
 

Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse (Erasmus + 

programos projektas Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237) 

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-09-01  

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-01 

Projekto tikslai:  

1. Suteikti galimybę 3 vadovams, atsakingiems už profesinį mokymą, 6 profesijos 

mokytojams ir 21 mažiau galimybių turinčiam mokiniui atlikti mobilumo stažuotes Austrijos, 

Lenkijos, Vokietijos SVV įmonėse, kurių metu įgytos  profesinės žinios, gebėjimai ir 

kompetencijos, prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, taikant ES šalių: Austrijos, Vokietijos, 

Lenkijos dualinio mokymo ir pameistrystės patirtį. 

2. Tarptautinį  techninių, metodinių, socialinių ir specialiųjų profesinių kompetencijų 

suvokimą panaudoti kaip priemonę spartesniam dualinio mokymo ir pameistrystės įvedimui  

mokykloje ir kvalifikacijų pripažinimui, proceso užimtumo didinimui bei socialinės atskirties  

mažinimui versle, darbo procese bei visuomenėje. 

3. Ugdyti bendruomenės inovatyvius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus šiandienos ir ateities 

darbinei veiklai, nukreiptus į valstybės, savivaldybių ir ūkio poreikius, o specialistų parengimą- į 

ekonomikos vystymosi prognozes, kas garantuotų ilgalaikius darbo santykius. 

4. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, profesinio mokymo mobilumą (besimokančiųjų ir 

darbuotojų) siekiant užtikrinti profesinio rengimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams.  

5. Gauti užsienio specialistų pagal praktikos šalyse taikomus kriterijus vertinimą apie 

praktinio profesinio pasirengimo lygį pagal SAVITARPIO SUPRATIMO MEMORANDUMĄ.  

Projekto uždaviniai:  

1.Išanalizavę geriausias Europos valstybių- Vokietijos, Austrijos, Lenkijos patirtis ir įgiję 

naujų žinių, iš esmės pradės profesinio mokymo pertvarką VšĮ Raseinių TVM, pertvarkant valdymo 

bei finansavimo tvarką, kuri garantuotų naujų kokybinių reikalavimų atsiradimui profesiniame 

ugdyme: dualinio mokymo įvedimą ir pameistrystės skatinimą bei kvalifikacijų pripažinimą. 

2. Naujas supratimas apie ES šalių lėšų naudojimo ir skaidrumo elementus leis tiksliau 

organizuoti VšĮ Raseinių TVM valdymo bei finansavimo tvarką, tikslingiau įtraukti bei paskatinti 

verslą dalyvauti ugdymo procese, pačiai bendruomenei gauti papildomų pajamų už teikiamas 

paslaugas. 

3. Siekiant efektyvumo, mokyklos vadovai kryptingiau deleguos veiklas, tiksliau paskirstys 

funkcijas. 

4. Dalyviai pagerins formalias turimas kompetencijas, iš arčiau susipažins su įvairių verslo 

sektorių SSV verslo įmonių bei institucijų veikla. 

Projekto veiklos:  

1. Į 5 d. stažuotes vyks 3  mokyklos vadovai, atsakingi už profesinį mokymą, po 1 į kiekvieną 

šalį- Austriją, Vokietiją ir Lenkiją. 



2. Į 5 d. stebėjimo stažuotes vyks 6  profesijos mokytojai, visų mokykloje teikiamų mokymo 

programų atstovai, po 2 į kiekvieną šalį - Austriją, Vokietiją ir Lenkiją. PM vadovai ir mokytojai 

atliks 5 d. trukmės stebėjimo stažuotes: turės realias galimybes tiesiogiai dalyvauti dualinio 

mokymo ir pameistrystės procese, susipažinti su mokymo ir darbo organizavimo tvarka, patys 

išbandys naujausias mokymo priemones ar technologinius įrengimus, geriau supras darbo rinkos 

keliamus kvalifikacinius reikalavimus besimokančiajam, profesijų atitikimą darbo rinkai. 

3. Į 3 stažuotes vyks 21 (ypač mažiau galimybių turintys mokiniai) visų mokykloje teikiamų 

mokymo programų atstovai:  po 7 į kiekvieną priimančiąją organizaciją ir lydintysis mokytojas. 

Mokiniai per savaitę dirbs 5 dienas po 8 val., nuo pirmadienio iki penktadienio, 4 savaites stažuotės 

dalyvis atliks praktiką SVV įmonėje. 

Projekto finansavimas: Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. 

Projekto biudžetas: 76587,00 Eur. 

 

 


