
                                                              
 

 

ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 PAGRINDINIO 

VEIKSMO PROJEKTAS „PROFESINĖS KARJEROS KELIAS SU ERASMUS+“  

NR. 2019-1-LT01-KA116-060337 

 

Projekto tikslai:  

1. Vystant tarptautinę partnerystę, rengti specialistus, gebančius veiksmingai save realizuoti 

profesinėje veikloje: tobulinti mokinių profesinius praktinius įgūdžius realiose darbo vietose, kelti 

profesinio mokymo specialistų kvalifikaciją, plėsti ir mokinių, ir profesinio mokymo specialistų 

bendrąsias, socialines, tarpkultūrines kompetencijas, panaudojant užsienio šalių partnerių patirtį ir 

tęsiant ilgalaikį bendradarbiavimą bei partnerystę su šių šalių profesinio mokymo ir kitomis 

institucijomis. 

2. Įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas, perimant ES šalių gerąją patirtį apie 

inovatyvius mokymo metodus, mokymo organizavimą ir planavimą, ECVET vertinimo sistemos 

elementų taikymą. 

3. Vykdyti atvykstamąjį mobilumą, organizuojant užsienio įmonių darbuotojų dėstymo vizitą iš 

Italijos, Latvijos ir Vokietijos. 

Trukmė: 12 mėn., 2019 – 2020 m. 

Dalyviai: 36 mokiniai, 9 profesinio mokymo specialistai 

Partneriai: - Infeba e.v., Vokietija 

- New Service, Italija 

- Spunto Sviluppo Sociale, Italija 

- Hotelova skola Vincenze Priessnitze a Obchodni akademie Jesenik, Čekija 

- Grieta 3, SIA, Latvija 

- BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Vokietija 

- PLATO, Kipras 

- Ventura Education, Jungtinė Karalystė 

Planuojami projekto vizitai 2019 m. 

 Spalio mėn. – Jesenik, Čekija: 2 virėjo specialybės mokiniai (2 savaitės), 2 profesinio 

mokymo specialistai (1 savaitė). 

 Spalio mėn. – Liverpulis, Anglija: 3 viešbučio darbuotojo ir 4 virėjo specialybės mokiniai (4 

savaitės), 1 profesinio mokymo specialistas (1 savaitė). 

 Lapkričio mėn. – Lesina, Italija: 3 viešbučio darbuotojo ir 4 virėjo specialybės mokiniai (4 

savaitės), 1 profesinio mokymo specialistas (1 savaitė). 

 Lapkričio mėn. – Panevėžys, Lietuva: siuvėjo profesijos specialisto atvykstamasis dėstymo 

vizitas mokykloje (1 savaitė). 

 Gruodžio mėn. – Panevėžys, Lietuva: floristo profesijos specialisto atvykstamasis dėstymo 

vizitas mokykloje (1 savaitė). 

Planuojami projekto vizitai 2020 m. 



 Vasario mėn. – Turinas, Italija: 4 siuvėjo specialybės mokiniai (2 savaitės), 1 profesinio 

mokymo specialistas (1 savaitė). 

 Kovo mėn. – Hamburgas, Vokietija: 4 pardavėjo arba prekybos įmonės vadybininko 

padėjėjo ir 2 IT specialybės mokiniai (4 savaitės), 1 profesinio mokymo specialistas (1 

savaitė). 

 Kovo mėn. – Austrija: 4 virėjo specialybės mokiniai (4 savaitės). 

 Balandžio mėn. – Panevėžys, Lietuva: IT profesijos specialisto atvykstamasis dėstymo 

vizitas mokykloje (1 savaitė). 

 Balandžio mėn. – Limasolis, Kipras: 2 IT ir 4 virėjo specialybės mokiniai (4 savaitės), 2 

profesinio mokymo specialistai (1 savaitė). 

 

Įvykęs vizitas 2019 m. rugpjūčio mėn.: 1 floristo profesijos mokytojas (floristikos mokykla 

„Grieta3“, Jelgava, Latvija, 1 savaitė). Dalyvauta 19-ame tarptautiniame gėlių kilimų festivalyje 

Ventspilyje, Latvija. Užimta 4/5 vieta.  

 


