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Kaip įsisiūbuoja projektinė 

veikla?
 Nuo partnerystės 

užmezgimo:

 Biržų kredito unija 

 Leonardo Da Vinci 
projektai (isijunga vietos 
verslininkai)

 Erasmus+ 

 iki bendradarbiavimo 

tinkliukų susikūrimo 

(profesinių mokyklų, 

socialinių partnerių, 

priimančiųjų organizacijų 

ir.t.t)

 Vykdoma projektinės 

veiklos sklaida



Praktinė nauda mokiniui



 Tarptautiškumo 

integravimas į Centro 

Strateginį planą  

 Tarptautiškumo plėtros 

strategijos parengimas 

(2016-2021 m.)

 Kokybiškas Erasmus + KA1 

mobilumo projektų 

rengimas

 Kitų programų paieška 

(,,AnimafestExperience“, 

Norvegija, Kipras )

 Profesinio mokymo 

mobilumo Chartijos 

laimėjimas 



 Sklaidos renginiai 

(konferencijos, kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai)

 Pasirašytos tarptautinės 

bendradarbiavimo sutartys 

 Profesinio meistriškumo 

konkursai „Būsimasis 

profesionalas“ 

 Vietinis 

 Regioninis

 Nacionalinis

 Tarptautinis 



Pedagogai, administracijos 

darbuotojai

 Darbo 

stebėjimo 

vizitai

 Dėstymo 

vizitai 



Dėstymo vizitai

 Atvykstamieji (Italija)

 Centro darbuotojų 



Nauda organizacijai

Įgyti stažuotėse įgūdžiai ir 
perimta iš užsienio 
partnerių  patirtis 
padėjo:

 Mokymo įstaigos 
kokybės sistemos 
kūrimui

 Lietuvos profesinio 
mokymo įstaigų 
bendradarbiavimui 



 Tarptautinis bendradarbiavimas ir profesinio 

mokymo dalyvių mobilumas privalo plėstis ne tik

perimant geriausią kitų šalių patirtį, bet ir

perteikiant savąją. 

 ES profesinis mokymas dalyvių mobilumo ir 

tarptautinio bendradarbiavimo dėka įgyja  

skaidrumą. 

 Sudaro sąlygas spartesniam kvalifikacijų 

pripažinimo įvairiose šalyse atsiradimui. 

 Mobilumo projektai – optimaliausias  teigiamo 

Lietuvos įvaizdžio pristatymo būdas užsienyje.



Mokymo proceso kaita

 IKT taikymas

 Nauji mokymo metodai ir formos

 Atviros pamokos

 Mokinys- mokiniui

 Kolega- kolegai



Infrastruktūros kaita

 Pakeistos kabinetų durys (stiklinės) 

 Sutvarkytas vidinis kiemelis

 Sutvarkyta aplinka

 Įrengtos mokinių poilsio zonos 

 Atnaujintas vestibiulis  

 Pritaikytos idėjos rengiant projekto „Profesinio 

mokymo įstaigos Biržų technologijų ir verslo 

mokymo centro infrastruktūros plėtra“ paraišką



Naujos tradicijos

 Sklaidos renginiai 

(Konferencijos, seminarai) 

mokslo metų pabaigoje 

 EU profesinių gebėjimų 

savaitės renginiai (nuo 2017 

m.)

 Verslo pusryčiai

 Diskusijos su savivaldybės 
atstovais, BU mokyklų 
vadovais

 Profesinio meistriškumo 

konkursai

 Kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai 



Įvaizdis

Žinomumas

Požiūris 







Grąža

 Kyla profesinio mokymo prestižas

 Mažinama socialine atskirtis

 Sukaupta daug tarptautinės projektinės veiklos 

patirties taikomi inovatyvūs mokymo metodai

 Tampame atviri visuomenei

 Centrą renkasi vis daugiau mokinių 

 Tampame priimančiąja organizacija 



Bendradarbiavimas 

 Komunikacija tarp Centro bendruomenės

 Glaudesnis ryšys su verslu 

 Ankstyvasis iki profesinis mokymas

 Tarptautinė partnerystė



Bendradarbiavimas 

„Mezgamas“ vystomas, 
stiprinamas, socialinių 
partnerių bendradarbiavimo  
tinkliukas
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