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1. Projekto pavadinimas: Geriausia paraktika jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 

4. Projekto koordinatorius: Julija Astrauskienė 

5. Bendra informacija apie projektą.  

Projekto tikslas - pagilinti intelekto sutrikimą bei mažiau galimybių turinčių jaunuolių profesines žinias, 

darbinius įgūdžius, mokymosi motyvaciją, adaptavimosi galimybes, pagerinti jų socialinius įgūdžius per 

tarptautinį bendradarbiavimą, formuoti mokinių verslumą. Projekte dalyvavo 25 specialių poreikių 

mokiniai, vienas specialių poreikių RTVMC absolventas ir 8 mažiau galimybių turintys jaunuoliai 

(disadvantaged youth) dalyviai. 25 dalyviai turėjo lengvo laipsnio intelekto sutrikimą, vienas dalyvis 

turėjo visišką kurtumą. Staliaus, šaltkalvio, auto mechaniko ir žirgininkystės verslo darbuotojo 

specialybių mokiniai pagerino savo praktinio darbo įgūdžius Maltoje, Vokietijoje ir Tenerifėje. Jie įgijo 

naujų socialinių kompetencijų, patikėjo savo jėgomis. Sudalyvavę projekte, jie pamatė aiškesnę savo 

karjeros perspektyvą.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas 

Projekte gal ir netaikyta ypatingų inovacijų. Bet sutrikusio intelekto mokiniams, kurių didžioji dauguma, 

stodama į mokyklą, neturi jokių IT įgūdžių arba turi labai menkus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, 

šio projekto metu įgyvendinta skaitmeninio raštingumo veikla buvo labai svarbi. Tame ir yra projekto 

novatoriškumas.  

Sutrikusio intelekto mokiniai, kurie dalyvauja mūsų projektuose, yra iš nepasiturinčių, kartais asocialių 

šeimų. Pusė jų, prieš projekto vizitų pradžią neturėjo elektroninio pašto, neturėjo savo paskyros 

socialiniuose tinkluose. Lydintys asmenys dirbo su mokiniais, padėdami jiems prieš darbo praktikos 

vizitą sukurti elektroninį paštą ir Facebook paskyrą.  

Minėtame projekte mokiniai tobulino savo profesinius įgūdžius. Bet laisvalaikio metu jie buvo skatinami 

bendrauti su savo draugais per Skype ir Facebook, naudotis elektroniniu paštu. 

Lydintys asmenys paaiškino, pamokė, kaip reikia kelti nuotraukas į socialinį tinklą, padėjo neturintiems 

IT įgūdžių mokiniams. Ši veikla vėliau padėjo atliekant projekto sklaidą, nes mokiniai noriai dalinasi 

nuotraukomis su savo draugais. 

 

7. Projekto rezultatai.  

Dalyvavimas projekto veiklose turėjo didelį poveikį tikslinei grupei. Tikslinės grupės jaunuoliai- 

sutrikusio intelekto mokiniai ir mažiau galimybių turintys jaunuoliai, visada yra ypač skriaudžiami darbo 

rinkoje. Daugelis iš jų net ir mokosi su nuostata, kad įgyjama specialybė nepadės jiems rasti gerą darbą. 

Dalyvavimas projekto darbinėje praktikoje pakeitė mokinių ydingą nuostatą, pagerino jų mokymosi 

motyvaciją. Baigę mokyklą, daugelis mokinių, kurie dalyvavo projekte, taip pat ir absolventas, susirado 

darbą pagal specialybę.  

  

Projekto rezultatai taip pat turėjo didelę reikšmę mokyklos bendruomenei. Filmuota medžiaga, 

pristatyta bendrų susirinkimų metu, sulaukė didelio mokinių, mokytojų, darbuotojų o taip pat mokyklos 



socialinių partnerių susidomėjimo. Mokytojai, kurie atliko lydinčiųjų vaidmenį, praplėtė savo 

profesinius įgūdžius bei kompetencijas, nes mokino savo ugdytinius ne tik profesijos dalykų, bet ir 

kompiuterinio raštingumo. Labai didelę reikšmę projekto rezultatai turėjo ir užsienio partneriams.  

8. Projekto sklaida.   

 Buvo parašyti straipsniai apie projektą į laikraštį „Radviliškio kraštas“. 

 Projektas buvo pristatytas internetiniuose puslapiuose: www.rtvmc.lt  , : 

http://www.kurstoti.lt/s/3186/mokiniu-praktika-maltoje  

 

9. Projekto tęstinumas.  

Partneriai iš Maltos pripažįsta, kad bendravimas su mūsų mokinių grupėmis ir lydinčiaisiais duoda jiems 

naujos patirties. 2014/2015 mokslo metais mes iš viso buvome jiems pirma darbo su intelekto 

sutrikimą turinčiais dalyviais patirtis. Prieš keletą metų, pradedamas bendradarbiavimą su mūsų 

mokykla, partneris labai bijojo visko, kas susiję su sąvoka ""intelekto sutrikimas"" ir abejojo, ar mūsų 

mokiniai iš viso sugebės dirbti, ar nežlugs praktikos vizitas. Jis pabrėždavo, kad bijo dėl savo profesinės 

reputacijos ir santykių su darbdaviais. 

2016 metais spalio 10-28 dienomis 6 virėjų mokinių ir 2 lydinčiųjų grupė iš RTVMC atliko praktiką 

aukščiausios klasės „Hilton Malta“ viešbučio restorano virtuvėje. Partneris net nesuabejojo, 

organizuodamas mums šią darbo vietą. Dabar jis jau negalvoja, kad dėl mokinių intelekto sutrikimo 

projektas gali įvykti netinkamai arba žlugti. Jis įsitikino, kad RTVMC siunčia į praktiką gerai paruoštus 

jaunuolius ir nepabijojo organizuoti praktiką  viešbutyje „Hilton Malta“, pabrėždamas, kad jis patikėjo 

mums savo profesinę reputaciją. 

Tą patį galima pasakyti apie visus mūsų partnerius, su kuriais mes palaikome ilgalaikius profesinius 

santykius. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus:  

Projekto patirtis pasirodė mokiniams tokia svarbi ir prisiminimai tokie malonūs, kad ir po kelių metų kai 

kurie iš jų dar kelia nuotraukų į savo Facebook laiko juostą: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1658803414342069&set=a.1485347338354345.1073741

829.100006372789926&type=3 

http://www.rtvmc.lt/
http://www.kurstoti.lt/s/3186/mokiniu-praktika-maltoje
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1658803414342069&set=a.1485347338354345.1073741829.100006372789926&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1658803414342069&set=a.1485347338354345.1073741829.100006372789926&type=3

