. 81 Radviliškis 267 134,00

22
2020-1-LT01-

KA102-077481

Viešoji įstaiga Kelmės 

profesinio rengimo 

centras

Tarptautinė praktika 

dabarčiai ir ateičiai: 

modulinė statyba, 

subalansuota mityba, 

ekonomiški automobiliai

Paraiškos teikėjas – Kelmės profesinio rengimo centras. Projekto metu numatoma organizuoti 3 centro vadovų, 

atsakingų už profesinį mokymą, 6 profesijos mokytojų bei 32 mažiau galimybių turinčių mokinių stažuotes 

Austrijos, Lenkijos, Vokietijos SVV įmonėse, kurių metu įgytos profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, 

prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, taikant dualinio mokymo ir pameistrystės patirtį. Stažuočių metu 

taip pat siekiama supažindinti dalyvius su Europos šalių pasiekimais modulinės statybos, subalansuotos 

mitybos, ekonomiškų automobilių remonto srityse. 

E10198179 J. Janonio 11 Kelmė 100 869,00

23
2020-1-LT01-

KA102-077546

Vilkijos žemės ūkio 

mokykla

Praktinė patirtis - ateities 

karjerai

Projektu siekiama įgyvendinti penkių savaičių trukmės mokomąją praktiką Socialinio darbuotojo/slaugytojo 

padėjėjo, automobilių mechaniko profesijų mokiniams, kurios metu mokiniai iš Vilkijos ŽŪM patobulins 

specialybės, kurios mokosi, žinias ir praktinius įgūdžius.Dvi profesinio rengimo ir mokymo mokytojų grupės 

vyks vienos savaitės darbo stebėjimo vizitais tose pačiose įmonėse Italijoje ir Vokietijoje. Iš viso 2 partneriai 

priims 8 Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokinius ir 4 profesinio mokymo mokytojus.

E10205614
Cekiskes 128, 

Vilkija
Kauno r. 31 322,00

24
2020-1-LT01-

KA102-077511

VšĮ Klaipėdos laivų 

statybos ir remonto 

mokykla

Tarptautinė suvirinimo 

praktika

Projekto tikslai – tobulinti suvirintojo ir laivų korpusų surinkėjo specialybės moksleivių profesinius, kalbinius 

bei bendruosius įgūdžius ir gebėjimus, atliekant dalį profesinio mokymo programoje numatytų užsiėmimų 

Vokietijos, Lenkijos ir Maltos suvirinimo darbus vykdančiose gamybos įmonėse; bei tobulinti suvirintojų ir 

laivų korpusų surinkėjų profesijos mokytojų profesinę kvalifikaciją ir vadybinius gebėjimus, išbandyti 

konkretaus modulio mokymo ciklą. Planuojama parengti veiklos įsivertinimo rekomendacijas suvirinimo 

srityje, pravesti atviras pamokas, parengti mokymo priemones.

E10040538 Statybininku pr. 39 Klaipėda 105 018,00
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2020-1-LT01-

KA102-077623

Varėnos technologijos ir 

verslo mokykla

Praktika įmonėje - 

pasirinktos profesijos 

išbandymas

Pareiškėjas – Varėnos technologijos ir verslo mokykla.  Projekto tikslai:  - plėtoti tarptautiškumą, sudarant 

lygias galimybes mokiniams ir darbuotojams dalyvauti ES projektuose; - naujų kompetencijų įgijimas, 

mokymo programų ir ugdymo(si) aplinkos tobulinimas.  Kvalifikaciją užsienyje tobulins 6 profesijos mokytojai 

ir 1 ugdymo specialistas, 20 mokinių. Projekto rezultatai - įtvirtinti mokinių ir mokytojų profesiniai praktiniai 

įgūdžiai ir kompetencijos, pagerintos užsienio kalbos žinios, bendravimo įgūdžiai. 

E10034330
J. Basanavičiaus g. 

1
Varėna 82 124,00
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2020-1-LT01-

KA102-077560

Mažeikių politechnikos 

mokykla

Tobulėjanti asmenybė - 

auganti asmenybė

Projekto tikslas – tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, sociokultūrinius ir kalbinius įgūdžius, 

plėtojant tarptautinę partnerystę. Mokiniai vyks trumpalaikiams mobilumo vizitams į Turkijos, Maltos, 

Vokietijos, Italijos smulkaus ir vidutinio verslo įmones, 6 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių atliks 3 

savaičių darbinę profesinę stažuotę Latvijos Saldus profesinėje mokykloje. Į atvykstamojo mobilumo vizitus 

penkioms darbo dienoms atvyks 2 virtuvės šefai bei maisto ir gėrimų skyriaus vadovas ir 2 animatoriai iš 

penkių žvaigždučių viešbučio, Turkijos.

E10152987 Ventos g. 18 Mažeikiai 178 355,00

27
2020-1-LT01-

KA102-077528

Jonavos politechnikos 

mokykla
Erasmus keliai veda į sėkmę

Pareiškėjas - Jonavos politechnikos mokykla, konsorciumo nariai - Kelmės profesinio mokymo centras ir 

Marijampolės profesinio rengimo centras . Tikslai – 1.Vystyti mokytojų europinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo praktinius įgūdžius; 2.Tobulinti mokytojų kalbinius ir bendrakultūrinius, profesinius 

gebėjimus; 3. Susipažinti su Europos šalių profesinio rengimo sistemos principais, teisine įstatymine baze, 

moderniomis mokymo programomis, jų privalumais ir/arba trūkumais, vertinimo sistemomis, planuojant rengti, 

atnaujinti ir tobulinti modulines programas. 

E10143600 Kauno g. 75 Jonava 40 932,00


