2018 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo rezervinių projektų (KA102) sąrašas
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Projekto numeris

2018-1-LT01KA102-046723

PIC

Institucija

Skuodo kaimo verslų,
914580118 amatų ir paslaugų
mokykla

Projekto
pavadinimas
Daugiau nei įprasta
profesinė praktika

Institucijos adresas
Laisvės g. 69, 98198
Skuodas

Projekto santrauka
Paraiškos teikėjas – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla planuoja siųsti 12
apdailininko (statybininko) profesijos mokinių , 4 savaičių stažuotes Italijoje, atlikti
praktiką pagal savo profesiją užsienio įmonėse. Taip būtų stiprinamos mokinių profesinės
ir asmeninės kompetencijos, ugdomas jų savarankiškumas, verslumas.
Paraiškos teikėjas – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras planuoja siųsti
17 virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokinius 4 savaičių trukmės
praktikai į: BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija), International
and European Education Programs GmbH (Vokietija).
Projekto dėka dalyviai patobulins bendrąsias kompetencijas, centras įgyts tarptautinio
bendradarbiavimo patirties.

Jaunuolių profesinės
Vilniaus technologijų
praktikos
947035833 mokymo ir reabilitacijos
komunikacija ES
centras
šalyse

Šilo g. 24, 10317
Vilnius

2018-1-LT01KA102-046714

Tarptautinė patirtis Smalininkų technologijų
947482615
profesinio mokymo
ir verslo mokykla
kokybės užtikrinimas

Paraiškos teikėjas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla - planuoja siųsti 18 pagal
padavėjo-barmeno, automobilių mechanikų ir technikos priežiūros verslo darbuotojo
mokymosi programas besimokančiųjų į 3 stažuotes Italijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje
Smalininkų k., 74221
pagerinti praktinius gebėjimus mokantis įmonėse – darbo vietoje. Taip pat į 1 darbo
Jurbarko raj.
stebėjimo vizitą Vengrijoje vyks 3 padavėjo-barmeno, technikos priežiūros verslo
darbuotojo ir automobilių mechanikos profesijų mokytojai bei 2 administracijos
darbuotojai.

2018-1-LT01KA102-046687

Efektyvus profesinių
mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimas sėkmingas jaunas
specialistas

2018-1-LT01KA102-046909

947892343

Klaipėdos technologijų
mokymo centras

Puodžių g. 10, 92127
Klaipėda

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos technologijų mokymo centras. Planuojama siųsti 34
mokinius ir 20 darbuotojų į 9 vizitus, į Portugaliją, Graikiją, Maltą, Prancūziją, Suomiją ir
Ispaniją. Numatomos mokymo sritys – floristika, higieninė kosmetika, plaukų kirpimas,
siuvimas, multimedijos ir kompiuterijos operatoriai. Planuojami vizitų rezultatai –
pagerėjusi mokinių kompetencija ir padidėjusios galimybės įsidarbinti bei darbuotojų
pagerėjusios kompetencijos diegti pameistrystės metodus savo mokykloje.

Siūloma
dotacija

29 559,00

52 968,00

57 062,00

114 845,00

