The title of the project is “Vocational practise abroad – the new possibility for better future”.
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Projekto koordinatorius:
PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA.
PROJEKTO TIKSLAS: tobulinti mokinių bei mokytojų profesines žinias ir įgūdžius, juos pritaikant
šiuolaikinėje paslaugų aptarnavimo srityje, plėtoti užsienio kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas.
PROJEKTO TIKSLAI MOKINIŲ MOBILUMUI:
 tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų
konkurencingumą, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe;
 mokyti mokinius saugiai ir našiai dirbti su modernia įranga, inovatyviomis technologijomis;
 gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas;
 plėsti sociokultūrinį akiratį, pažinti priimančios šalies kultūrą, tradicijas;
 tobulinti profesinės užsienio kalbos įgūdžius;
 ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į
tarptautinę darbo rinką.
PROJEKTO TIKSLAI PROFESIJOS MOKYTOJŲ MOBILUMUI:
 susipažinti su ES šalių mokymo įstaigose ir įmonėse naudojamais profesinio praktinio mokymo
metodais,
 tobulinti profesines kompetencijas, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo metodus bei naują
technologinę įrangą, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo mokykloje;
 ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti profesinę kvalifikaciją, vykdant gerosios patirties sklaidą
su kolegomis ir socialiniais partneriais.
PROJEKTO DALYVIAI: 15 pirminio profesinio mokymo mokinių, iš jų:
4 mokiniai - Viešbučio darbuotojo specialybė (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių).
2 mokiniai - Virėjo specialybė.
7 mokiniai - Floristo specialybė.
2 mokiniai - Konditerio specialybė.
Trys profesijos mokytojai: Viešbučio darbuotojo arba Virėjo (1), Floristo (2) mokymo programos.
Mokinių mobilumo trukmė: 14 dienų -Latvijoje, po 20 dienų – Vokietijoje ir Italijoje.
Profesijos mokytojų mobilumo trukmė - 7 dienos (Latvija, Vokietija, Italija).
UŽSIENIO PARTNERIAI:
„Grieta 3“ SIA (Latvija), F+U Sachsen gGmbH (Vokietija), Villa Mele“ srl. (Italija).
Praktikos metu užsienyje mokiniai tobulins profesines kompetencijas ir darbo įgūdžius, kels profesinio
pasirengimo ir darbo kultūros lygį, perims darbo organizavimo ir technologijų taikymo naujoves, didins
iniciatyvumą ir verslumą, padidins tarpkultūrinį sąmoningumą, lavins profesinės užsienio kalbų
vartojimo įgūdžius.
Visiems dalyviams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai, įrodantys įgytą tarptautinę patirtį.
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