
                                      
 

 

 

Leonardo da Vinci programa – profesinio orientavimo specialistams 

Nauji įgūdžiai geresniam darbui 
 

 

Leonardo da Vinci programa skirta Europos šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant 

profesinį mokymą. Programa suteikia sąlygas kurti kokybišką užimtumą keliant darbuotojų kvalifikaciją, 

dalinantis patirti su kolegomis užsienyje, perkeliant ir pritaikant naujoviškas idėjas ir priemones mūsų 

šalies poreikiams.  

Kviečiame plačiau susipažinti su šios programos teikiamomis galimybėmis, jau įvykusių projektų 

patirtimi ir teikti paraišką konkursams. 

 

Leonardo da Vinci programos veiklos galimybės profesinio orientavimo specialistams: 

 tai galimybė dalyvauti mobilumo projektuose (VETPRO projektai) kelti kvalifikaciją užsienyje 

(stažuotės nuo 1 iki 6 savaičių), susipažinti su užsienio šalyse naudojamomis naujomis profesinio 

informavimo ir konsultavimo metodikomis, naudojamomis priemonėmis, keistis patirtimi su 

užsienio kolegomis, užmegzti naudingus bendradarbiavimo ryšius, o užsienio šalyse sukurtas 

naujoviškas priemones pritaikyti savo darbe.  

Leonardo da Vinci programos veiklos galimybės organizacijoms: 

 bendradarbiauti su Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių organizacijomis 

dalyvaujant partnerysčių projektuose siekiant, kartu su užsienio partneriais sukurti abipusiai 

naudingą rezultatą profesinio orientavimo tema;  

 pritaikyti užsienio šalyse naudojamus naujoviškus bei sėkmingus sprendimus profesinio 

orientavimo srityje, įgyvendinant naujovių perkėlimo projektus; 

 vykti į parengiamąjį vizitą ar kontaktinį seminarą susitikti su potencialiais projekto partneriais ir 

aptarti būsimo projekto veiklas. 

 

Kas gali dalyvauti? 

 

Valstybinės ar privačios bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos, kurios vykdo profesinį 

informavimą ir konsultavimą, valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir kiti profesinės veiklos atstovai 

suinteresuoti profesinio orientavimo klausimais. Individualūs asmenys paraiškų teikti negali.  

 

 

Konkurso datos 

 

Visą informaciją, dokumentus bei paraiškų formas, susijusias su kvietimu teikti projektų paraiškas, 

galite rasti fondo interneto svetainėje. 

 

  

 

 

 

 

http://www.smpf.lt/index.php?id=61
http://www.smpf.lt/index.php?id=61
http://www.smpf.lt/index.php?id=468
http://www.smpf.lt/leonardo-prt
http://www.smpf.lt/index.php?id=471
http://www.smpf.lt/index.php?id=470
http://www.smpf.lt/lt/programos/leonardo_da_vinci


 

 

Nuo ko pradėti? 

 

 Apsvarstykite projekto idėją, kokius organizacijos klausimus, uždavinius norėtumėte išspręsti 

dalyvaudami programoje? 

 Įsigilinkite į projektų rengimo taisykles, kurios pateiktos paraiškų rengimo vadovuose. 

 Susipažinkite su Leonardo da Vinci programos tikslais ir prioritetais. 

 Susirasti partnerius (LT ir užsienyje). Patarimus, kaip rasti partnerius rasite kartu su kitais 

konkurso dokumentais. 

 Parenkite projekto paraišką ir laiku atsiųskite Švietimo mainų paramos fondui. 

 

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai teikia konsultacijas projektų rengėjams paraiškų 

teikimo, projektų administravimo klausimais. Kontaktai pasiteiravimui: (8 5) 249 71 34 arba el. paštu 

leonardo@smpf.lt.  

 

Įgyvendinto projekto patirtis 
 

 Mobilumo projektas „Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio 

profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“. Projektą įgyvendino: Mažeikių 

politechnikos mokykla. Kiti partneriai Lietuvoje: VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Telšių 

profesinio rengimo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Mažeikių r. Židikų vidurinė mokykla, 

Mažeikių Ventos pagrindinė mokykla, Senamiesčio pagrindinė mokykla, Balėnų pagrindinė mokykla bei 

Mažeikių darbo birža.  

 Dvidešimties profesinio informavimo ir orientavimo konsultantų stažuotės Danijoje ir Latvijoje  

suteikė galimybę jiems įgyti naujų įgūdžių, susipažinti su šių šalių profesinio mokymo, profesinio 

informavimo bei konsultavimo sistemomis. Įgyta patirtis pagerino teikiamų paslaugų kokybę, padedant 

mokiniams teisingai pasirinkti tolimesnę karjerą, prisidėjo prie kokybiškesnio profesinio informavimo 

darbo organizavimą institucijose. Įgytos patirties pagrindu dalyviai parengė metodinę medžiagą apie 

vadybinių kompetencijų įtaką organizuojant profesinį informavimą, bendradarbiavimo būdus tarp 

bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sėkmės rengiant projektus! 

 

mailto:leonardo@smpf.lt

