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Projekte 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.
2019 – 2020 mokslo metais VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokiniai bei darbuotojai
turės galimybę dalyvauti atrankose ir vykti į mobilumus Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir Portugalijos
profesinio mokymo institucijose ir įmonėse.

DARBUOTOJŲ MOKYMASIS UŽSIENYJE
Išskirtos dvi tobulintinos prioritetinės švietimo sritys - paslaugos asmenims ir inžinerija.
Projekte numatytas šių sričių profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas,
užsienyje įgytos patirties bei naujų iniciatyvų integravimas į ugdymo procesą. Tikslui pasiekti bus
vykdomi 3 personalo mokymosi vizitai užsienyje. Darbo stebėjimo veiklos vyks Ispanijos, Italijos ir
Portugalijos profesinio mokymo įstaigose, 12 darbuotojų (profesijos mokytojų ir administracijos
darbuotojų) gilinsis į modulinių programų įgyvendinimo, nuotolinio mokymosi aspektus, mokinių
pasiekimų vertinimą, aktyvių mokymo formų, ECVET sistemos elementų taikymą atvykstantiems iš
kitų ES šalių mokiniams, darbo su mokiniais, turinčiais mažiau galimybių.

MOKINIŲ STAŽUOTĖS UŽSIENYJE
Trumpalaikės (28 dienų) mokinių stažuotės
1. 2 konditerio ir 4 apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programų mokiniai 1 mėn. stažuosis
Turino (Italija) įmonėse 2019 m. rudenį.
2. 6 automobilių mechaniko mokymo programos mokiniai 1 mėn. stažuosis Chemnitc (Vokietija)
profesinio mokymo centre 2019 m. rudenį.

Ilgalaikė ErasmusPro mokinių stažuotė
4 baigiamojo kurso automobilių mechaniko mokymo programos mokiniai dalyvaus
ilgalaikėje (92 d.) ErasmusPro mobilumo veikloje - stažuosis Portugalijos, Bragos m. įmonėse. 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. 12 darbuotojų (profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų) pakels profesinę kvalifikaciją,
atnaujins ar įgys naujų vadybinių, pedagoginių, technologinių kompetencijų.
2. Pritaikyta užsienyje įgyta patirtis, diegiamos inovacijos į ugdymo procesą – atnaujintos 2
modulinės mokymo programos, atnaujinta „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarka“, atliktas potencialių praktikos vietų Šiaulių regione tyrimas ir parengtos
rekomendacijos.
3. Pasirašytas 1 Savitarpio supratimo memorandumas su Vokietijos partneriu dėl trumpalaikės
mokinių stažuotės atlikimo mokymo centre.
4. Trumpalaikėse praktinėse stažuotėse (įmonėse ir mokymo centruose) 12 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 įvertinti mokymosi rezultatai bus pripažįstami ir
užskaitomi 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

