
                                                              
 

 

ATRANKA Į  ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 

PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTO „PROFESINĖ PATIRTIS SU ERASMUS+“  

NR. 2020-1-LT01-KA116-077677 VEIKLAS 

 

Kviečiame mokinius, besimokančius virėjo ir svečių aptarnavimo programų bei IT profesijos 

mokytojus dalyvauti Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projekto „Profesinė 

patirtis su Erasmus+“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077677 veiklose ir pildyti atrankos formą-prašymą 

į Kiprą ir Maltą (mokiniams), ir į Vokietiją (mokytojams). Planuojami mobilumo vizitai mokiniams 

2021 m. spalio mėn. (data dar tikslinama), mokytojams - 2021 m. spalio 3 - 9 d. 

 

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. 

 

Dalyvių atrankos kriterijai mokiniams: bendras pažangumas, pamokų lankomumas, praktiniai 

įgūdžiai (profesijos mokytojo rekomendacija), užsienio kalbos žinių lygis (anglų kalbos mokytojo 

rekomendacija), asmeninės savybės tokios kaip atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti 

komandoje (klasės auklėtojo rekomendacija). 

 

Dalyvių atrankos kriterijai mokytojams: užsienio kalbos žinios, aktyvumas, atsakingumas, 

pareigingumas, įgytą patirtį pritaikyti naujomis aplinkybėmis. 

 

Dalyvių kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų. Mokiniai, 

sėkmingai įvykdę praktinio mokymo programą, gaus Europass mobilumo dokumentus, mokymo 

rezultatai, įvertinti ECVET sistema, bus užskaityti mokykloje. Profesijos mokytojai, sėkmingai 

įvykdę darbuotojų mokymų programą, taip pat gaus Europass mobilumo dokumentus. 

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje, susisiekite su projekto vadove Irma Zakarauskaite el. paštu 

irma.projektai@margarita.lt arba Messinger Irma Zakarauskaitė iki 2021 m. rugsėjo 22 d. 

(mokytojai), iki 2021 m. rugsėjo 29 d. (mokiniai). 

 

Dalyvius į Vokietiją Dalyvių atrankos komisija atrinks 2021 m. rugsėjo 23 d. 

Dalyvius į Kiprą ir Maltą Dalyvių atrankos komisija atrinks 2021 m. rugsėjo 30 d. 
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ATRANKA Į  ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 

PAGRINDINIO VEIKSMO AKREDITACIJOS PROJEKTO  

NR. 2021-1-LT01-KA121-VET-000018414 VEIKLAS 

 

Kviečiame mokinius, besimokančius virėjo ir svečių aptarnavimo programų dalyvauti Erasmus+ 

programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo akreditacijos projekto 2021-1-LT01-KA121-VET-

000018414 veiklose ir pildyti atrankos formą-prašymą į Italiją, Kiprą ir Maltą. Planuojami 

mobilumo vizitai 2021 m. rugsėjo - spalio mėn. 

 

Projekto tikslai:  

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

profesinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje, kelti ir/ar keisti kvalifikaciją 

2. Vykdyti aukštos kokybės tarptautinį mobilumą 

3. Didinti mokyklos konkurencingumą ir profesinio mokymo įvaizdį, pasinaudojant tarptautinių 

mobilumo projektų patirtimi. 

 

Dalyvių atrankos kriterijai mokiniams: bendras pažangumas, pamokų lankomumas, praktiniai 

įgūdžiai (profesijos mokytojo rekomendacija), užsienio kalbos žinių lygis (anglų kalbos mokytojo 

rekomendacija), asmeninės savybės tokios kaip atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti 

komandoje (klasės auklėtojo rekomendacija). 

 

Dalyvių kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų. Mokiniai, 

sėkmingai įvykdę praktinio mokymo programą, gaus Europass mobilumo dokumentus, mokymo 

rezultatai, įvertinti ECVET sistema, bus užskaityti mokykloje. 

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje, susisiekite su projekto vadove Irma Zakarauskaite el. paštu 

irma.projektai@margarita.lt arba Messinger Irma Zakarauskaitė iki 2021 m. rugsėjo 22 d. (dėl 

Italijos), iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (dėl Kipro ir Maltos). 

 

Dalyvius į Italiją Dalyvių atrankos komisija atrinks 2021 m. rugsėjo 23 d. 

Dalyvius į Kiprą ir Maltą Dalyvių atrankos komisija atrinks 2021 m. spalio 1 d. 
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