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Projektų vadovė 



Mokinių informavimas, atranka, parengimas mobilumo vizitui 
(kalbinis, kultūrinis ir pedagoginis parengimas: 

1. Kokie klausimai kyla mokiniui? Kaip jis geriausiai 
gauna/ priima informaciją? Kokių žinių, įgūdžių jam 
trūksta pasiruošti stažuotei?

2. Kaip dalyvio informavime, atrankoje ir parengime 
dalyvauja profesijos mokytojas?

3. Projektų vadovo vaidmuo informuojant, atrenkant ir 
parengiant dalyvius. Tvarkos, dokumentai.

4. Priimančiojo partnerio poreikiai, reikalavimai 
dalyviams: ką jie turi žinoti, ką gebėti? Kaip priimantis 
partneris gali dalyvauti dalyvių parengime?



Mokinių informavimas, atranka, parengimas mobilumo vizitui (kalbinis, 
kultūrinis ir pedagoginis parengimas). Ekspertų rekomendacijos:

• Informavimas įvairiais būdais, per įvairius šaltinius, keliais 
etapais.

• Atranka: atrankos komisijoje dalyvauja ir profesijos mokytojai, 
vyksta keliais etapais: numatomi ir skelbiami atrankos kriterijai, 
surenkami prašymai, vyksta informacinis susirinkimas, 
individualūs pokalbiai, pagal poreikį pakartotinas 
informavimas ir atranka.

• Dalyvių parengime dalyvauja projektų vadovas, profesijos 
mokytojai ir priimantys partneriai. OLS įsivertinimo testas ir 
kursai.

• Dalyvių informavimo, atrankos, parengimo tvarkos.



Projekto vadovų, profesijos mokytojų, mokinių ir priimančiųjų partnerių 
bendradarbiavimas rengiant sutartis su dalyviais. 

. Ką turėtų dalyvis žinoti apie „ECVET“ sutartį? Kokia 
informacija jam svarbi?

2. Kokią informaciją turi surinkti projektų vadovas, 
kad paruoštų „ECVET“ sutartį?

3. Kaip prie „ECVET“ sutarties rengimo prisideda 
profesijos mokytojas?

4. Ką su siunčiančiu partneriu turi aptarti priimantis 
partneris, turėsiantis mokyti ir vertinti dalyvius?



Projekto vadovų, profesijos mokytojų, mokinių ir priimančiųjų partnerių 
bendradarbiavimas rengiant sutartis su dalyviais. Savitarpio supratimo 
memorandumo rengimo aptarimas. Ekspertų rekomendacijos:

1. Nustatyti siektinus mokymosi rezultatus.

2. Susitarti dėl mokymosi rezultatų vertinimo ir 
perkėlimo.

3. „ECVET“ sutarčių pavyzdžiai



Sklaida, projekto ir kokybiško mobilumo poveikis 
profesinio mokymo institucijai. 

1. Kaip sklaidą vykdo mokiniai?

2. Kaip prie sklaidos prisideda profesijos mokytojai?

3. Kaip sklaidą organizuoja projektų vadovas?

4. Kaip prie sklaidos prisideda priimantis partneris?

Kviečiame pasidalinti gerąja patirtimi.



Projekto sklaida ir kokybiško mobilumo poveikis profesinio mokymo 
institucijai. Ekspertų rekomendacijos:

• Sklaida nuo projekto pradžios.

• Sklaida po kiekvieno vizito.

• Sklaida įvykus visiems vizitams (baigiamasis 
renginys kuo platesnei auditorijai- mokyklos 
bendruomenė, socialiniai partneriai).

• Numatomi pokyčiai pasinaudojus stažuočių metu 
įgyta patirtimi.



Pavadinimas

• Tekstas 


