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Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus (Alytaus profesinio 
rengimo centras) 

 

 

 
 Centrum Kształcenia zawodowego w Alytus lit. Alytaus profesinio rengimo 
centras (dalej - Centrum) jest instytucją publiczną, założoną w 2004 r. Główną 
działalnością ośrodka jest szkolenie zawodowe. Pozostałe obszary działań to: 
szkolnictwo średnie, edukacja podstawowa, edukacja nieformalna i szkoła nauki jazdy. 
Jest to największy ośrodek szkolenia zawodowego na południu Litwy. W Centrum 
znajdują się 3 działy: dział przemysłu i handlu, dział usług biznesowych, technologie 
budowlane i dział biznesowy. 

 Centrum jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w południowej Litwy. 
W różnego rodzaju formach szkolnych uczy się w nim około 1300 uczniów, a około 1500 
dorosłych, w każdym roku uzyskuje kwalifikacje w ramach ciągłych i nieformalnych 
programów edukacyjnych. Centrum realizuje 34 programy formalnego szkolenia 
zawodowego, w tym dwa programy są przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami. W sumie Centrum realizuje 97 programów szkolenia zawodowego. 

  Wykształcenie podstawowe i średnie jest rozwijane w sekcji „Gimnazjum”. 
Uczniowie uczą się w nowoczesnych klasach, laboratoriach i warsztatach praktycznego 
szkolenia zawodowego. Środowisko edukacyjne jest dostosowane do uczniów ze 
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specjalnymi potrzebami lub słabościami ruchowymi. Zgodnie z potrzebami rynku pracy 
Centrum stale przygotowuje nowe programy i odnawia stare programy.  

 W centrum pracuje 240 pracowników, w tym 120 nauczycieli. Głównym celem 
działalności centrum jest rozwijanie duchowych, intelektualnych i fizycznych 
możliwości danej osoby oraz wspieranie kreatywnego, odpowiedzialnego obywatela, 
który zdobył umiejętności i kompetencje do skutecznej integracji społecznej i uczenia 
się przez całe życie. Centrum szkolenia zawodowego Alytus koncentruje się na 
znaczeniu uczenia się przez całe życie, organizacji i wdrażania kształcenia ustawicznego 
i poradnictwa dla dorosłych. 

 Ocena i uznawanie samokształcenia oraz nieformalnej wiedzy i umiejętności jest 
szczególnie ważne w kształceniu dorosłych, ponieważ uznanie kompetencji pomaga 
osobom w zdobyciu wymaganych kwalifikacji, zwiększa ich szanse na zatrudnienie i 
wzmacnia motywację do nauki i rozwoju. W tym kontekście Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Alytus aktywnie działa w tej dziedzinie, aby wiedza, umiejętności i 
zdolności nabyte w ramach samokształcenia lub uczenia się pozaformalnego zostały 
oficjalnie uznane, dostosowane i wdrożone. 

 System zarządzania jakością LST ENISO 9001: 2008 został wdrożony w centrum 
szkolenia zawodowego Alytus 24 stycznia 2014 roku. Nasze Centrum aktywnie 
uczestniczy i realizuje projekty UE w Programach Erasmus +, Comenius oraz w 
Programach transgranicznych, krajowych i lokalnych. Centrum szkolenia zawodowego 
w Alytus zostało nagrodzone za pomyślnie zakończone działania programu Leonardo da 
Vinci w latach 2007-2013. 

 Centrum kształcenia zawodowego Alytus została przyznana Karta mobilności w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym w ramach programu Erasmus + na okres od 2016 
do 2020 roku. Co roku pracownicy Centrum realizują wiele różnych projektów w 
ramach działań Erasmus + KA1 i KA2, Nordplus Junior oraz w programach krajowych i 
transgranicznych dotyczących szkoleń lub rozwoju infrastruktury. 

 Nowo otwarte nowoczesne centrum bezpieczeństwa pracy oraz praktyczne 
sektorowe centrum szkoleniowe dla przemysłu budowlanego i inżynieryjnego w 
centrum szkolenia zawodowego Alytus pomaga zapewnić wysoką jakość szkoleń w 
sektorze budownictwa i inżynierii. W 2015 r. Powstało sektorowe centrum szkoleniowe 
dla przemysłu maszynowego wyposażone w nowoczesne technologie. W naszej szkole 
istnieje nowoczesna infrastruktura takich programów szkoleniowych, jak spawacz, 
elektryk, operator obrabiarek do obróbki metali i warsztaty sprzętu przemysłowego. 

 Centrum kształcenia zawodowego w Alytus ma duże doświadczenie w edukacji 
pozaformalnej. Pracuje z uczniami po lekcjach, organizuje wiele różnych imprez, 
wystaw, uczestniczy w różnych lokalnych, regionalnych i krajowych konkursach. W 
ubiegłym roku ponownie zorganizowało 2 biblioteki, teraz w Centrum funkcjonuje 
nowoczesna przestrzeń, w której jest nie tylko bibliotekę, ale także duży obszar do 
wspólnych działań, wydarzeń, warsztatów IT. Zawsze zachęcamy naszych uczniów, aby 
interesowali się nowymi rzeczami, byli ciekawi, czytali. Organizujemy konkursy 
czytelnicze. Uważamy, że podstawowe umiejętności lub umiejętności społeczne są tak 
samo ważne jak kompetencje technologiczne.  

 Departament Rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus jest 
odpowiedzialny za działania projektowe. Celem Departamentu Rozwoju jest 
przygotowanie i wdrożenie projektów regionalnych, krajowych i finansowanych przez 
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UE. Ma doświadczenie w pracy z wieloma instytucjami w krajach UE i Kanadzie. 
Współpracując z różnymi krajami UE w ramach programu Erasmus +, wysyła nie tylko 
naszych studentów i nauczycieli na międzynarodowe staże, ale również przyjmuje 
studentów z innych krajów w naszej szkole. 

 Menedżerowie projektów mają duże doświadczenie w administrowaniu 
projektami w ramach programów EFS, Litwa-Polska, Leonardo da Vinci, Erasmus +. 
Podczas wdrażania i administrowania projektami komunikują się i współpracują z 
przedstawicielami instytucji z innych krajów, gmin i przedsiębiorstw. Podczas realizacji 
projektów organizują spotkania partnerów, konferencje i inne wydarzenia związane z 
działaniami projektowymi, współpracują z mediami regionu. Zespół jest odpowiedzialny 
za przygotowanie formularzy wniosków, administrowanie działaniami projektów, 
pomyślną realizację projektów, współpracę z partnerami zagranicznymi oraz 
poszukiwanie partnerów zagranicznych. 

 

Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach 

 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-LT01-KA102-013259 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Kaunas Food Industry and Trade Training 
Centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-LT01-KA102-013067 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Kaunas Information Technology School 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2014-1-LT01-KA102-000159 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Kaunas Food Industry and Trade Training 
Centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2016-1-LT01-KA102-023082 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Alytus vocational training centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2016-1-LV01-KA202-022699 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta PIKC RVT/LV 

Program UE Nordplus Junior 
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Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  NPJR-2016/10017 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Valga County vocational training centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2016-1- LT01-KA102- 022843 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
VILNIUS VOCATIONAL SCHOOL OF RAILWAY 
AND BUSINESS SERVICES 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2016 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-LT01-KA102-013289 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Vilnius Builders Training Centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2017-1-LT01-KA116-034983 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Alytus vocational training centre 

Program UE Nordplus Junior 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  NPJR-2017/10052 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Alytus vocational training centre 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2017-1-ES01-KA219-038710-4 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Escuela de Formación Profesional Santa María 
de los Ángeles, S.Coop.And 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2017-1-HU01-KA219-0360012 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Key to the Future- Collaboration in Robotics 
for Modern Education, Kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2017-1-AT01-KA219-035048-3 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Bundeshandelsakademie 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2018 
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Numer identyfikacyjny projektu  2018-1-LT01-KA116-046830 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta International mobility – possibility to improve 

Program UE Erasmus+ 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-PL01-KA201-016644 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

 


