
Prasidėjus naujiems mokslo metams, Centras toliau tęsia Erasmus+ programos projektų 

įgyvendinimą. 2018 – 2019 m. pagal Erasmus+ programos profesinio mokymo sektoriaus 1 

pagrindinio veiksmo projektą „Profesinių kompetencijų tobulinimas panaudojant ES šalių 

patirtį“  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046734 į užsienio partnerių šalis jau esame išsiuntę 43 įvairių 

specialybių mokinius ir 9 profesijos mokytojus, taip pat priėmėme savo mokykloje floristikos 

specialistą, kuris savaitę dėstė floristo specialybės mokiniams.   

 

2018 m. įgyvendinti vizitai, į kuriuos vyko įvairių specialybių mokiniai atlikti mokomosios 

praktikos ir profesijos mokytojai kelti savo profesinę kvalifikaciją: 

- liepos mėn. 6 viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atliko 4 savaičių praktiką Vaikų ir jaunimo socializacijos centre Vico del Gargano, Italijoje;  

- rugpjūčio mėn. – 4 floristo specialybės mokiniai (2 savaitės), 1 floristo profesijos mokytojas (1 

savaitė): „Grieta3“ floristikos mokykla, Jelgava, Latvija. Taip pat šie mokiniai ir profesijos 

mokytoja dalyvavo 18-ame tarptautiniame gėlių kilimų festivalyje Venstpilyje, Latvijoje; 

- spalio mėn. – 4 virėjo specialybės mokiniai (2 savaitės), 1 lankytojų aptarnavimo profesijos 

mokytojas (1 savaitė): Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie, Jesenik, Čekija; 

- gruodžio mėn. – floristikos specialistas iš „Grieta3“ floristikos mokyklos atvyko dėstymo vizitui 

floristo specialybės mokiniams mūsų mokykloje (1 savaitė). Kartu su mokiniais ir mūsų floristo 

profesijos mokytoja puošė Cido arenos sceną Kalėdiniam laikotarpiui.  

- gruodžio – sausio mėn. – 7 virėjo specialybės mokiniai (4 savaitės): viešbutis „Prechtlhof“, 

Althofen, Austrija; viešbutis „Panoramadorf Sereinig“, Eberstein, Austrija; viešbutis „Gipfelhaus 

Magdalensberg“, Magdalensberg, Austrija; viešbutis „Bio Arche Tessmann“, Eberstein – St. 

Oswald – Kärnten, Austrija. 

 

2019 m. įgyvendinti vizitai: 

- Vasario – kovo mėn. – 4 multimedijos paslaugų teikėjo ir 2 kompiuterių tinklų derintojo 

specialybių mokiniai (4 savaitės), IT profesijos mokytojas ir mokyklos direktorius (1 savaitė): 

įmonė  „Social People Computer“, įmonė „ItalyHitech“, įmonė „Excogi-TO“, Istituto per Cinema 

Fellini, Istituto professionale „A. Avogardo“, Istituto professionale „Valdoco“, Turinas, Italija; 

- Vasario – kovo mėn. – 1 smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, 2 elektroninės prekybos agento, 1 

kompiuterių tinklų derintojo ir 2 multimedijos paslaugų teikėjo specialybės mokiniai (4 savaitės), 1 

IT profesijos mokytojas (1 savaitė): įmonės Eindruck, Prepress Hamburg, K&M Computer, CSC 

Computer Service Center GmbH, AlphaElektronik Shop, restoranas „Teigtasche“,  Hamburgas, 

Vokietija; 

- Balandžio mėn. – 1 lankytojų aptarnavimo ir 1 viešbučio darbuotojo profesijos mokytojai (1 

savaitė): Villach Tourismusberufsschule, Vilachas, Austrija; 

- Balandžio – gegužės mėn. – 3 floristo, 2 virėjo ir 1 sporto klubo veiklos organizatoriaus 

specialybės mokiniai (4 savaitės), floristo profesijos mokytojas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

(1 savaitė): gėlių parduotuvės Flores Feliu ir Flores Montaña, restoranai „Puerta del Mar“ ir 

„Taberna Los Gómez“, sporto klubas „Valenfit“, organizacija „Esmovia“, Valensija, Ispanija; 

- Liepos mėn. – 4 virėjo specialybės mokiniai (4 savaitės): restoranas „La Cochiglia“, Lesina, 

Italija. 

 

2019 – 2020 m. planuojami projekto vizitai 

2019 m. 

- Spalio mėn. – Jesenik, Čekija: 4 virėjai (2 savaitės), 1 profesijos mokytojas (1 savaitė). 



2020 m. 

- Vasario mėn. atvykstamasis virėjo profesijos specialisto dėstymo vizitas mūsų mokykloje virėjo 

specialybės mokiniams (1 savaitė). 

- Kovo – balandžio mėn. – Grybov, Lenkija: 2 virėjo, 2 IT ir 2 floristo specialybės mokiniai (4 

savaitės), 2 profesijos mokytojai (1 savaitė). 

 

2018 – 2019 m. projekto rezultatai: 

 Profesijos mokytojai patobulino savo srities profesines kompetencijas, perimtą kitų šalių 

profesinio mokymo institucijų ir verslo įmonių patirtį pritaikė pamokose. 

 Mokiniai patobulino praktinius įgūdžius, gebėjimus bei kompetencijas profesinėje srityje, 

pagilino profesines žinias.  

 Visi dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentą, mokinių projekto veiklos rezultatai 

įvertinti taikant ECVET vertinimo sistemą. 

 

2018 – 2019 m. projekto sklaida: 

 Mokinių ir profesijos mokytojų projekto vizitų rezultatai pristatomi mokyklos bendruomenei 

mokyklos patalpose. 

 Patalpinti straipsniai mokyklos tinklalapyje, Facebook mokyklos grupėje, „Jūsų Panevėžys“ 

internetiniame puslapyje apie projekto vizitų rezultatus, dalyvių įspūdžius ir įgytą patirtį.  

 Suorganizuotas floristikos seminaras miesto bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams. 

 Kartu su floristikos specialiste, atvykusia dėstymo vizitui mokykloje, puošta Cido arenos 

scena Kalėdiniam laikotarpiui.  

 Vizito metu dalyvauta 18-ame tarptautiniame gėlių kilimų festivalyje Ventspilyje, Latvijoje, 

tarptautiniame barmenų ir baristų konkurse Jesenik, Čekijoje.  

 

Dalyvavome kaip partneriai Erasmus+ programos profesinio mokymo 1 veiksmo projekte 

„Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo“ Nr. 

2018-1-LT01-KA102-046718 

Koordinatorius: IĮ „Erasmus+“ 

Partneriai: Alantos technologijos ir verslo mokykla, Kretingos technologijos ir verslo mokykla, 

Šilutės žemės ūkio mokykla, Zarasų žemės ūkio mokykla, Žeimelio žemės ūkio mokykla  

Dalyviai: 4 virėjo specialybės mokiniai, 4 virėjo profesijos mokytojai 

Šalys: Prancūzija ir Italija 

Sklaida: Pravestos 2 atviros pamokos, projekto rezultatai pristatyti profesijos mokytojų metodinės 

grupės posėdyje, mokyklos tinklalapyje 

 

 


