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Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą 

tarptautiniu lygmeniu, rengiant mokinius, tarp jų ir absolventus, gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. 

 

Projekte dalyvaus: 
• 76 mokiniai, tarp jų ir absolventai, kurie vyks į trijų savaičių stažuotes Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, 

Maltoje, Ispanijoje ir Kipre; 

• 14 profesijos mokytojų; 

• 6 atvykstantys verslo įmonių atstovai. 

Į stažuotes vyks 76 mokiniai bei absolventai. Bus organizuota 13-a srautų. 

Du srautai po 4 mokinius keliaus į Latvijos Rėzeknės technikumą ir Kazimierza Wielkieg vardo Zespol 

Szkol Ponadgimnazjalnych Nr.4 Lenkijoje. Mokiniai bus integruoti į šių mokyklų mokymo procesą. 

11-a 68 mokinių bei absolventų srautų vyks praktikuotis į šias šalis: 

• Nowy Sącz miesto Lenkijoje autoservisus, viešbutį Beskit bei Sadeskio medaus perdirbimo įmonę. 

• Maltos viešbučius ir jų restoranų virtuves, Birkirkaros automobilių TAC, statybos ir verslo įmones. 

• Kipro verslo įmones. 

• Įvairias Italijos verslo įmones, viešbučius bei jų restoranus, kur tobulins žuvies bei jūros gėrybių 

paruošimo, lankytojų aptarnavimo, duonos ir picų kepimo įgūdžius. Į Italiją keliaus virėjo, viešbučių 

darbuotojo, konditerio ir kt. specialybių mokiniai. 

• Mokiniai, turintys spec. poreikių, į Ispanijos Pueto de la Cruz miesto viešbučius ir verslo įmones. 

 

Suplanuotos stažuotės padės įgyvendinti Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos (toliau TS) iškeltą 

uždavinį, numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Sėkmingai bus 

organizuojamos Utenos RPMC mokinių stažuotės užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, 

siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes. 

Dalyviai, norintys vykti į stažuotes, registruosis internetu ir užpildys anketą. Atrinktieji bus informuojami 

el. paštu arba telefonu trumpąja žinute. 

Su mokiniais vyks lydintys asmenys, padėsiantys stažuotės dalyviams adaptuotis. Su grupėmis, turinčiomis 

spec. poreikių mokinių, lydintis asmuo bus visą laiką. Su grupe, kurioje bus tik spec. poreikių turintys 

dalyviai, vyks du lydintys asmenys. 

 

Užsienyje stažuosis 14 Utenos RPMC profesijos mokytojų. 

Keturi profesijos mokytojai vyks su darbo ir mokymo stebėjimo vizitais: vienas virėjo ir vienas pieno 

profesijos mokytojas lankysis Kazimierza Wielkieg vardo Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr. 4 

Lenkijoje ir du profesinio mokymo organizatoriai (Utenos RPMC paslaugų ir statybos skyriaus vedėja bei 



direktoriaus pavaduotoja ugdymui) Kipro Limassolio profesinėse mokyklose. 

Dešimt įvairių specialybių profesijos mokytojų po du praktikuosis šiose užsienio verslo įmonėse: Nowy 

Sącz miesto Lenkijoje autoservisuose, Italijos įmonėje New service, Maltos mėsos perdirbimo, Prancūzijos 

ir Ispanijos verslo įmonėse. 

Profesijos mokytojų ir vadovaujančio personalo atranka bus vykdoma, vadovaujantis 2020–2021m. 

vadovo, pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų, soc. pedagogo kvalifikacijos tobulinimo planais. 

Šios profesijos mokytojų stažuotės užsienyje padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, 

numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Tai bus pasiekta organizuojant 

Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti 

mokinių integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes bei organizuojant Utenos RPMC mokytojų ir 

darbuotojų stažuotes užsienio šalių verslo įmonėse ir stebėjimo vizitus profesinio mokymo institucijose. 

 

Planuojami trys atvykstamieji 5–7 dienų trukmės trijų verslo įmonių šešių specialistų mokymo 

vizitai Lietuvoje: 
• Iš Austrijos atvyks mėsininkas ir IT specialistas. Mėsininkas organizuos mokymus Utenos RPMC 

profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams, Aukštaitijos ūkininkams 

(jautienos išpjaustymas ir jos produktų gamyba). Kärnten BTV IT specialistas mokys kurti mažus vaizdo 

klipus, naudojant naujausią IT techniką. 

• Du Estijos KU Events OÜ įmonės specialistai (virėjas ir pobūvių apipavidalintojas) organizuos trijų dienų 

mokymus pobūvių organizavimo ir aptarnavimo bei proginių patiekalų ruošimo temomis. 

• Du Latvijos įmonės Knauf mokymo centro darbuotojai organizuos mokymus centro apdailininko 

specialybės mokiniams, regiono profesijos mokytojams ir statybinių organizacijų atstovams apie gipso 

kartono naudojimo naujoves. 

Atvykstamieji mokymo vizitai padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, numatantį skatinti 

Centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo 

renginius Centro ir kitų šalies, užsienio partnerių profesinio mokymo įstaigų mokytojams, socialiniams 

partneriams, tobulinant profesines žinias, tarpkultūrines kompetencijas, didinant pakantumą kitoms tautoms 

ir kultūroms. Tai bus įgyvendinta, pasikviečiant užsienio šalių profesijos mokytojus ir verslo įmonių 

darbuotojus atvykstamųjų dėstymo vizitų į Utenos RPMC. 

Visi stažuočių dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus. 

  

  
 

Jacques Lemans Weingut 

Taggenbrunn 
Taggenbrunn 9, 9300 St. Veit an der Glan 

 
  

 

     



 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
  



 

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

https://www.amerika-holzer.at/ 
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Truppe Jürgen 
Industriepark 2, A-9330 Althofen 

Imkerai.truppe@gmx.at  
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