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Projekto rengėjai, partneriai, 

dalyviai 

  
Projekto rengėjas – Jonavos 

politechnikos mokykla. 

Priimančioji organizacija - 

Institutas „infeba“  

Projekto dalyviai –10 Jonavos 

politechnikos mokyklos floristo  

specialybės I ir II kurso mokiniai. 

 



Projekto tikslas 

floristo specialybės mokinių praktinių 

žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant 

kūrybiško ir kokybiško darbo rezultato 

bei profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas. 



Projekto uždaviniai 

 1. Stiprinti mokinių profesines kompetencijas 
ir gerinti praktinio mokymo kokybę. 

 2. Ugdyti pagrindines kompetencijas per 
profesinį mokymą realioje darbo vietoje. 

 3. Skatinti mokinių ir mokytojos  domėjimąsi 
savo profesija, norą nuolat tobulinti savo 
kompetencijas. 

 4. Ugdyti mokinių ir mokytojos  
kūrybiškumą ir novatoriškumą.  

 5. Tobulinti  technologines kompetencijas ir 
kūrybiškumą. 



Dalyvių užduotys 

 Tobulinti žinias ir įgyti naujų praktinių 

įgūdžių; 

 Tobulinti profesinės užsienio kalbos 

žinias, bendruosius gebėjimus; 

 Parengti informacinius stendus; 

 Užpildyti ataskaitas; 

 Organizuoti sklaidos renginį kitiems 

mokiniams, mokytojams.  

 

 



Projekto rezultatai 

10 projekto dalyvių įgijo naujų praktinių 
įgūdžių ir tarptautinės darbo patirties bei 
patobulino bendruosius gebėjimus. 

Patobulėjo mokinių kalbinės, 
tarpkultūrinės, profesinio tobulėjimo 
kompetencijos, vystėsi socialiniai 
įgūdžiai. 

Stažuotę vainikavo dalyviams išduoti 
Europass mobilumo dokumentai bei 
sertifikatai, kuriuose pateikiama 
informacija apie įgytą tarptautinę patirtį.  

 



Vokietija (Hamburgas) 

  Hamburgas  – laisvasis ir Hanzos miestas, 
miestas šiaurės Vokietijoje, prie Elbės  ir 
Alsterio upių, susisiekia su Šiaurės jūra. 
Verslo, pramonės ir kultūros centras. Antrasis 
pagal dydį uostas Europoje. Gyvena apie 1,8 
mln. gyventojų. Antrasis pagal dydį Vokietijos 
miestas. Hamburgo pavadinimas kilo nuo 
808 m. prie Alsterio pastatytos tvirtovės 
pavadinimo Hamma Burg (čia „burg“ reiškia 
„tvirtovė“, o „ham“ senąja saksoniečių 
tarme – „krantas“). Hamburgo senamiestis 
yra rytiniame Alsterio (Alster) upės krante, o 
naujamiestis – vakariniame.  







„Floristo profesinių kompetencijų 

tobulinimas kūrybinio proceso metu“  

 Į Vokietiją 2015-02-15/03-07, vyko 

šios 99 fl gr. ir FL 14/2 gr. 

mokinės:  

1. Moroz Remigija  

2. Sadauskaitė Greta  

3. Garnienė Rima  

4. Griškevičienė Vaiva  

5. Svajūnė Sipavičienė  

6. Akulauskienė Vilma  

7. Rimdeikienė Ina  

8. Glinskienė Irma  

9. Reda Paškauskaitė  

10. Žilinskaitė Aušra  

 



3 savaičių praktika Hamburge, 

Vokietija... 



3 savaičių praktika Hamburge, 

Vokietija... 



3 savaičių praktika Hamburge, 

Vokietija... 



Praktikos darbai….. 



Praktikos darbai….. 



Praktikos darbai….. 



Laisvalaikis....ragavome itališkų 

ledų desertą.... 



Plaukėme laivu Elbės upe... 



Pasivaikščiojimas po Hamburgą... 



       Misija baigta ir ivertinta  


