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Projekto tikslai: 
• profesinio mokymo įstaigų ir verslo partnerystės kūrimas; 
• dėmesys transporto ir logistikos sektoriui, kuriam trūksta kvalifikuotų specialistų; 
• kvalifikacijų atitikimas darbo rinkos reikmėms; 
• praktinio mokymo kokybės panaudojant sektorinius praktinio mokymo centrus 
gerinimas; 
Įgyvendindami projektą sieksime išspręsti problemas: 
• įsigijus modernios, atskirų ūkio sektorių realius poreikius atitinkančios, įrangos, kol 
kas nėra sudarytos sąlygos ja naudotis kitų profesinių mokyklų mokiniams, kuriose 
įranga nebus įdiegta, taip pat verslo įmonių darbuotojams ir privatiems asmenims; 
• nėra parengtų ar pertvarkytų mokymo programų, orientuotų į kuriamus sektorinius 
praktinio mokymo centrus. 

Projekto veiklos  Susipažinimas su Ispanijos švietimo sistema (ESMOVIA); 

 Apsilankymas įmonėje Mercadona. Tai prekybos centrų grandinės lyderis 
Ispanijoje bei viena iš svarbiausių įmonių Europos lygiu; 

 Apsilankymas Instituto de Educacion secundaria Abastos. Visuomeninė 
profesinio mokymo institucija, turinti Transporto ir logistikos studijas; 

 Apsilankymas Centre Privat Complejo Preuniversitario Mas Camarena, Calle 
Benjamín Franklin, privačioje profesinėje mokykloje, kurioje yra komercijos ir 
marketingo mokymo skyrius; 

 Apsilankymas įmonėje VCD Logistica. Šį įmonė teikia visas logistikos 
paslaugas; 

  Apsilankymas The port of Valencia. Valensijos uostas - didžiausias jūrų uostas 
Viduržiemio jūros pakrantėse. 
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Projekto „Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos 

sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus“ 
 
 

REKOMENDACIJOS 
DĖL SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ SĄLYGŲ SUDARYMO, KAIP NAUDOTIS SPMC BAZE 

KITŲ PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS, KURIOSE ĮRANGA NEBUS ĮDIEGTA, TAIP PAT VERSLO 
ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS IR PRIVATIEMS ASMENIMS, KURIEMS REIKIA PERSIKVALIFIKUOTI AR 

PATOBULINTI KOMPETENCIJAS 
 
 

1. Mokyklos turi turėti galimybę atsiskaityti su SPMC už savo mokinių mokymus kaip už paslaugas; 

2. ŠMM turėtų būti parengtas teisės aktas, kuriame būtų reglamentuotos paslaugų teikimo sąlygos 

(aprūpinimas medžiagomis, darbuotojų sauga ir sveikata, atsakomybė ir pan.); 

3. Prie SPMC turėtų būti išvystyta bendrabučių infrastruktūra, kur galėtų būti apgyvendinami kitų 

mokyklų/organizacijų besimokantieji; 

4. Mokyklose, kuriose nėra SPMC, turėtų atsirasti mokykliniai autobusai mokinių pavėžėjimui prie SPMC; 

5. Kiekvienas SPMC turėtų parengti/sudaryti kompetencijų sąrašą, kurias galima įgyti SPMC. Šis 

kompetencijų sąrašas turi būtų viešai skelbimas ir remiantis juo kitos mokyklos/organizacijos galėtų 

užsakyti mokymo paslaugas; 

6. Rengiant tarifinius sąrašus, turėtų būti atskira forma su skaičiavimais, kokius modulius mokykla norės 

organizuoti SPMC (atlyginimas, medžiagos ir kt. išlaidos); 

7. Prie SPMC įsteigi papildomą etatą, kuris rūpintųsi SPMC užimtumu. Atsižvelgiant į įdėtas į SPMC 

investicijas etato atlyginimo koeficientas turi būti prilygintas prie vadovaujančių pareigų. 


