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Projekto veiklos - 16 profesijos mokytojų, mokymų organizatorių 

tobulino profesines kompetencijas integruotų pamokų organizavimo

srityje Čekijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.

KA1 programa

Projektas ,,INTEGRUOTOS PAMOKOS PANEVĖŽIO DRMC 

PROFESINIO MOKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS 

GERINIMUI“



Projekto rezultatas - parengtos metodinės 
rekomendacijos dėl integruotų pamokų 
organizavimo.

KA1 programa
Projektas ,,INTEGRUOTOS 

PAMOKOS PANEVĖŽIO DRMC 

PROFESINIO MOKYMO 

PASLAUGŲ KOKYBĖS 

GERINIMUI“

https://www.paneveziodrmc.lt/uploads/Metodines rekomendacijos_integruota pamoka.pdf


Projektas ,,THE ABILITY ADVISOR: IMPROVING THE TOURISM FOR 

ALL MARKET BY VET“

Projekto rezultatai:

• ES turizmo pritaikyto neįgaliesiems, kitus specialius poreikius turintiems 

asmenims, situacijos analizė.

• Verslo konsultanto, gebančio pritaikyti turizmo paslaugas visiems, 

nuotolinio profesinio mokymo programa. 

Projekto partneriai: 

• European network for accessible tourism asbl (Belgija)

• Bluebook S.r.l. (Italija)

• ENGIM Piemonte (Italija)

• Associacao universidade empresa para desenvolvimento tecminho

(Portugalija)

KA2 programa

https://learning.abilityadvisor.eu/lt/pagrindinis-2/


Projektas ,,THE ABILITY ADVISOR: 

IMPROVING THE TOURISM FOR 

ALL MARKET BY VET“

https://learning.abilityadvisor.eu/lt/pagrindinis-2/
https://learning.abilityadvisor.eu/lt/pagrindinis-2/


Turizmo grandinė

Prieinamumo grandinė yra tiek STIPRI, kiek yra STIPRI JOS 

SILPNIAUSIA GRANDIS



Projektu siekiama skatinti jaunimą plėtoti savo verslo idėjas. 

Projekto partneriai: 
• Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas (Jelgava, LV) -

koordinatorius

• Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas (Klaipeda, LT)

• Akademinis Parkas (Daugavpils, LV)

• Visagino kūrybos namai (Visaginas, LT)

• Venstspilio jaunimo taryba (Ventspilis, LV)

Projektas ,,Ready for Business“



113 PDRMC mokinių dalyvavo projekto renginiuose:

 verslo simuliaciniuose žaidimuose

 seminaruose ,,Būk įsitraukęs!”

Projektas ,,Ready for Business“



Verslo simuliacinių žaidimų e-platforma

Projektas ,,Ready for Business“

https://www.reforbsimulator.eu/lt/
https://www.reforbsimulator.eu/lt/
https://www.reforbsimulator.eu/lt/


Projektas ,, VET TO BUSINESS: AN INNOVATIVE 

BUSINESS PLATFORM FOR VET“ 

Projekto rezultatas - inovatyvi virtuli platforma VET2B profesinio 

mokymo įstaigoms ir verslo įmonėms. 

Projekto partneriai: 

• Dobelės mokymo centras (Latvija)   

• Bluebook S.r.l. (Italija)     

• ENGIM Piemonte (Italija)

• Associacao universidade empresa para desenvolvimento tecminho

(Portugalija)

• Mokymų ir tyrimų centras INNEO (Lenkija)

KA2 programa



Projektas ,, VET TO BUSINESS: AN INNOVATIVE 

BUSINESS PLATFORM FOR VET“ 

https://vet2b.eu/lt

KA2 programa

https://vet2b.eu/lt
https://vet2b.eu/lt
https://vet2b.eu/lt


PROJEKTŲ PRAKTINĖ 

NAUDA

• Darbuotojų kompetencijų tobulinimas 

• Geros praktikos pritaikymas

• Mokymų turinio išplėtimas

• Inovatyvios mokymo priemonės

• Mokinių įtraukimas į projektines/tarptautines 
veiklas

• Įrankiai mokymo kokybės gerinimui




