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KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR 
PREKYBOS MOKYMO CENTRAS

Tai moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga su 
gimnazijos klasių skyriumi, turinti sektorinius praktinio mokymo 
centrus, laiduojanti kokybišką švietimo paslaugų kokybę, 
prieinamumą.

Specialybės: smulkaus verslo organizatorius, konditeris, kelionių 
agentas, apskaitininkas-kasininkas, padavėjas-barmenas, virėjas, 
elektroninės prekybos agentas, svečių aptarnavimo darbuotojas.

Mokiniai: nuo 15 metų iki ....



KMPPMC ir PROJEKTAI
2015 metais gauta VET mobilumo CHARTIJA.

2015 metais gautas apdovanojimas už kokybiškiausią projektą (eTwinning)

2016 metais gautas apdovanojimas už kokybiškiausią projektą (Erasmus+)

2016-2017 m.m. atvyko 26 mokiniai ir 6 mokytojai

2016-2017 m.m. 2-5 savaičių stažuotėse dalyvavo 65 mokiniai, 16 
mokytojų tobulino kompetencijas.

2017-2018 m.m. 2-5 savaičių stažuotėse dalyvaus 66 mokiniai, 17 
mokytojų tobulins kompetencijas, 7 asmenys lydės mokinius, 5 dėstymo 
vizitai.



Erasmus+  ir KMPPMC

Mokinių atranka vykdoma:

oCV anglų kalba

oRekomendacijos (anglų k. mokytoja, auklėtoja, profesijos mokytoja)

oMotyvacinis laiškas

oDalyvavimas atrankos pokalbyje



VERSLUMAS

Verslumas – tai siekimas naujų idėjų, projektų įgyvendinimo, t.y.
sugebėjimas sėkmingai organizuoti ir valdyti savo gyvenimą ir verslą.
Tai yra mąstymas ir veikimas. Verslumas reikalingas kiekvienam
visuomenės nariui, jeigu jis tik nori dirbti ir užsidirbti.



KODĖL PAMOKOSE ATSIRADO 
ETWINNING?

Kartu su eTwinning jau nuo 2013 metų.

Prekybos skyriuje mokiniams reikia kuo daugiau praktinio 
mokymo.

Mokiniai skirtingo amžiaus, skirtingos praktinės patirties, 
skirtingų lūkesčių.



eTWINNING PROJEKTAS 
„Business in Europe: How to start a company“

Europos verslumo projektas;

Projekto dalyviai:
◦ Prancūzija (projekto įkūrėja);
◦ Lietuva
◦ Lenkija;
◦ Vokietija;
◦ Bulgarija;
◦ Italija;
◦ Čekija;
◦ Ispanija;
◦ Olandija;
◦ Rumunija;
◦ Anglija;
◦ Makedonija.



PROJEKTO DALYVIŲ PRISISTATYMAI



PROJEKTO 
EIGA

1. dalis – teisinė

2. dalis – marketingas

3. dalis – vadyba.



PROJEKTO EIGA
Visi projekto dalyviai (mokytojai ir dalyvavę mokiniai) turėjo 
prisijungimus prie TwinSpace erdvės;

TwinSpace erdvėje mokytojai su mokiniais kėlė atliktus darbus-savo 
šalies verslo situacijos analizę.



PROJEKTO REZULTATAI

Kiekvienoje šalyje buvo sukurtas pradedančiojo gidas

„Step by step guide to starting your own business“.



PROJEKTO NAUDA IR SINERGIJA

Mokiniai išmoko pristatyti save, savo profesiją, savo mokyklą, savo 
šalį;

Pamokų metu gautas žinias pritaikė praktiškai ir ne tik domėjosi savo 
šalies verslo situacija, bet ir sukūrė verslininko pradžiamokslį;

Sužinojo, kokia verslo situacija kitose Europos šalyse, kaip pradėti 
savo verslą užsienyje – apribojimai, lengvatos ir pan.



KITOS eTWINNING VEIKLOS
„Švenčiame įvairovę“ - 2016 metų gegužės 9 dieną programa
„eTwinning“šventė savo 11-ąjį gimtadienį. Šia proga visi buvo
kviečiami aktyviai organizuoti debatus savo klasėse ir skatinti
mokinius diskutuoti šiais klausimais: „Kaip apibūdintumėte įvairovę?“,
„Kaip galime ją išsaugoti?“ ir „Kaip skatinti įvairovę?“



NORDPLUS ir eTWINNING
KMPPMC vykdytas NORDPLUS projektas “Let’s TASTE the enterprise”.

Partneriai: Lietuva, Latvija, Norvegija.

Trukmė: 1.5 metų.

Veiklos: 3 partnerių susitikimai (2 mokytojai+4 mokiniai) visose šalyse



KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
eTwinning – ne tik projektų edvė. Tai platforma mokytojams.

Čia galima dalyvauti internetiniuose seminaruose ir kursuose, kelti 
kvalifikaciją (eTwinning Live erdvėje, poskyris“Profesinis tobulinimas“)
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