
Dėmesio!!! 

Gautas finansavimas 

ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUI Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 

„Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“   

Projektas parengtas VšĮ Kelmės PRC 3 vadovams, atsakingiems už profesinį mokymą, 9 prof. 

mokytojams,  28 statybos restauratoriaus,  automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, padavėjo-barmeno, konditerio, virėjo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo 

programų mokiniams.  

TIKSLAI 

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

ir 28 mokiniams atlikti mobilumo stažuotes Austrijos, Lenkijos, Vokietijos SVV įmonėse, kurių metu 

įgytos  profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, 

taikant ES šalių- AT, DE, PL 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 ir 

kvalifikacijų pripažinimui, proceso užimtumo  didinimui  bei socialinės atskirties  mažinimui   versle, 

darbo procese bei visuomenėje. 

3. Ugdyti centro 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 jaunų 

žmonių pajamas. 

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

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

konkrečių rezultatų. 

5. Sudaryti projekto dalyviams sąlygas,  gauti užsienio specialistų  vertinimą pagal SAVITARPIO 

SUPRATIMO MEMORANDUMĄ- BENDRĄJĄ SUTARTĮ apie  jų  praktinio profesinio pasirengimo lygį, 

pagal praktikos šalyje taikomus kriterijus, kurie vėliau bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiosios 

mokyklos. 

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, 

kūrybinį mąstymą,  kurie leistų sėkmingiau integruotis į darbo rinką bei savarankiškai priimti 

sprendimus, atsižvelgiant į esamus ar numatomus išorinės aplinkos poveikius, padėtų geriau parengti 

jaunus specialistus Europinei darbo rinkai. 

PROJEKTO TRUKMĖ- 4 sav. MOKINIAMS bei 1 sav. MOKYTOJAMS Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. 

GALUTINIAI PRODUKTAI 



1.Išliekamąją vertę turintys dokumentai ir vaizdinė medžiaga: 

a) didaktinė-metodinė tekstinė ir video medžiaga ,,PROFESIJAI REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ 

UGDYMAS VŠĮ KELMĖS PRC DUALINIO MOKYMO KELIU“, 

b) rekomendacijų paketas pedagogams, mokyklos dalininkams ir steigėjams “KAIP SPARČIAU IR 

KOKYBIŠKIAU GALIMA ORGANIZUOTI IR PRADĖTI TAIKYTI DUALINĮ MOKYMĄ IR PAMEISTRYSTĘ VŠĮ 

KELMĖS PRC", 

c)siekiant užtikrinti profesijos mokytojų ir mokinių stažuočių kokybę, bus parengti SAVITARPIO 

SUPRATIMO MEMORANDUMAS ir jo priedai pagal atitinkamas siektinas profesines kvalifikacijas, 

taikant „ECVET“ sistemos elementus partnerystėje, laikantis abipusių kokybės užtikrinimo principų ir 

kriterijų. 

d)projekto informacinis stendas: pateikiama informacija apie projektą, jo tikslus ir uždavinius, tikslinę 

dalyvių grupę. 

e)parengti  elektroninių nuotraukų albumai, iliustruojantys stažuotes Austrijoje, Lenkijoje, 

Vokietijoje.  Albumai bus patalpinti VšĮ Kelmės PRC internetinėje svetainėje. 

f) parengtos stažuočių prezentacijos CD formate. 

2.Informacija apie projektą bei stažuotes patalpinta VšĮ Kelmės PRC ir priimančiųjų organizacijų 

internetinėse svetainėse. 

3.Galutinė konferencija ,,Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse'. 

4.Parengtas 1 straipsnis, kuris bus publikuotas leidinyje ,,Šiaulių kraštas'' arba ,,Bičiulis''. 

5.Projekto pasiekimų valorizacija. 

Centro vadovai, atsakingi už profesinį mokymą bei profesijos mokytojai bei mokiniai susipažins su 

Europos šalių DUALINIO MOKYMO IR PAMEISTRYTĖS sistemos funkcionavimu. Įgiję patirties ir žinių 

apie Austrijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje taikomas profesinio praktinio mokymo formas, taikomus 

dualinio mokymo bei pameistrystės modelius, geriau ir kvalifikuočiau organizuos praktinį mokymą 

centre, kas užtikrins labiau kvalifikuotų, labiau darbo rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų 

paruošimą. 

Išliekamąją vertė, kad po mobilumo, įgavus naujų žinių, jų pagrindu bus brandinamos naujos mintys,  

idėjos, strategijos  ateities veikloms ir projektams, siekiant tobulinti mokymo organizavimą, 

administravimo ir vadybos įgūdžius, rengiant  kvalifikuotą specialistą besikeičiančiai darbo rinkai, 

sužinos kaip sistema remia Europos piliečių mobilumą ir padeda palengvinti mokymosi visą gyvenimą 

procesą. 

 

Dalyvius norinčius dalyvauti projekte prašome kreiptis į projektų vadovą A. Katkauskį. 


