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Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0204   

“Praktinių įgūdžių ir patrauklumo profesijai ugdymas, skatinant mokymo institucijų ir verslo įmonių 

bendradarbiavimą Europoje“ 

 
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (autorius Loreta Tamošaitienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Profesinio mokymo patrauklumas  

Priemonės tikslas 

Pagrindiniai projekto tikslai: gerinti pirminiame profesiniame švietime ir mokyme dalyvaujančių žmonių 

mobilumo Europos mastu kokybę; ugdyti praktinius įgūdžius; plėsti Europos įstaigų ar organizacijų, teikiančių 

galimybes mokytis, įmonių, socialinių partnerių ir kitų, susijusių institucijų bendradarbiavimo kokybę, padidinti 

jo mastą; remti naujoviškų, IKT pagrįstų mokymosi visą gyvenimą turinio, paslaugų ir praktikos plėtojimą;  

skatinti šiuolaikinių užsienio kalbų mokymąsi;  gerinti teikiamas paslaugas Klaipėdos regione, didinti regiono 

gyventojų užimtumą. 

Priemonės įgyvendinimas 

Projekte dalyvavo Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos virėjo, virėjo-konditerio, reklamos gamintojo 

specialybių mokiniai, Klaipėdos laivininkų ir Klaipėdos turizmo mokyklų virėjų specialybės mokiniai. Mokinius 

lydėjo teikiančios projektą organizacijos projekto koordinatorė, kuri padėjo mokiniams atlikti atitinkamų 

mokymo programų turinio tyrimus ir praktines užduotis. Mokiniai vyko trijų savaičių vizitams į  verslo įmones 

skirtingose Europos šalyse – Maltoje, Ispanijoje.  Tris savaites projekto dalyviai turėjo galimybę padirbėti 4–5 

žvaigždučių viešbučių restoranuose, išmokti Europos šalių  banketinių ir nacionalinių patiekalų ruošimo 

paslapčių, stalo serviravimo meno, naujausių molekulinės gastronomijos virtuvėje technologijų, kuri tik 

žengia pirmuosius žingsnius Lietuvoje. Reklamos gamintojai susipažino su pažangiausiomis reklamos 

gamybos technologijomis, viešbučių ir restoranų apipavidalinimu, meniu, valgiaraščių ruošimu, įvairių 

reklaminių skrajučių, lankstinukų gaminimu, gilino užsienio kalbų žinias (anglų, ispanų) ,o taip pat patyrinėjo 

šių šalių darbo rinkos ypatumus, mokymosi programas ir jų turinį, palygino juos su Lietuvos profesinio 

rengimo programomis, darbo paieškos galimybėmis, vystė savo verslumą, patrauklumą pasirinktai profesijai 

ir praktinius gebėjimus. Tiek mūsų mokyklos, tiek visų partnerių veiklos strategija – tobulinti profesinį 

rengimą, siekiant parengti kvalifikuotus savo srities specialistus, skatinti bendradarbiavimą tarp profesinių 

mokyklų ir verslo įmonių. Šis projektas tiesiogiai prisidėjo prie šios strategijos įgyvendinimo – jis padės 

kokybiškiau rengti net kelių skirtingų specialybių (virėjų, virėjų-konditerių, reklamos gamintojų ) mokinius. 

Projekto tikslai siejami su bendraisiais Leonardo da Vinci programos tikslais ir prioritetais. 

Pasiekti rezultatai  

Įgyvendinto projekto  rezultatai : tarptautinė stažuotė užskaityta kaip praktinio mokymo dalis, įgyta tarptautinė 

praktinė patirtis, projekto dalyviams buvo įteikti Europass dokumentai ir tarptautiniai verslo įmonių-

priimančiųjų organizacijų sertifikatai; patobulintos anglų kalbos žinios bendrojoje ir profesinėje srityse, įgytas 

ispanų kalbos pradžiamokslis ir sertifikatai (kalbų kursai); sukaupta daug naujų žinių apie kitų šalių kultūrą, 

istoriją, religiją, žmones ir darbo aplinką; padidėjęs mokinių konkurencingumas darbo rinkoje, galimybė kurti 
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savo individualų verslą baigus mokyklą; pateikti konkretūs pasiūlymai mokomojo turinio tobulinimui, sukaupta 

naujų patiekalų receptūrų, išmokta gaminti nacionalinių ispanų ir maltiečių virtuvės patiekalų ir gėrimų. Taigi, 

projekto pradžioje iškelti tikslai buvo pasiekti, smarkiai patobulėjo projekto dalyvių kompetencijos, projekto 

dalyviai po stažuočių Ispanijoje, vasarą išvyko dirbti atostogų metu į Ispaniją, taip pat mokosi ispanų kalbos 

toliau Klaipėdoje, viena projekto dalyvė, po metų, baigusi mokyklą, žada studijuoti Granados Universitete - 

pagal  maisto ruošimo technologijos mokymo programos kursą. Kitas projekto dalyvis, reklamos gamintojo 

specialybės III kurso mokinys, po stažuotės Maltoje apsisprendė studijuoti pagal savo specialybę Dan ijoje -

multimedia dizainerio studijos Koge koledže, jam padėjo tarptautiniai sertifikatai ir pagilintos anglų kalbos 

žinios stojant į šią aukštąją Danijos mokyklą. Visa projekto paraiškoje numatyta sklaida buvo įgyvendinta 

grįžus po stažuočių Maltoje ir Ispanijoje. Pirmiausia projekto santrauka, rezultatai, nuotraukos buvo patalpinti 

mokyklų kabinetų, fojė, vestibiulių stenduose, kad minėtų specialybių mokiniai galėtų susipažinti su Leonardo 

da Vinči projektų eiga, galimybėmis, rezultatais. Mūsų mokyklos projektų gerosios patirties sklaidos strategija 

remiasi dviem pagrindiniais principais - gerinti kvalifikuotų specialistų parengimo kokybę Lietuvos Vakarų 

regione; skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir tolimesnės karjeros planavimą, siekiant vystyti profesinius, 

bendruosius, užsienių kalbos mokymosi įgūdžius. Todėl atliekant projekto sklaidą buvo organizuoti bendri 

projekto rezultatų pristatymai Klaipėdos turizmo, laivininkų ir paslaugų ir verslo mokyklose, parengti 

straipsniai, išspausdinti savaitraštyje "Dialogas", taip pat Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos interneto 

tinklalapyje adresu: www.klpvm.lt/ivykdyti projektai/ LLP-LdV-IVT-2009-LT-0204. 

 Parengta medžiaga mokyklų internetiniuose puslapiuose adresais: 

www.ktm.ll/tarptautinisbendradarbiavimas; www.laivininkumokykla.lt/naujienos; www.klpvm.lt/vykdomi 

projektai arba www.klpvm.lt/naujienos. Taip pat buvo organizuoti teorinių žinių olimpiada, profesinio 

meistriškumo konkursai visose trijose  mokyklose, kurių metu buvo atrenkami geriausi mokiniai - projekto 

dalyviai. Parengtas pasiūlymų ir rekomendacijų paketas virėjo ir reklamos gamintojo specialybės mokymo 

programų tobulinimui, remiantis  projekto tyrimo rezultatais bus keičiamos ir tobulinamos praktinio mokymo 

pamokos, pasinaudojant gerąja patirtimi iš stažuočių Maltoje ir Ispanijoje. Projekto rezultatai Power Point 

skaidrėse buvo pateikti mokyklos bendruomenėms metodinių susirinkimų metu, mokiniams - pamokų metu, 

taip pat atskirų pristatymų metu aktų salėse, siekiant pritraukti kuo daugiau žiūrovų ir klausytojų, parengtas 

trumpas mokomasis filmukas apie stažuotę Maltoje, patalpintas Facebook tinklalapyje, toliau vykdomas 

susirašinėjimas su užsienio verslo partneriais, vykdomi nauji projektai. Numatomi nauji mobilumo projektai 

kitiems mokslo metams rengti kartu su turizmo ir laivininkų mokykla Maltoje ir Ispanijoje(Granada). 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Minėtas projektas yra 2007 m. LdV panašaus projekto tęsinys, kuomet trijų Lietuvos profesinių mokyklų 

mokiniai vyko stažuotis į Turkiją, Lenkiją, Čekiją, o čekų sulaukėme savo mokykloje. Pagrindinis pasiekimas 

– išaugęs bendradarbiavimas tarp atskirų profesinių mokyklų ir verslo įmonių Lietuvoje ir Europoje. Su 

Klaipėdos laivininkų mokykla bendradarbiaujame nuo 2007 metų , kada laimėjome dotaciją IVT mobilumo 

projektui stažuotėms Turkijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Tą kartą laivininkų mokyklos virėjų specialybės mokiniai 

vyko kartu į Olomouco profesinę mokyklą 3 savaičių vizitui. Nuolat kartu su laivininkų mokykla organizuojame 

įvairias olimpiadas ir profesinio meistriškumo konkursus mokiniams, dalinamės gerąja patirtimi tarp  

profesijos mokytojų, mokyklos darbuotojų ir vadovų, vykdome įvairių projektų sklaidą, kartu rengiame 

mokymo programas. 

Su Klaipėdos turizmo mokykla, Šilutės turizmo ir verslo mokykla planavome bendrą projektą nuo 2008 metų, 

todėl mokyklos dalyvavo kaip siunčiantieji partneriai viena pas kitą teikiant projekto paraiškas.  

www.ktm.ll/tarptautinisbendradarbiavimas
www.laivininkumokykla.lt/naujienos
www.klpvm.lt/vykdomi%20projektai
www.klpvm.lt/vykdomi%20projektai
www.klpvm.lt/naujienos
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Bendradarbiaujame Leonardo da Vinci programų informacinių seminarų metu, dalinamės paraiškų teikimo ir 

projektų administravimo patirtimi, dalyvaujame vieni kitų rengiamuose pristatymuose, seminaruose, 

renginiuose. Šiemet nusprendėme bendradarbiauti kartu teikiant organizacijų paraiškas dėl mokinių 

mobilumo projektų. Palaikome draugiškus ryšius, taip pat organizuojame teorines olimpiadas, profesinio 

meistriškumo konkursus, dalinamės gerąja patirtimi ir kartu vykstame į seminarus. Kartu vykdydami įvairias 

veiklas tobuliname profesinio rengimo mokymo kokybę. Taip pat vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su 

užsienio partneriais, dalyvaujame kartu vis naujuose Leonardo da Vinci projektuose. Šiemet mūsų mokyklą 

laimėjo dotaciją  LdV partnerysčių projektui „Kitchen and Restaurant guide for starters“, kuriame jau 

dalyvauja 18 partnerių iš 14 skirtingų EU šalių, būtent šis didžiulis projektas- yra pasekmė sėkmingo 

bendradarbiavimo tarp visų Lietuvos ir užsienio šalių partnerių nuo 2006 metų mobilumo projektuose. 

Tęstinio partnerysčių projekto metu 2010-2012 metais bus parengta metodinė mokymo medžiaga virėjų ir 

padavėjų specialybių mokiniams visomis Europos šalių kalbomis ir patalpinta specialiai tam sukurtame 

tinklalapyje. Tikėtina, kad tai taps pagrindu  Europos virėjų mokymo programos  standartams sukurti. 

Informacija apie šį projektą galite rasti :www. http://fb4you.leogems.org/ arba 

www.klpvm.lt/projektai/vykdomi. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Šių projektų dėka  vystosi tarptautinis bendradarbiavimas tarp ES šalių ir Lietuvos profesinių mokyklų; pakito 

mokinių mokymosi motyvacija, mokymosi rezultatai(juos įtakoja galimybė vykti į tarptautines stažuotes); 

parengtas didelis kiekis mokymosi medžiagos ir mokymosi priemonių, rekomendacijų paketų kurie nuolat 

naudojami teorinio  ir praktinio mokymo pamokose; patobulintos profesijos mokytojų ir mokinių užsienio 

kalbų žinios, bendrieji gebėjimai, išaugo meistriškumas, profesionalumas; atsirado supratimas ir noras dirbti 

komandoje, vykdyti įvairias užduotis, įgyta daug naujų IKT įgūdžių, išaugo virėjo specialybės prestižas, 

patrauklumas kitoms darbininkiškoms specialybėms, galimybė planuoti tolimesnę karjerą(darbą ir studijas) 

visoje Europoje. Jei mūsų mokyklos gerosios patirties pavyzdys būtų atrinktas, galėtume atsiųsti daug 

sukauptos medžiagos iš šių projektų (skaidrėse, video, padalomosios), kurią galėtumėte patalpinti  

tinklalapyje. 

 

http://fb4you.leogems.org/
www.klpvm.lt/projektai/vykdomi

