VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

2020-2022 m. Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projektas
„VERSLUMO IR VIRTUALIOS MOKYMOSI APLINKOS INTEGRACIJA Į PROFESINĮ
MOKYMĄ” NR.2020-1-LT01-KA116-077626

Projekto partneriai:
Estijoje - Rakvere Ametikool profesinio mokymo centras;
Vokietijoje - F+U Sachsen gGmbH profesinio mokymo centras;
Portugalijoje - APLICAPROPOSTA LDA;
Italijoje - Euroform RFS mokymo centras;
Airijoje – Ventura Education Community Interest Company;
Graikijoje – ECTE mokymo centras;
Turkijoje - “Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseli profesinio mokymo
centras.
Projekto trukmė: nuo 2020-07-01 iki 2022-06-30
Projekto biudžetas: 102.649,00 Eur

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla stiprina tarptautinį bendradarbiavimą per
tarpvalstybinį profesinio mokymo mobilumą (besimokančiųjų ir darbuotojų) ir įgyvendina europinę
tarptautiškumo strategiją, siekiant gerinti profesinio rengimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos
poreikiams.
2020 – 2022 mokslo metais VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokiniai bei
darbuotojai turės galimybę dalyvauti atrankose ir vykti į mobilumus Estijos, Italijos, Vokietijos,
Airijos, Graikijos, Turkijos ir Portugalijos profesinio mokymo institucijose ar įmonėse.

DARBUOTOJŲ MOKYMASIS UŽSIENYJE
Išskirtos dvi tobulintinos prioritetinės švietimo sritys - paslaugos asmenims ir inžinerija.
Projekte numatytas šių sričių profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų (iš viso 16 asmenų)
kvalifikacijos kėlimas, užsienyje įgytos patirties bei naujų iniciatyvų integravimas į ugdymo procesą.
Tikslui pasiekti bus vykdomi personalo mokymosi/darbo stebėjimo vizitai užsienyje. Darbo stebėjimo
veiklos vyks Estijos, Italijos, Airijos ir Portugalijos profesinio mokymo įstaigose. Projekto dalyviai
gilinsis į verslumo ugdymo integravimo į profesinį mokymą aspektus, nuotolinį mokymąsi, mokinių
pasiekimų vertinimą, ECVET taikymą mokiniams, atvykstantiems iš kitų Erasmus+ programos šalių.

MOKINIŲ PRAKTIKA UŽSIENYJE

Trumpalaikės (28 dienų) mokinių stažuotės
1. 4 kirpėjo mokymo programos mokiniai stažuosis Portugalijos profesinio mokymo centre ir
įmonėse 2020 m. rudenį.
2. 6 automobilių mechaniko mokymo programos mokiniai stažuosis Chemnitc (Vokietija)
profesinio mokymo centre 2020 m. rudenį.
3. 4 padavėjo ir barmeno mokymo programos mokiniai stažuosis Graikijos įmonėse 2021 m.
rudenį.
4. 2 konditerio ir 2 virėjo mokymo programų mokiniai stažuosis Turkijos įmonėse.

Ilgalaikė ErasmusPro mokinių stažuotė
4 baigiamojo kurso automobilių mechaniko mokymo programos mokiniai dalyvaus
ilgalaikėje (92 d.) ErasmusPro mobilumo veikloje - stažuosis Portugalijos, Bragos m. įmonėse 2021 m.
pavasarį. Praktikos programos, darbo, gyvenimo sąlygų aptarimui ir suderinimui planuojamas 1
asmens išankstinis vizitas į Portugalijos partnerinę organizaciją.
Visiems mokiniams iš projekto lėšų apmokamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo,
draudimo ir kultūrinės programos išlaidos. Siekiant užtikrinti saugumą ir sėkmingą adaptaciją
stažuotės pradžioje, į visas stažuotes mokinius lydės lydintieji asmenys, kurie teiks papildomą pagalbą
ir paramą, adaptuojantis naujoje darbinėje bei kultūrinėje aplinkoje. Nuvykus į stažuotės vietą taip pat
bus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie visos praktikos užsienyje metu rūpinsis mūsų mokiniais.

SIEKIAMI PROJEKTO REZULTATAI:
1. 16 darbuotojų (profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų) pakels profesinę
kvalifikaciją.
2. Užsienyje įgyta patirtis bus pritaikyta VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje: atnaujintos 4
modulinės mokymo programos, parengtos užduotys mokiniams virtualioje aplinkoje, parengtos
verslumo ugdymo rekomendacijos, atnaujintas „Mokymosi virtualioje aplinkoje tvarkos
aprašas“.
3. Pasirašytas 1 Savitarpio supratimo memorandumas su Vokietijos partnerine organizacija dėl
trumpalaikės mokinių stažuotės atlikimo profesinio mokymo centre.
4. Trumpalaikėse praktinėse stažuotėse (įmonėse ir mokymo centruose) 18 mokinių įgis naujų
profesinių, praktinių žinių ir gebėjimų, patobulins užsienio kalbos, bendrąsias, tarpkultūrines
kompetencijas.
5. Stažuotėse (trumpalaikėse) mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui taikoma ECVET
metodika ir priemonės. Grįžus iš praktikos užsienyje mokymosi rezultatų vertinimai bus
pripažinti ir įskaityti VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje.
6. Visiems dalyviams įteikti Europas mobilumo dokumentai, sertifikatai.
7. Ilgalaikėje darbo praktikoje įmonėse (ErasmusPro) dalyvavę 4 baigiamojo kurso mokiniai
sutvirtins savo profesinius įgūdžius, patobulins užsienio kalbos, bendrąsias, tarpkultūrines
kompetencijas.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią
Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

