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Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla (Lietuva) bendradarbiaudama su BVO 

Bildungsberatung und Vermittlungsagentur GmbH (Austrija) ėmėsi įgyvendinti Erasmus+ projektą 
„Virėjo ir automechaniko pirmoji darbo patirtis su profesionalais“ 2020 metais. Kaip tik 2020 metų 
rugsėjo 1d. mokykla reorganizuota į Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialą „Dieveniškių 
Simono Karczmaro amatų kiemas“. Nepakito mokyklos tikslas kokybišku ir veiksmingu ugdymu bei 
mokymu motyvuoti mokinius pasiekti profesionalumo pasirinktoje srityje, ugdyti mokyklos vertybines 
nuostatas bei auginti mokyklos įvaizdį, žinomumą ir patrauklumą Vilniaus regione, Lietuvoje ir 
užsienyje. Geriausia priemonė šiam tikslui pasiekti yra Erasmus+ programos projektai. Mokykla 
atnaujina infrastruktūrą inžinerinės ir paslaugų asmenims srities specialistams rengti bei nuolat 
užmezga naujus bendradarbiavimo ryšius su Šalčininkų r. ir Vilniaus regiono įmonėmis, kad suteiktų 
mokiniams kokybiškas praktikos vietas. Vis tiktai mokiniams trūksta praktikos dirbant su naujoviška 
įranga, rajone dažiausiais siūlomos praktikos vietos darbui su pasenusiais įrenginiais. Todėl šiuo 
projektu siekiama, kad dalyviai turėtų galimybę išmokti dirbti šiuolaikiškomis priemonėmis moderniai 
įrengtose darbo vietose. Mobilumo dalyviams suteikiamos sąlygos patobulinti mokykloje įgytus 
profesinius įgūdžius, kompetencijas ir žinias, kartu įgyjant socialinių, kultūrinių bei komunikacinių 
kompetencijų. Iki šiol profesinio mokymo prestižas Lietuvoje nėra pats aukščiausias, todėl ilgalaikis 
tikslas yra nuolat teikti mokiniams galimybes atlikti praktiką užsienyje, siekti joje įgytų kompetencijų 
pripažinimo bendruomenėje ir Lietuvoje. Kitas svarbus ilgalaikis tikslas - tobulinti projektinės darbo 
grupės Erasmus + KA1 projektų įgyvendinimo patirtį, susisteminti darbą ir parengti projekto valdymo 
reglamentavimą. 

Projekte „Virėjo ir automechaniko pirmoji darbo patirtis su profesionalais“ dalyvauja 8 
Vilniaus agroekologijos mokymo centro bei filialo „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“ 
mokiniai iš mažiau galimybių turinčių šeimų dėl materialinių, geografinių, ekonominių, socialinių 
aplinkybių, todėl šiems mokiniams suteikiama pirmenybė. Projekto metu vykdomos pasiruošimo 
veiklos, kultūrinis, rizikos prevencijos ir kalbinis pasirengimas. 30 dienų dalyviai atlieka praktiką 
Austrijos įmonėse virėjo ir automobilio mechaniko profesijų srityse – restoranuose ir autoservisuose. 
Po praktikos vykdomas rezultatų įsivertinimas, oficialus pripažinimas ir rezultatų sklaida. Rezultatai 
orientuoti į mokinius, tobulinant jų profesines, socialines, kalbines ir kultūrines kompetencijas, 
įgūdžius ir žinias. Dalyviai susipažįsta su savo profesija, darbo specifika, mokosi planuoti darbą nuo 
pradžios iki pabaigos, tampa savarankiški ir atsakingi, suvokia profesijos ir kvalifikuoto specialisto, 
atitinkančio šiuolaikinius darbo standartus, vertę. Vilniaus agroekologijos mokymo centras ir filialas 



„Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“ tampa patraukli mokykla, formuojamas teigiamas 
požiūris į profesinį mokymą. Tuo tarpu projektinė darbo grupė tobulina kompetencijas vykdant 
Erasmus+ projektus, sukuriamas Erasmus+ KA1 profesinio mokymo projekto organizavimo ir 
vykdymo reglamentas, užtikrinantis sėkmingą ir kokybišką projektų vykdymą ir organizavimą 
nepriklausomai nuo pokyčių darbo grupėje.  
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auto Krainer GesmbH 
Völkermarkter Str. 184, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee 
https://www.auto-krainer.at/  

 

    

  

   

  

https://www.auto-krainer.at/


    

   

   

   

     



RSM - Mechanische Fertigung 
Rudolf-Sodek-Straße 2, 9321 Kappel am Krappfeld 
http://www.rsm-austria.at/   
 

  

 

   

      

   

Gipfelhaus Magdalensberg 
Familie Skrianz 

 
Magdalensberg 16, 9064 Magdalensberg 

http://m.hotel-magdalensberg.at/ 

  

http://m.hotel-magdalensberg.at/


   

      

       

    



  

  

   

        



  

  

  

Hotel Sammer - Holzer 
Am See XI, 9122 St. Kanzian 

https://www.amerika-holzer.at/ 
 

 

  

     

https://www.amerika-holzer.at/


Alpenhof Ladinig 
A-9346 Glödnitz-Flattnitz 

Kärnten – Österreich 
http://hotel-ladinig.at/  Alpenhof Ladinig 

 

    

    

  

     

https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o
https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o


        

Biolandhaus Arche 
Vollwertweg 1a, A-9372 Eberstein 
http://www.bioarche.at/de/  
 

 
 

  

       

     

https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o
https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o
http://www.bioarche.at/de/
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