
                                                              
 

 

ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 PAGRINDINIO 

VEIKSMO PROJEKTAS „PROFESINĖ PATIRTIS SU ERASMUS+“  

NR. 2020-1-LT01-KA116-077677 

 

Projekto tikslai: 

1. Plėsti mokinių profesines žinias ir tobulinti jų profesinius praktinius įgūdžius realiose darbo 

vietose, gerinti profesinio mokymo specialistų profesines kompetencijas ir kelti jų kvalifikaciją, 

ugdyti mokinių ir profesinio mokymo specialistų bendrąsias, socialines bei tarpkultūrines 

kompetencijas, perimant užsienio šalių partnerių patirtį ir tęsiant ilgalaikį bendradarbiavimą bei 

partnerystę su šių šalių profesinio mokymo ir kitomis institucijomis. 

2. Tęsti modulinių profesinių programų įgyvendinimą panaudojant ES šalių modulinių profesinių 

mokymo programų gerąją patirtį. 

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

Italijos, Latvijos ir Austrijos. 

Projekto pradžia: 2020 liepos 15 d. 

Projekto pabaiga: 2021 liepos 14 d. 

Trukmė: 12 mėn. 

Dalyviai: 36 mokiniai, 12 profesinio mokymo specialistai, 4 įmonės darbuotojai iš užsienio 

Partneriai: - Infeba e.v., Vokietija 

- International and European Education Programs gGmbH, Vokietija 

- New Service, Italija 

- Spunto Sviluppo Sociale, Italija 

- Ex.Act Malta Limited, Malta 

- Grieta 3, SIA, Latvija 

- BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austrija 

- PLATO, Kipras 

- EURL ARISTOTE, Parncūzija 

Planuojami projekto vizitai 2020 m. 

 Rugpjūčio mėn. – Klagenfurtas, Austrija: 2 virėjo ir 2 kompiuterio tinklų derintojo ir/arba 

multimedijos paslaugų teikėjo specialybės mokiniai (4 savaitės), 1 IT profesijos specialistas 

(1 savaitė). 

 Rugsėjo mėn. – Jelgava, Latvija: 4 floristo mokymo programos mokiniai (2 savaitės) ir 1 

floristo profesijos specialistas (1 savaitė). 

 Spalio mėn. – Berlynas, Vokietija: 4 profesinio mokymo specialistai (1 savaitė). 

 Lapkričio mėn. – Paryžius, Prancūzija: 3 profesinio mokymo specialistai (1 savaitė); pietų 

Italija: 6 virėjo, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 3 virėjo mokymo programų 

mokiniai ir 3 socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniai (4 savaitės); 

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

vizitas mokykloje (1 savaitė). 

 

 

 



Planuojami projekto vizitai 2021 m. 

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

mokymo specialistas (1 savaitė); Hamburgas, Vokietija: 4 kompiuterio tinklų derintojo 

ir/arba multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programų mokiniai (4 savaitės). 

 Balandžio mėn. – Panevėžys, Lietuva: 2 IT profesijos specialistų atvykstamasis dėstymo 

vizitas mokykloje (1 savaitė), 1 siuvėjo profesijos specialisto atvykstamasis dėstymo vizitas 

mokykloje (1 savaitė). 

 Gegužės mėn. – Limasolis, Kipras: 2 virėjo ir 2 svečių aptarnavimo darbuotojo mokymo 

programų mokiniai (4 savaitės), 1 profesinio mokymo specialistas (1 savaitė); Valeta, Malta: 

2 virėjo ir 2 svečių aptarnavimo darbuotojo mokymo programų mokiniai (4 savaitės), 1 

profesinio mokymo specialistas. 

 

Planuojamų vizitų datos gali keistis dėl pandeminės situacijos Europos Sąjungos šalyse. 


