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VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla siekdama išugdyti iniciatyvų, darbštų,
išsilavinusį ir kvalifikuotą jaunąjį specialistą ir įgyti tarptautinių projektų patirties, bei naujų
profesinių žinių mokyklos bendruomenei, siekia įgyvendinti Comenius daugiašalės mokyklų
partnerystės projektą, kuris finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų ir kurį
administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.
Rengiamas projektas profesinio mokymo srityje: ”Svarbiausių logistikos procesų tarp
šalių vidaus tyrimas, atsižvelgiant į logistų profesinio mokymo programą”. Projekto partnerės:
Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen G7 mokykla (Vokietija, Hamburg), VšĮ Klaipėdos
laivų statybos ir remonto mokykla (Lietuva, Klaipėda), Zespol szkol Nr.6 (Tychy, Lenkija).
Pagal Leonardo da Vinci programos parengiamųjų vizitų veiklą Nr. LLP-LdV-PV2011-LT-0354 š. m. sausio 16-20 dienomis VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos
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Gewerbeschule Werft und Hafen G7 mokykloje. Parengiamojo vizito metu pristatyta Lietuvos
švietimo struktūra ir VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos veikla; palygintos abiejų
mokyklų būsimų projekto partnerių logistų profesinio mokymo programos, aptarti jų panašumai
ir skirtumai. Svarbiausias parengiamojo vizito tikslas - aptarti būsimo projekto aktualumą, iškelti
tikslus ir uždavinius, detaliai išanalizuoti projekto įgyvendinimo etapus. Kartu su Vokietijos
mokyklos logistikos profesijos mokytojais Michael Bräuer ir Nerijumi Grigu-Pluhar bei Lenkijos
mokyklos projekto koordinatore Danuta Janecka suformuluota projekto paraiška.
Pirmąją vizito dieną projekto koordinatorė Lina Vališkevičiūtė išsamiai supažindinta su
Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen G7 mokyklos pedagogais, mokiniais, ruošiamomis
specialybėmis. Vizito metu stebėti praktiniai užsiėmimai, kuriuos mielai demonstravo būsimi
laivų statytojai ir remontininkai, batsiuviai, uosto specialistai, logistai. Antrąją vizito dieną taip
pat supažindinta su Vokietijos profesine mokymo sistema, bendradarbiavimo galimybėmis su
socialiniais partneriais, profesinės praktikos atlikimu, jaunų specialistų įdarbinimu bei karjeros
planavimu, siekimu. Antrą ir trečią vizito dienomis aplankytos pagrindinės įmonės, kuriose

mokiniai atlieka praktiką: Hamburgo uostas ir avialinijų kompanijos Lufthansa techninis
servisas.
Hamburgo profesinės mokyklos logistikos mokytojai Michael Bräuer ir Nerijus GrigasPluhar parengė ir turiningą kultūrinę programą: aplankytas Hamburgo senamiestis, miesto
rotušė, bažnyčios, uosto pakrantė, garsus naujasis Hafenstadt gyvenamasis rajonas, išvyka laivu
Elbės upės kanalais.
Grįžus projekto koordinatorė Lina Vališkevičiūtė pasidalijo įspūdžiais ir naujovėmis su
kolegomis, supažindino su dualine švietimo sistema, naujomis darbo formomis bei metodais
profesinio mokymo srityje.
Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos
Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą
informacijos panaudojimą.
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