2016 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo 2 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąrašas

Eil.
Nr.

1

2

Paraiškos Nr.

2016-1-LT01KA202-023234

2016-1-LT01KA202-023149

Organizacijos
pavadinimas

Vilniaus kolegija

VšĮ Kauno
socialinių
paslaugų ir
statybos verslo
darbuotojų
profesinio
rengimo centras

Organizacijos
adresas

Jasinskio g. 15,
01111 Vilnius

R. Kalantos g. 80,
52364 Kaunas

Projekto
pavadinimas

Projekto santrauka

Skiriama
dotacija €

ART and SOCIAL
CHANGE: a path
to recovery

Projekto tikslas – sukurti novatorišką tarpdisciplininę
mokymo(si) programą bei metodinę medžiagą sveikatos
apsaugos sistemos darbuotojų mokymui, kuria būtų mokoma
meną ir medijas panaudoti kaip terapinę gydymo priemonę.
Tikslinė grupė – sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai,
ligoniai. Planuojami šie intelektiniai produktai: partnerių šalių
situacijos tyrimas; virtualios praktikų bendruomenės
formavimas: virtualių įrankių ir socialinių medijų naudojimas
terapijos ir reabilitacijos reikmėms; virtualios platformos
mokymo medžiagos kūrimas; mokymo programos krūrimas ir
testavimas; vaizdo medžiagos kūrimas apie mokymo programos
testavimą; gairių sprendimų priėmėjams rengimas. Planuojami
5 vizitai į partnerių šalis Ekspertų grupės atstovams.

245.107,00

I-STEP

Projektas jungia keturių Europos šalių partnerius (2 VET
mokyklas, 2 universitetus ir 3 verslo atstovus). Projekto tikslas
– sustiprinti tarptautinius VET mokytojų ir mokinių
verslininkystės įgūdžius. Projekto metu siekiama sukurti naują
entreprenerius ugdančių dėstytojų ir entreprenerių mokymo
programą profesinio mokymo sektoriui. Projekto metu
planuojami 5 intelektiniai produktai: I-STEP vadovas VET
mokytojams apie tai, kaip žingsnis po žingsnio mokykloje
įgyvendinti tarptautinę versininkystės programą (temos
paraiškoje nedetalizuotos);
Tarptautinė verslininkystės
mokymų programa VET mokiniams (trukmė ir temos
neaprašytos). Abu intelektiniai produktai numatomi dviejų
skirtingų tipų – Light (skirta tiems mokiniams, kurie nori
susirasti agentą iš kitos šalies) ir Max (tiems, kurie nori pradėti
verslą nuo pat pradžių kartu su kolega iš užsienio); e-platformą
(bendravimui, mokymo programų publikavimui, forumams),
kokybės ženklo sertifikatą institucijoms, ugdančioms
entreprenerius ir formatą mokyklų konferencijoms apie
verslininkystę organizavimui (šabloną). Taip pat numatyti du
mišraus mobilumo vizitai.

274.310,00
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2016-1-LT01KA202-023154

2016-1-LT01KA202-023131

2016-1-LT01KA202-023161

Panevėžio
kolegija

Vytauto Didžiojo
universitetas

Viešoji įstaiga
Vilniaus
statybininkų
rengimo centras

Laisvės al. 23,
35200 Panevėžys

K. Donelaičio g. 58,
44248 Kaunas

Laisvės pr. 53,
07191 Vilnius

Smart Metering and
home Automation
technologies Re Training for
Electricians

Projekto tikslas – gerinti elektrikų skaitmenines bei eko
kompetencijas sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegti
modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos
pedagoginius išteklius, bei sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų
pripažinimui ES. Tikslinė grupė – dirbantys elektrikai, PM
studentai, PM mokyklos, sektoriaus atstovai ir elektros
rangovai. Planuojama parengti 5 intelektinius produktus: 1)
mokymosi rezultatų aprašą; 2) mokymosi modulius bei PM
integravimo gaires; 3) atviros prieigos pedagoginę duomenų
bazę; 4) plačiai prieinamą virtualų kursą; 5) strateginę ES
partnerystę projekto mokymosi rezultatų įteisinimui,
patvirtinimui ir pripažinimui.

186.996,00

Recognition of
Valid and Open
Learning

Projekto tikslas – sukurti MOOC (masive open online course)
platformą ir priemones neformaliam ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų pripažinimui. Tikslinė grupė – mokytojai
(profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų bei įmonių, kuriems
reikės kurti savaiminio/nuotolinio mokymosi programas ir
pripažinti jas baigusiųjų kompetencijas). Planuojami šie
intelektiniai produktai: IT platformos, skirtos neformalaus atviro
mokymo programų rengimui, sukūrimas; Mokymo medžiaga,
skirta mokymuisi dirbti su neformalaus atviro mokymo
programų rengimo įrankiu; Mokymo medžiaga, skirta išmokyti
taikyti skaitmeninių kompetencijų pripažinimo ženklelius;
Mokymo medžiaga, skirta neformalaus atviro mokymosi
rezultatų pripažinimui formaliose mokymo programose; Penkių
neformalaus atvirų mokymo kursų, skirtų specialistų rengimui,
kūrimas; Neformalaus atviro mokymosi pripažinimo atvejųscenarijų rinkinio sudarymas. Numatyti tarptautiniai mokymosi
vizitai, kuiruose dalyvaus 16 dalyvių.

240.780,00

Development of
VET training on
energy efficient
stoves and
fireplaces

Projekto tikslas – tobulinti krosnių meistrų (KM) ir židinių
statytojų profesinį rengimą ES, atnaujinti kvalifikacinius
standartus bei programas. Tikslinės grupės: PM dalyviai
(mokytojai ir šios specialybės mokiniai), bedarbiai, siekiantys
įgyti KM profesiją, statybininkai ir krosnių meistrai, siekiantys
įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją. Planuojama
parengti 4 intelektinius produktus: 1) kvalifikacijos standartą; 2)
kvalifikacijos įgijimo schemą; 3) pradinio ir tęstinio PM
programą; 4) rekomendacijas norminiams dokumentams.
Numatyti 2 trumpalaikiai personalo mokymo vizitai.

159.097,00
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2016-1-LT01KA202-023175

2016-1-LT01KA202-023178

Viešoji įstaiga
Panevėžio darbo
rinkos mokymo
centras

VšĮ Klaipėdos
profesinio
mokymo ir
reabilitacijos
centras

J. Basanavičiaus g.
23A, 36205
Panevėžys

Alyvų g. 10A,
91208 Klaipėda

The MEcommercer: a new
VET professional
profile for Micro
Enterprises

Projekto tikslas – sukurti naujos profesijos – elektroninės
prekybos specialisto – profilį, geriausiai tenkinantį šiuolaikinius
mikro įmonių elektroninės komercijos plėtojimo poreikius.
Projekto metu siekiama didinti profesijos besimokančiųjų ir
baigusių profesines mokyklas, tačiau nedirbančių jaunuolių
verslumo kompetencijas supažindinant juos su e-verslo
modeliu. Projekto tikslinė grupė – besimokantieji profesijos
arba profesinę mokyklą baigę ir niekur nedirbantys jaunuoliai.
Planuojama parengti 2 intelektinius produktus: Mikro įmonių
tyrimą (nagrinėjant e-komercijos temą), neformalaus mokymo
programą ugdančią e-verslo kompetencijas (80 valandų). Į
projekto veiklas planuojama tiesiogiai įtraukti 204 dalyvius (po
20 mokymų dalyvių iš kiekvienos šalies, 4 mikro įmones ir 120
suinteresuotų asmenų viešinimo renginiuose). Į projekto
viešinimo renginius planuojama įtraukti bent 20 mažiau
galimybių turinčių asmenų.

131.040,00

Development of
Sectoral
Qualification
Descriptors for
EQF level 5

Projekto tikslas – sukurti įrankius, skirtus EQF 5 lygmens
kvalifikacijų pripažinimui, ir parengti sektorinius kvalifikacijų
aprašus (metalo, paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse), siekiat
skaidrių ir tarptautiniu lygiu palyginamų kvalifikacijų. Tikslinė
grupė – mokyklos. Planuojami 4 intelektiniai produktai:
Palyginamoji studija apie EQF 5 lygmenį aprašuose;
Pagrindinių socialinių partnerių apklausa apie mokymo sritis,
kuriose bus rengimi EQF 5; EQF 5 lygmens aprašų rengimas
trijose srityse (sveikatos priežiūra, paslaugos ir metalo
pramonė); Mokymo programų rengimas, siekiant išbandyti
sektorinius kvalifikacijų aprašus. Numatytas 30 asmenų
mokymo(si) vizitas.

137.766,00

