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"Ugdymo turinio vadyba ES mokymo institucijose" 

Nr. 2016-1-LT01-KA102-023055 

 

Projekto koordinatorius: Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla. 

Projekto partneriai (konsorciumo nariai): 

 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.  

 Panevėžio Margaritos  Rimkevičaitės paslaugų ir verslo  mokykla. 

 

Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo specialistų  ugdymo turinio vadybos kompetencijas.  

Planuojami mobilumai: 2017 m. kovo 13 - 17 d. Tenerifė, Ispanija;  2017 m.  balandžio 3- 7 d., Kreta, 

Graikija. 

 

Užsienio partneriai:  

 Int. Education College TEMIS/Tene Tenerifėjė, Ispanija. 

 EUROPEAN CENTER IN TRAINING FOR EMPLOYMENT, Kreta, Graikija. 

Projekto dalyviai: 

Kiekviena konsorciumo narė į stažuotes atrinks po 4  profesinio mokymo specialistus.  

Dalyvių atranka - ne mažiau kaip 3 mėn. iki vizitų pradžios. Atrankas organizuoja konsorciumo narėse 

paskirti asmenys, o vykdo direktoriaus įsakymu sudarytos dalyvių atrankos komisijos. Atrankos kriterijus 

rengia ir konsorciumo narėms pateikia projekto koordinatorius. Projekte gali dalyvauti  skirtingų sričių 

profesinio mokymo specialistai.  

 

Profesinio mokymo specialistų  atrankos kriterijai:  

 motyvacija dalyvauti projekto veiklose;  

 aktyvus dalyvavimas mokyklos veiklose; 

 anglų kalbos žinios. 

Projekto rezultatai: 

Stažuočių metu pagerintos projekto dalyvių užsienio kalbos bei vadybinės kompetencijos, parengtos ugdymo 

turinio vadybos  rekomendacijos,  surengta ne mažiau kaip viena atvira pamoka kiekvienoje konsorciumo 

narėje, suorganizuotas nemažiau kaip vienas  informacinis- kvalifikacijos kėlimo renginys projekto 

rezultatams pristatyti, kurio metu projekto dalyviai skaitys pranešimus.   

Poveikio analizė bus atlikta kiekvienoje konsorciumo narėje. Bus surengtas projekto rezultatų pristatymas 

metodinėse grupėse. Šio susirinkimo metu kiekvienas projekto dalyvis pristatys ir vertins projekto metu 

gautą naudą, bus aptarta atvira pamoka. Kolegos, stebėję atvirą pamoką, vertins,  kokių žinių jie gavo 

perimdami projekto dalyvių patirtį. 

Pasibaigus 2017-2018 m.m. pirmajam pusmečiui, projekto dalyviai pateiks ataskaitą,  kaip pasiremdami 

stažuotės metu įgyta  patirtimi, koregavo ugdymo turinį, kaip  keitėsi jų ugdymo turinys, ar pagerėjo mokinių 

mokymosi rezultatai, motyvacija. Visiems dalyviams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai. 
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