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Projekto tikslas

Tobulinti transporto sektoriaus profesijos mokytojų ir instruktorių
kompetencijas, siekiant pagerinti transporto sektoriaus mokymo paslaugų
kokybę.

Projektą
įgyvendino






Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras

Projekto trukmė 2015 06 01-2016 05 31

Finansavimo
šaltinis

Erasmus+: Leonardo da Vinci KA1 programa

Projekto veiklos Projekto tikslui pasiekti buvo įvykdyti vienos savaitės trukmės personalo
praktikos/darbo stebėjimo vizitai į 3 šalis:
ir rezultatai
 Portugaliją (2015 m. rugsėjo 13-19 d.)
 Italiją (2015 m. rugsėjo 27 d. – spalio 3 d.)
 Vokietiją (2016 m. vasario 7-13 d.)
Į vizitus vyko 18 vairuotojus rengiančių profesijos mokytojų, mokymų
organizatorių, vairavimo instruktorių.
Projekto veiklomis buvo siekiama perimti pažangią užsienio šalių eko
vairavimo mokymo patirtį. Profesijos mokytojai, instruktoriai ir mokymų
organizatoriai, dalyvaudami darbo stebėjimo veiklose, praktiniuose mokymuose
patobulino profesines kompetencijas, kurios prisideda prie organizacijos
teikiamų paslaugų gerinimo bei veiklos efektyvumo didinimo.
Vizitų metu dalyviai tobulino ir praktines eko vairavimo žinias bei įgūdžius.
Dalyviai susipažino su eko vairavimo mokymo ypatumais, stebėjo kaip
vykdomas eko vairavimas vairuotojų kvalifikacijos mokymuose, susipažino su
įdiegtais įrengimais, technologijomis, vairavimo priemonėmis bei taikoma
mokymo metodika.

Projekto įgyvendinimo metu apibendrinus įgytas patirtis buvo parengta
neformali vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa.
Projekto
sklaidos
renginiai

Atvirų durų diena
2016 m. balandžio 8 d. Panevėžio darbo rinkos mokymo centro patalpose buvo
surengtas atvirų durų dienos renginys. Renginio metu vizitų dalyviai pasidalijo
įgytomis naujomis žiniomis bei įgūdžiais, supažindino su nauja eko vairavimo
kultūra, šiuo metu darbo rinkoje paklausia vairuotojo specialybe. Atvirų durų
dienoje dalyvavo Panevėžio miesto bei rajono bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniai ir mokytojai.

Baigiamoji konferencija
2016 m. gegužės 25 d. įvyko projekto baigiamasis seminaras. Jo metu buvo
pristatyta parengta neformali Vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa.
Seminare dalyvavo vizito dalyviai bei kviestiniai svečiai iš regiono profesinių
mokyklų, kuriose vykdomas profesinis vairuotojų mokymas.

