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Erasmus+, Leonardo Da Vinci, Asmenų mobilumas mokymosi tikslais
„Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse“

2015-1-LT01-KA012-013039
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Vokietija. Associação Intercultural
Amigos da Mobilidade, Portugalija. X-PANEL LTD, Kipras.
24 mėnesiai, 2015 m. liepa - 2017 m. liepa
Projektas skirtas mokinių praktikai įmonėse ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui.
Projekto dalyviai - žirgų masažo profesinės specialybės mokytojai (4), kirpimo
specialybės mokytojai (3) ir mokiniai (5), smulkaus verslo paslaugų teikėjo profesinės
specialybės mokymo programų įvairių dalykų profesijos mokytojai (3).
Projekto teikėjas yra Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
(Karaliaus Mindaugo PMC), kuris, projekto sėkmės atveju bus siunčiančioji
organizacija. Projekto užsienio partneriai (priimančios/tarpinės organizacijos) yra
Wisamar, Vokietija;
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalija ir X-PANEL LTD,
Kipras. Projekto tikslai:
1. Prisidėti prie profesinio rengimo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo.
2. Didinti mokytojų ir mokinių judumą Europoje.
3. Gerinti profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajas.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir patenkinti projekto dalyvių poreikius,
mokytojai, pagal parengtą mobilumo vizito programą stebės mokymus,
kurie atitiks profesinio mokymo proceso organizavimo keliamus reikalavimus.
Į dviejų savaičių mobilumo vizitą bus siunčiami keturi žirgų masažo specialybės mokytojai.
Kiekviena pora stebės du skirtingus mokymo, metodų bei mokymo priemonių taikymo
procesus, skirtingose mokymo vietose. Trys kirpėjų specialybės mokytojai dvi savaites
stebės kolegas teorinio ir praktinio mokymo procese, o 5 kirpėjų specialybės mokiniai
kirpimo salonuose praktiškai pritaikys įgytas žinias (keturių savaičių praktika). Trys
smulkaus verslo mokytojai dvi savaites stebės verslumo ugdymo pamokas bei dalyvaus
mokymo procese, o tai padės jiems įsisavinti inovatyvius mokymo metodus, Lego serious
Play, Business Model Canvas mokymo strategijas bei modernias sumanios praktikos
organizavimo technologijas.
Mokinių praktika kirpimo paslaugų įmonėse bus įskaityta, kaip mokymo paraktika pagal
profesinio mokymo kirpimo programą. Mokytojų įgytos žinios ir patiritis bus įskaitytos, kaip
jų profesinės kvalifikacijos kėlimas. Mokytojai pasidalins įgytomis žiniomis su kolegomis
seminarų metu bei kitos sklaidos būdu, panaudos gautą informaciją mokymo programų
tobulinimui.

29845 EUR

