
 
                         

 

                                                                                                

MOKINIŲ DĖMESIUI ! 
2014 m. rugsėjo 29 –  spalio 5 dienomis vykdoma  

Erasmus + Leonardo da Vinci mobilumo programos projekto 
 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000058 

 „FLORISTO PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

KŪRYBINIO PROCESO METU” 

DALYVIŲ ATRANKA 
 

vykti į stažuotę Vokietijoje (2015 m. vasario-kovo mėn.). 

Stažuotės trukmė 3 savaitės. 

Projekto dalyviai – floristo profesijos mokiniai. Profesijos dalyviai bus 

atrenkami pagal šiuos kriterijus: 

 profesinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimas; 

 užsienio (vokiečių ir/ar anglų) kalbų žinios (pokalbis, testas); 

 komunikavimo (su)gebėjimus, pasitikėjimą savimi, (su)gebėjimą dirbti 

komandoje; 

 grupės vadovo ir profesijos mokytojo rekomendacijas. 

 Kūrybiškumas. 
 

Mokiniai, norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti prašymą, anketą,  

dalyvauti užsienio (vokiečių ir/ar anglų) kalbų žinių patikrinime ir atlikti 

praktinę kūrybiškumo užduotį. Užpildytus dokumentus pateikti 

metodininkei (306 kab.) iki š. m. spalio 5 d. 

Užsienio (vokiečių ir/ar anglų) kalbų patikrinimas įvyks iki š. m. spalio 3 d. Atrankos 

komisijos posėdis vyks š. m. spalio 10 d. Apie atrankos rezultatus informuosime 

asmeniškai. 
metodininkė Ligita Galvydienė 

tel.: 8 (349) 52 261 

el.p.: projektai@jpm.lt 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai 



 

                                                   
 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000058 

 „FLORISTO PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

KŪRYBINIO PROCESO METU” 
 

Projekto tikslas – floristo specialybės mokinių prkatinių žinių ir įgudžių 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 kūrybiškumą ir novatoriškumą. 

4. Tobulinti technologines kompetencijas ir kūrybiškumą.  

Stažuotės trukmė: 3 savaitės. 

Priimančios organizacijos: infeba - Institut für europäische Bildungsprogramme  (Vokietija) 

Atrankos sąlygos: 
1. Konkurse gali dalyvauti tik Jonavos politechnikos mokyklos floristo specialybės mokiniai; 

2. Atrankos konkurse negali dalyvauti savarankiškai besimokantys ir akademinėse atostogose 

esantys mokiniai; 

3. Leonardo da Vinci mobilumo projektuose dalyvavę mokiniai gali pretenduoti tik į rezervinį 

kandidatų sąrašą; 

4. Konkurso rezultatus tvirtina ir skelbia direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. 
 

Atrankos kriterijai:  geros profesinės žinios ir įgūdžiai, geros užsienio (vokiečių ir/ar anglų) kalbų 

žinios, geri komunikaciniai, darbo grupėje gebėjimai, praktinė kūrybiškumo užduotis. 

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti atrankoje! 
         Hamburg`as                                                                                                                                                

        

                   


