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Projekto koordinatorius:  

PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA. 

PROJEKTO TRUKMĖ: 2016.10.01. iki 2017.09.30. 

 

PROJEKTO TIKSLAS - suteikti mokiniams galimybę dalį gamybinės praktikos atlikti užsienyje. 

Pagrindinis projekto tikslas - profesinių kompetencijų tobulinimas užsienio šalių verslo paslaugų 

sektoriuje, plėtojant kūrybiškumą, inovacijas, kurios prisidės prie sėkmingos integracijos į darbo rinką.  

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI 

- ugdyti mokinių kūrybiškumą, novatoriškumą, savarankiškumą, toleranciją kolektyviniame darbe 

ir individualioje veikloje;  

- tobulinti mokinių darbinius įgūdžius ir profesinius gebėjimus, gilinti profesinės užsienio kalbos 

žinias. 

 

PROJEKTO DALYVIAI: 24 mokiniai (Virėjo, Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, Kompiuterių ir 

organizacinės technikos operatoriaus teikėjo, Dekoratyvinio apželdinimo specialybės). 

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI PAGAL SPECIALYBES: 

- Virėjai tobulins įvairių patiekalų paruošimo įgūdžius, susipažins su naujų technologijų bei 

įrenginių naudojimu realioje darbo vietoje, įrankių įvairove bei panaudojimu, šalių maitinimo 

įmonių gamybos organizavimo ypatumais, darbo organizavimu, tobulins kūrybiškumo 

įgūdžius, gilins užsienio kalbos žinias, susipažins su kitos šalies kultūra; 

- Smulkiojo verslo paslaugų teikėjai susipažins su kitų šalių verslo organizavimo principais, 

galimybėmis. Įgis praktikos smulkiojo verslo įgūdžių kasdieninėje darbo veikloje, tobulins 

savo profesinius gebėjimus,  pritaikant naujas technologijas, idėjas bei metodus. Taip pat 

pagerins užsienio kalbos žinias, susipažins su kitos šalies kultūra;  

- Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriai įgis žinių ir praktinių įgūdžių 

kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo, darbo su org. technika 

srityse, gilins anglų kalbos žinias, susipažins su priimančios šalies kultūra, tradicijomis, 

patobulins asmeninius įgūdžius; 

- Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojai gilins profesinius gebėjimus, želdynų, gėlynų 

projektavimo ir priežiūros žinias, dekoratyvinių augalų auginimo ir priežiūros, naujų 

technologijų ir įrankių naudojimo įgūdžius bei kt. 

 

PROJEKTO UŽSIENIO PARTNERIAI: "Villa Mele" rsl. (Italija), IEC TEMIS (Ispanija), Associação 

Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalija), Training Vision Ltd. (Jungtinė Karalystė). 

 

MOBILUMŲ TRUKMĖ – 21 diena (įskaitant 2 d. kelionę). 

 

Viso projekto metu profesinius įgūdžius pagerins 24 mokiniai, po 6 mokinius į kiekvieną 

priimančią šalį partnerę (Jungtinė Karalystė, Italija, Ispanija, Portugalija). Mokinius lydės profesijos 

mokytojas ar darbuotojas, kuris pirmą savaitę padės adaptuotis ir spręs iškilusias problemas. Sistemingas 

projekto veiklų vertinimas padės užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą ir pasiekti numatytus 

rezultatus.  
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Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Praktika užsienyje mokiniams padės tobulinti ne tik profesines kompetencijas, bet ir 

bendruosius gebėjimus, formuos tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, skatins toleranciją kitoms 

kultūroms, padės gilinti užsienio kalbos žinias. 


