
 

 

 

Nr. 2017-1-LT01-KA116-035063 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimas“ 

Programa Erasmus+ KA1 

Projektą finasuoja ES 

Projekto 

koordinatorius/rengėjas 

Kėdainių profesinio rengimo centras  

 

Partneriai Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turkija;  

Belcekiz Beach Club Hotel, Turkija; 

AGENTURA EDUCO s.r.o., Čekija; 

Career Training Internships, Airija; 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtyma, Suomija; 

OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO 

REGION, Suomija: 

Education&Mobility, Ispanija. 

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  (57 profesinio mokymo programų 

mokiniai). 

Mokinių pasiskirstymas pagal profesinio mokymo programas: 

• Paslaugų asmenims srities profesijos: kirpėjas, padavėjas ir barmenas, 

sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas - 12 mokinių. 

• Verslo ir administravimo srities profesijos:  logistas ekspeditorius - 4 

mokiniai. 

• Inžinerijos ir mechanikos srities profesijos: suvirintojas, automobilių  

elektromechanikas - 19 mokinių. 

• Transporto srities profesijos  (tarptautinių vežimų vairuotojas 

ekspeditorius) - 2 mokiniai. 

• Statybos ir architektūros srities profesijos:  apdailininkas 

(statybininkas) - 4 mokiniai. 

•  Pramonės ir gamybos srities profesijos: maisto pramonės darbuotojas 

- 6 mokiniai. 

• Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių -10 mokinių. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiskirstymas pagal 

profesinio mokymo programas:  virėjas - 4 mokiniai,  apdailininkas 

(statybininkas) - 6 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 (tarptautinių mobilumų koordinatorius, 

profesinio mokymo skyriaus vedėjas) vyks į 1 sav. trukmės darbo 

stebėjimo vizitą; 

• 12 profesinio mokymo specialistų (padavėjo ir barmeno, virėjo, 

logistikos,  ekonomikos ir verslumo, kirpėjo, higieninės kosmetikos, 

sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo, apdailininko (statybininko), 

automobilių mechaniko mokymo programų profesijos mokytojai) atliks 

1 sav. trukmės darbinę praktiką įmonėse/darbo stebėjimo vizitą verslo 

įmonėse ir profesinio mokymo įstaigose. 

Paramos dydis 158 176 Eur 


