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ERASMUS+ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO 

PROJEKTŲ DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR ATRANKOS KONKURSO 

VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS  

 

1. Už mobilumo projekto dalyvių atrankos organizavimą ir projekto koordinavimą 

atsakinga projektų vadovė, vykdanti projektų administravimo, veiklos planavimo ir analizės 

funkcijas. 

2. Siekiant atrinkti mobilumo projekto dalyvius, mokykloje organizuojamas viešasis 

mokinių bei mokyklos darbuotojų mobilumo projekto dalyvių atrankos konkursas pagal šios 

tvarkos I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus ir kriterijus. 

3. Organizuojant ir vykdant mobilumo projekto dalyvių atranką laikomasi aiškumo, 

viešumo, skaidrumo, lygių galimybių principų. 

4. Projektų vadovė informaciją apie skelbiamą atranką išplatina mokyklos internetinėje 

svetainėje, mokyklos socialiniuose tinklapiuose ir mokyklos skelbimų lentose. 

5. Projekto dalyvių atranką vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta mobilumo 

projekto dalyvių atrankos komisija (toliau – atrankos komisija). Atrinktų ir rezervinių 

mobilumo projekto dalyvių sąrašas tvirtinamas atrankos komisijos posėdžio protokolu. 

6. Pretendentas, pageidaujantis dalyvauti mobilumo projekte, likus ne mažiau kaip 3 d. 

iki atrankos komisijos posėdžio, pateikia projektų vadovei prašymą (1 priedas), kuriame 

nurodomas vizito tikslas ir  šalis (arba šalys, prioriteto tvarka), kurioje (-se) pageidaujama 

stažuotis ir užpildytą pretendento anketą (2-3 priedai). 

7. Įvykus atrankai, projekto vadovė mokyklos internetinėje svetainėje pateikia atrinktų 

ir rezervinių mobilumo projekto dalyvių sąrašą. 

 

I. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS, SIEKIANTIEMS DALYVAUTI 

MOBILUMO PROJEKTUOSE 

8. Atrankoje gali dalyvauti mokiniai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

8.1. neturintys mokymosi įsiskolinimų ir galiojančių drausminių nuobaudų; 

8.2. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;  

9. Atrankoje gali dalyvauti profesijos mokytojai, profesinio mokymo specialistai, 

mokyklos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo specialistai, vadybininkas ar asmuo 

susijęs su profesinių mokymų mokykloje: 

9.1. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu; 

 

 

 

II. MOBILUMO PROJEKTO DALYVIŲ ATRANKOS VERTINIMO 

KRITERIJAI 



10. Visiems pretendentams bus sudarytos sąlygos dalyvauti atrankoje nepriklausomai 

nuo lyties, amžiaus, gyvenamosios vietos bei tikėjimo. 

11. Mokinių-dalyvių atranką vykdys komisija, taikant individualaus pokalbio  metodą 

bei atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

11.1 motyvacija dalyvauti projekte; 

11.2. darbininkiškos karjeros siekimo kryptingumas; 

11.3. asmeninės savybės: pareigos jausmas, tvarkingumas, komunikabilumas, 

pasitikėjimas savimi, lankstumas, darbas komandoje ir individualiai, darbo su IT 

technologijomis patirties turėjimas ir kt; 

11.4. socialinė padėtis; 

11. Darbuotojų-dalyvių atranką vykdys komisija, taikant individualaus pokalbio  

metodą bei atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

12.1. motyvacija dalyvauti projekte; 

12.2. metodinės veiklos patirtis, taikant įvairias mokymo formas ir metodus 

pamokose; 

12.3. asmeninis noras tobulėti ir mokytis, skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe; 

12.4. aktyvus dalyvavimas projektų rengime, įgyvendinime ir jų sklaidoje; 

13. Prioritetas taikomas kandidatams, turėjusiems mažiau galimybių kelti kvalifikaciją 

užsienyje. 

 

 

 


