
DĖMESIO!!! 
Gautas finansavimas ERASMUS+ programos mobilumo projektui 

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060104 

,,Tarptautinė praktika ATEIČIAI: modulinė statyba, veganų ir vegetarų 

virtuvė, elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai” 

 

Projektas parengtas VšĮ Kelmės PRC 3 vadovams, atsakingiems už PM, 6 prof. 

mokytojams, 32 statybos restauratoriaus, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, padavėjo - barmeno, konditerio, virėjo mokymo programų mokiniams. 

TIKSLAI: 

1. Suteikti galimybę 3 centro vadovams, atsakingiems už profesinį mokymą, 6 prof. 

mokytojams ir 32 mažiau galimybių turintiems mokiniams atlikti stažuotes Austrijos, Lenkijos, 

Vokietijos SVV įmonėse, kurių metu įgytos profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, 

prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, taikant dualinio mokymo ir pameistrystės patirtį. 

2. Tarptautinį techninių, metodinių, socialinių ir specialiųjų profesinių kompetencijų suvokimą 

panaudoti kaip priemonę spartesniam dualinio mokymo ir pameistrystės įvedimui centre, 

pritaikant įgytus naujus darbinius įgūdžius MODULINĖS STATYBOS, VEGANIŠKOS IR 

VEGETARIŠKOS VIRTUVIŲ, ELEKTROMOBILIŲ IR HIBRIDINIŲ automobilių remonto 

srityse, kvalifikacijų pripažinimui, proceso užimtumo didinimui bei socialinės atskirties 

mažinimui versle, darbo procese bei visuomenėje. 

3. Ugdyti bendruomenės inovatyvius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus šiandienos ir ateities 

darbinei veiklai, nukreiptus į valstybės, savivaldybių ir ūkio poreikius, o specialistų parengimą- 

į ekonomikos vystymosi prognozes, kas garantuotų ilgalaikius darbo santykius ir pastovias 

jaunimo pajamas. 

4. Skatinti besimokantį jaunimą, tobulinti turimus įgūdžius ir įsigyti naujų, rodyti inciatyvą, 

pristatant darbdaviams savo profesinius gebėjimus, kūrybiškumą, sugebėjimą dirbti ir pasiekti 

konkrečius rezultatus. 

5. Gauti užsienio specialistų vertinimą pagal SAVITARPIO SUPRATIMO 

MEMORANDUMĄ apie praktinio profesinio pasirengimo lygį, pagal praktikos šalyje 

taikomus kriterijus. 

6. Susipažinti su užsienio SVV įmonių veikla, keliamais darbo reikalavimais mūsų 

besimokantiesiems, daugiau sužinoti kaip skatinti mobilumą užsienyje, o vėliau sėkmingai 

įdiegti ECVET savo kvalifikacijų sistemose. 

7. Siekti, kad ECVET pasitarnautų vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 

mechanizmų diegimui mokyklose ir garantuotų mokinių pasiekimų neformalaus mokymosi 

metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą siunčiančioje organizacijoje. 

8. Ugdyti mokinių ir centro darbuotojų profesinius, kalbinius, socialinius ir asmeninius 

įgūdžius, abipusių kokybės užtikrinimo principų ir kriterijų. Šiais dokumentais prisidėsime prie 

centro strateginio požiūrio įgyvendinimo; 

 

 

Norintys dalyvauti projekte ir vykti stažuotėn į norimą šalį prašom kreiptis 

į projektų vadovą elektroniniu paštu: k.albertass@yahoo.com 

 


