
 

 

Nr. 2018-1-LT01-KA116-046699 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimas“ 

Programa Erasmus+ KA1 

Projektą finansuoja ES 

Projekto 

koordinatorius/rengėjas 

Kėdainių profesinio rengimo centras  

 

Partneriai Orsan Projects Elk.Koop. Txikia, Ispanija‘; 

Education&Mobility Fuerteventura, Ispanija; 

EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL, Ispanija; 

Belcekiz Beach Club Hotel, Turkija; 

Sehit Yuzbasi Ozgur Ozekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Turkija; 

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkija; 

Idea – M, Jungtinė Karalystė; 

PRAXIS EUROPE CIC, Jungtinė Karalystė; 

Solo -  Berufliche Dienstleistungen, Vokietija; 

PROMETEO, Italija; 

Newservice societa coperativa sociale, Italija; 

JARVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estija. 

Projekto tikslas Plėtoti profesinio mokymo programų mokinių bei profesijos 

mokytojų profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti profesinio 

rengimo kokybę ir prestižą. 

Planuojami rezultatai 1. Mokinių praktika darbo vietoje  (58 profesinio mokymo programų 

mokiniai). 

Mokinių pasiskirstymas pagal profesinio mokymo programas: 

• paslaugų srities profesijos asmenims: kirpėjas, padavėjas ir 

barmenas, virėjas, sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas, 

higieninės kosmetikos kosmetikas – 27 mokiniai; 

• inžinerijos ir mechanikos srities profesijos asmenims: suvirintojas, 

automobilių  elektromechanikas, automobilių mechanikas - 14 

mokinių; 

• statybos ir architektūros srities profesijos asmenims:  apdailininkas 

(statybininkas) - 14 mokinių; 

•  IT srities profesijos asmenims: kompiuterinės įrangos derintojas - 3 

mokiniai. 

2. Dėstymo/mokymo vizitai (3 verslo įmonės atvykstančio personalo 

vizito dalyviai). Viešbučio „Belcekiz Beach Hotel"  (Turkija) 

organizacijos darbuotojai atvyks į Kėdainių profesinio rengimo centrą 

1 sav. trukmės dėstymo/mokymo vizitui. Mobilume dalyvaus šios 



 

 

organizacijos pagrindinis virtuvės šefas, konditerijos skyriaus šefas  ir 

viešbučio barų vadovas. 

3. Personalo mokymosi vizitai: 

• 2 administracijos darbuotojai vyks į 5 ir 10 dienų trukmės darbo 

stebėjimo vizitus Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje; 

• 3 profesinio mokymo specialistai (virėjo, maisto pramonės 

darbuotojo,  kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programų 

profesijos mokytojai) atliks 1 sav. trukmės darbinę praktiką 

įmonėse/darbo stebėjimo vizitą verslo įmonėse ir profesinio mokymo 

įstaigose; 

• 8 Kėdainių PRC darbuotojai išvyks į integruotą profesinės anglų 

kalbos, baro darbo organizavimo ir statybos technologijų, verslo ir 

administravimo profesinių dalykų 1 sav. trukmės mokymo vizitus 

Turkijos, Ispanijos, Estijos profesinio mokymo įstaigose.  

Paramos dydis 194 349 Eur 


