Dėmesio!

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KELMĖS
PROFESINIO
RENGIMO
CENTRAS

Gautas finansavimas 2015 m. Erasmus+ profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio
veiksmo projektui Nr. 2015-1-LT01- KA102-013008 ,,ECVET - mobilumo pasiekimų sparčios
integracijos įrankis į mokymo sistemą, visiems įvairiais būdais (formaliojo, neformaliojo ir
savaiminio mokymosi) besimokantiesiems asmenims“, skirtas pirminio profesinio mokymo
lygmens turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, pastatų restauratorių,
technikos priežiūros verslo, automobilių remonto, viešbučių darbuotojų specialybių mokiniams.
Projekto santrauka. Paraiškos teikėjas – Kelmės profesinio rengimo centras planuoja
siųsti 40 mokinių 5 savaičių trukmės praktikai, 8 (profesijos mokytojai) organizacijos personalo
atstovų 6 dienų trukmės praktikai į: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich
(Austrija), Infeba (Vokietija), Centrum Wspierania Szkol-Europejskie Programy Edukacyjne
Tomasz Walicki Spolka z.o.o. (Lenkija), GULTEPE NENE HATUN MESLEKI VE TEKNIK
ANADOLU LISESI (Turkija). Projekto tikslai - suteikti galimybę mokiniams vykti į mobilumo
stažuotes mokymo institucijoje, specialistams - į stažuotes bei įgyti įgūdžių apie profesinio mokymo
programas ir ECVET sėkmingą diegimą savose kvalifikacijų sistemose.
Norintys dalyvauti projekte prašom kreiptis į projektų vadovą Albertą Katkauskį.
Mokiniai turės galimybę atlikti praktinį mokymą: Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir
Turkijoje. Kodėl verta dalyvauti? Galimybė automobilių technikos priežiūros ir viešojo maitinimo
pakraipos specialybių mokiniams atlikti - 5 savaičių mobilumo stažuotes Austrijos, Vokietijos,
Lenkijos SVV įmonėse bei Turkijos profesinėje mokykloje, siekiant įgyti naujus profesinio
mokymosi pasiekimus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas), kurie bus įvertinti ir pripažinti
siunčiančiose organizacijose. Supažinti su naujomis idėjomis SVV ir jų galimais sprendimais bei
padėti geriau suprasti darbdavių keliamus reikalavimus šiandienos darbininkui. Patobulinti
bendravimo anglų, vokiečių kalbomis įgūdžius. Praplėsti akiratį susipažįstant su priimančios šalies
kultūra, papročiais, tradicijomis. Gauti EUROPASS pažymėjimą, kuris pripažįstamas Europos
šalyse. Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
Geri mokymosi pasiekimai, profesinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, siekiant įgyti
pasirinktos kvalifikacijos.
Vokiečių, anglų kalbos turimos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos.
Mokinio iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos veiklą.
Darbininkiškos karjeros siekimo kryptingumas, motyvacija vykti į stažuotę.
Asmeninės savybės:
pareigos jausmas, tvarkingumas, komunikabilumas, pasitikėjimas, lankstumas.
darbas komandoje ir individualiai, darbo su IT technologijomis patirties turėjimas.
Domėjimasis projektine idėja. Ateities planų vizijos turėjimas.

2015m. spalio mėn. 14 d. 14 val. vyks atranka į stažuotę Lenkijoje. Norintys
vyktį į stažuotę turi pateikti prašymą projektų vadovui Albertui Katkauskiui
(404 kab. Kelmėje ir sporto salė Tytuvėnuose) nuo 2015-09-14 d. iki 2015-10-14
d.
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

