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Įvadas
Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo srityje turi ir turės didelę reikšmę. Programa „Erasmus+“
yra pavyzdys, kad tarptautinio mobilumo stiprinimas profesinio mokymo kontekste yra viena iš prioritetinių Europos veiklų. Mobilumo projektai skatina organizuoto mokymosi patirtį kitose Europos šalyse. Mokiniai, vykdami į stažuotes, siekia įgyti tarptautinės patirties, plėsti kalbų žinias, įgyti socialinių
ir tarpkultūrinių įgūdžių. Programa „Erasmus+“ profesinio mokymo mokiniams ir mokytojams suteikia
galimybę išmokti naujų darbo metodų ir praplėsti akiratį.
Iš esmės tarpvalstybinis mobilumas profesinio mokymo srityje nėra naujas reiškinys Europoje. Keliautojai iš tam tikrų gildijų keliaudavo į kitus regionus jau vėlyvaisiais viduramžiais. Šios kelionės, dažnai
trunkančios kelerius metus toli nuo namų, padėjo išmokti naujų amatų ir techninių praktikų bei tobulėti.
Taigi faktas, kad tarpvalstybiniai profesinio mokymo projektai prisideda prie asmeninių, profesinių,
kalbinių ir tarpkultūrinių įgūdžių tobulinimo, yra šimtmečių įžvalga. Net augančios globalizacijos ir
tinklų kūrimo amžiuje tai neprarado savo reikšmės. Priešingai – tarptautiniai profesiniai įgūdžiai yra
svarbesni nei bet kada anksčiau bendroje Europos ekonominėje erdvėje. Europoje ir ES valstybėse
narėse stengiamasi sureguliuoti užsienyje įgytų įgūdžių, kvalifikacijos ir diplomų palyginamumą ir pripažinimą. Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) ir Europos kvalifikacijų sąranga (EKS)
yra šių pastangų dalis ir yra skirtos prisidėti prie mobilumo kokybės gerinimo. ECVET sudaro sąlygas
pripažinti mobilumo projektų dalyvių pasiekimus, sukurti vieningą stažuočių organizavimo struktūrą
ir visoje Europoje skatinti abipusį profesinio mokymo įstaigų ir kompetentingų institucijų pasitikėjimą.
Lietuvos profesinės mokyklos aktyviai dalyvauja programoje „Erasmus+“. Iš 67 profesinių mokyklų
(2020 m. duomenimis) beveik kas trečia turi suteiktą „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją, ir tai reiškia, kad jos yra parengusios tarptautiškumo strategijas ir kokybiškai vykdo mobilumo
projektus ir kitas tarptautines veiklas.
Leidinio tikslas – atskleisti Lietuvos profesinių mokyklų sukauptą patirtį vykdant mobilumo projektus,
atlikti analizę pagal kokybiško mobilumo principus ir pasidalyti gerąja patirtimi su kitomis profesinio
mokymo institucijomis. Leidinys galėtų būti naudingas tiek patyrusiems ir naujų idėjų ieškantiems
projektų vadovams, kurie galėtų paįvairinti ar patobulinti vykdomas veiklas, pasisemti patirties iš kolegų, tiek pradedantiems darbuotojams, siekiantiems mokytis iš savo srities profesionalų ir vykdyti
kokybiškus mobilumo projektus.
Rengiant šį leidinį buvo pasirinkta pakalbinti 10 mokyklų atstovų, tiesiogiai dirbančių su mobilumo
projektais: 8 projektų vadoves, 1 mokytoją ir 1 direktoriaus pavaduotoją ugdymui (buvusią projektų
vadovę, toliau kuruojančią projektus). Interviu klausimai buvo sudaryti remiantis kokybiško mobilumo
principais, kuriuos būtų galima suskirstyti į stambesnes grupes, atitinkančias projekto planavimo ir
vykdymo, vertinimo ir sklaidos etapus: tikslų išsikėlimas ir planavimas, dalyvių informavimas, atranka,
parengimas, stažuočių praktinis organizavimas – kelionės, draudimo, apgyvendinimo organizavimas,
programos derinimas, sutarčių rengimas, vizito įgyvendinimas ir mobilumo bei viso projekto vertinimas. Kokybiško mokinių mobilumo principai parengti remiantis leidiniu „Handbook on Quality in
Learning Mobility“1, parengtu Europos Tarybos ir Europos Komisijos 2019 m., taip pat programos
„Erasmus+“ įsipareigojimais siekti kokybės2.
Leidinį galima skaityti visą iš eilės arba tik atskirus skyrius, pavyzdžiui, 22 kokybiško mokinių mobilumo principus, tik interviu analizę arba atskirus interviu.
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1.

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557

2.

https://erasmus-plius.lt/programa/mobilumo-projektu-vykdytojams/

I. Kokybiško mokinių
mobilumo principai
Šiame skyriuje pateikiami 22 kokybiško mokinių mobilumo principai, padedantys
įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo projektus. Principai aprašyti vadovaujantis
„Handbook on Quality in Learning Mobility“ (leidinys parengtas Europos Tarybos ir Europos Komisijos 2019 m.). Kokybiško mobilumo principai orientuoti į projektus, skirtus
profesinio mokymo institucijų mokiniams ir su jais dirbantiems darbuotojams. Principai
yra praktinės gairės, apmąstymo priemonė. Tai yra principų rinkinys, palaikantis geriausią įmanomą tarpvalstybinio mokymosi stažuočių kokybę.

1.

Mobilumo projektas turi aiškius tikslus, kurie žinomi visiems suinteresuotiems asmenims (profesinio mokymo institucijos administracijai, mokytojams, mokiniams).
Siunčiančiojoje organizacijoje projekto tikslai aptarti kartu su projekto dalyviais (mokiniais,
mokytojais, administracija) ir už projekto įgyvendinimą atsakingais priimančiųjų organizacijų
atstovais. Suformuluoti tikslai atitinka siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų poreikius.

2. Mobilumo projektas atitinka organizacijos poreikius.
Projektas dera su visų organizacijų partnerių tikslais, tarptautiškumo strategija. Organizacijos vadovybė, personalas palaiko mobilumo projektą. Tai yra galimybė profesiniam ir
strateginiam vystymuisi, taip kuriama organizacijos pridėtinė vertė.
3. Mobilumo projektas pritaikytas prie mokinių profesinio mokymo profilio ir mokymo(si)
tikslų.
Siunčiančioji organizacija rengia mobilumo projektus atsižvelgdama į dalyvių profesinio
mokymo profilį ir poreikius, pasirenka tinkamas tikslines šalis ir priimančiųjų šalių partnerius, stažuotės trukmę ir turinį, kad galėtų pasiekti norimus mokinių mokymosi rezultatus.
Organizacija siekia patenkinti dalyvių lūkesčius.
4. Siunčiančioji organizacija kuria mobilumo vertinimo rodiklius kartu su dalyviais.
Prieš stažuotę organizatoriai kartu su dalyviais nutaria, koks yra sėkmingas jos rezultatas.
Veiklos progreso matavimas pagal nustatytus rodiklius parodo esmines ateities veiklos kryptis,
suteikia informacijos apie institucijų vykdomų veiklų grįžtamąjį ryšį, kuris yra esminė prielaida
planuojant veiklą. Rodikliai leidžia identifikuoti veiklos tobulinimo sritis ir pasiūlyti konkrečias
veiklos gerinimo priemones. Rodiklių stebėsena veda projektų tobulinimo (gerinimo) link.
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5. Informacija apie projektą ir dalyvavimo sąlygas yra aiški prieš dalyviams nusprendžiant dalyvauti atrankoje.
Siunčiančioji organizacija iš anksto informuoja potencialius kandidatus apie projektą. Informacija iškomunikuojama tikslinės grupės poreikius atitinkančiais kanalais. Kai reikalavimai dalyviams yra aiškūs, jie gali tinkamai pasirinkti. Dalyvavimas yra savanoriškas.
6. Vykstant atrankai kriterijai ir procedūros yra skaidrios.
Atrankos procedūros pritaikytos stažuotės tipui. Atrankos kriterijai yra tikslūs ir aiškūs visiems atrankos dalyviams. Taikomi objektyvūs kriterijai, siekiant atrinkti labiausiai tinkamus
dalyvius. Neatrinkti dalyviai gauna labai aiškų grįžtamąjį ryšį, jiems paaiškinama, kodėl jie
nebuvo atrinkti.
7. Siunčiančioji organizacija atsižvelgia į dalyvių poreikius, siekdama sukurti įtraukiančią aplinką.
Dalyviai turi galimybę išreikšti savo poreikius ir lūkesčius. Organizacija siekia užtikrinti
tinkamas sąlygas ir aplinką visiems dalyviams. Komunikacija ir grįžtamasis ryšys yra labai
svarbus suteikiant galimybę dalyvauti atrankoje visiems mokiniams.
8. Siunčiančioji organizacija įsitikinusi, kad ištekliai yra tinkami dalyvių tikslams pasiekti.
Žmogiškieji, fiziniai ir finansiniai ištekliai, laikas, veiklos, dalyvių poreikiai ir tikslai dera tarpusavyje. Organizacija atsakingai administruoja veiklas, darbuotojai yra tinkamai parengti.
9. Mokymosi aplinka padeda pasiekti mokymosi tikslus.
Mokinių praktinio mokymosi aplinkos parinktos taip, kad dalyviai galėtų įgyti kompetencijų, atitinkančių mobilumo projekto tikslus ir mokymo rezultatus.
10. Programa ruošiama iš anksto kartu su visomis suinteresuotomis šalimis.
Programa atitinka priimančiosios organizacijos galimybes. Visos suinteresuotos šalys
(priimančioji, siunčiančioji organizacijos) dalijasi lūkesčiais ir iš anksto sutaria, koks bus jų
indėlis. Vaidmenys ir atsakomybės yra aiškios.
11. Dalyviai tinkamai parengiami.
Prieš išvykimą siunčiančioji organizacija tinkamai parengia dalyvius. Vykdomas profesinis
praktinis, kalbinis, kultūrinis parengimas, dalyviai supažindinami su šalies, į kurią vyksta,
kultūra, papročiais, gyvenimo būdu, priimančiąja organizacija, stažuotės programa, praktikos atlikimo vietomis. Į projektą įtrauktas personalas taip pat dalyvauja pasirengimo
procese. Parengimo trukmė derinama pagal dalyvių grupės poreikius.
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12. Kuriama pozityvi partnerystė.
Tiek siunčiančiosios, tiek priimančiosios organizacijų tikslai skirti užtikrinti dalyvių profesinį mokymą. Šalys bendrauja skaidriai, dalijasi atsakomybėmis, sutaria, kaip valdyti rizikas,
geranoriškai veikia, kad galėtų patenkinti dalyvių poreikius. Tarp partnerių pasirašomos
partnerystės sutartys, ECVET tarpusavio supratimo memorandumas.
13. Siunčiančioji organizacija iš anksto sprendžia visus praktinius aspektus ir informuoja dalyvius tinkamu laiku.
Organizatoriai rūpinasi kelione, apgyvendinimu, draudimu ir informuoja dalyvius gerokai
prieš išvykimą. Su dalyviais pasirašomos mobilumo sutartys.
14. Siunčiančioji organizacija numato siektinus mokymosi rezultatus.
Siunčiančioji organizacija, dalyvaujant profesijos mokytojams, aptaria siektinus praktinio
mokymosi užsienyje rezultatus, suderina juos su priimančiąja organizacija, informuoja
dalyvius. Su kiekvienu dalyviu įvertina jo asmeninį ir profesinį tobulėjimą stažuotės metu.
15. Naudojama metodologija ir metodai yra tinkami dalyvių mokymosi tikslams pasiekti.
Praktika dalyviams parengta pagal jų gebėjimus ir įgūdžius. Dalyviai teikia grįžtamąjį ryšį,
organizatoriai, jei reikia, peržiūri mokymosi tikslus ir metodus, pritaiko programą dalyvių
poreikiams ir aplinkybėms.
16. Siunčiančioji organizacija užtikrina tinkamą paramą stažuotės metu.
Organizacija suteikia tinkamą ir kvalifikuotą paramą dalyviams stažuotės metu, taip pat ir iškilus problemoms. Dalyviai yra susipažinę su paramos gavimo struktūra (numatyti kontaktiniai
asmenys tiek priimančiojoje, tiek siunčiančiojoje organizacijoje, nutarta, kur kreiptis iškilus
problemai ar nenumatytam atvejui, kaip elgtis tam tikrose situacijose). Tai suteikia dalyviams
užtikrintumo jausmą, kad jiems bus suteikta parama susiklosčius nenumatytai situacijai.
17. Mokymosi rezultatai įvertinami priimančiojoje organizacijoje.
Kiekvieno dalyvio mokymosi rezultatai įvertinami priimančiojoje organizacijoje. Vertinimą
sudaro pradiniai dalyvio gebėjimai ir stažuotės metu pasiektas mokymosi rezultatas. Vertinami ir iš anksto neplanuoti, bet stažuotės laikotarpiu pasiekti mokymosi rezultatai (praktinio mokymo(si) metu įgytos žinios ar gebėjimai, kurie nebuvo numatyti pasiekti stažuotės
laikotarpiu).
18. Gali būti vertinami ir nenumatyti rezultatai.
Į vertinimą organizatoriai įtraukia ne tik su praktiniu mokymosi susijusius pasiekimus, bet
ir bendruosius gebėjimus (komunikavimas, verslumas, gebėjimas dirbti komandoje), kurie
turi labai svarbią pridėtinę vertę.
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19. Siunčiančioji organizacija padeda dalyviams pasiekti, kad gauti įvertinimai būtų pripažinti ir dokumentuoti.
Dalyviai gauna „Europass“ mobilumo dokumentą, priimančioji organizacija pateikia mokymosi rezultatų įvertinimą. Organizacija pripažįsta mokinio gautus įvertinimus stažuotės
metu ir juos dokumentuoja (įrašo į dienyną).
20. Siunčiančioji organizacija padeda dalyviams pasinaudoti patirtimi.
Pasiruošimo etapu organizacija padeda suderinti dalyvių lūkesčius su projekto reikalavimais. Stažuotės metu dalyviai skatinami sieti gaunamą patirtį su būsima kvalifikacija. Po
stažuotės siunčiančioji organizacija padeda dalyviams perkelti jų mokymosi rezultatus ir
pritaikyti patirtis asmeninio ir profesinio tobulėjimo veiklose. Mokiniams nereikia kartoti
kurso, jie toliau sėkmingai integruojasi į ugdymo procesą ir tęsia mokslus siekdami įgyti
kvalifikaciją. Mokytojai, rekomenduodami praktikos ar darbo vietas, atsižvelgia į mokinio
asmeninį ir profesinį progresą, informuoja darbdavius apie mokinio pasiekimus ir gebėjimus, įgytus stažuotės laikotarpiu.
21. Siunčiančioji organizacija skiria tinkamą dėmesį individualių ugdymo(si) poreikių
turinčių mokinių stažuotei.
Siunčiančioji organizacija motyvuoja individualių ugdymo(si) poreikių mokinius (tardamasi su
tėvais) dalyvauti stažuotėse. Stažuotės programa sudaroma glaudžiai bendraujant su priimančiąja organizacija, siektini mokymosi rezultatai yra realūs ir pasiekiami individualių ugdymo(si)
poreikių turintiems mokiniams. Pasirūpinama praktiniais stažuotės organizavimo aspektais.
22. Siunčiančioji organizacija skiria tinkamą dėmesį stažuotės rezultatų ir dalyvių patirties sklaidai.
Dalyvių patirties sklaida vykdoma prieš stažuotę, jos metu ir po jos. Prieš stažuotę ir jos
metu dalyviai dalijasi patirtimi socialiniuose tinkluose, bendraudami ryšio priemonėmis.
Po stažuotės vyksta dalyvių patirties pristatymas siunčiančiosiose organizacijose, teikiamas grįžtamasis ryšys. Pripažinimo įrankiai ir procesai gali būti naudojami sklaidai.
Organizacija iš anksto numato informacijos apie projektą sklaidą, siekdama parodyti projekto vertę visoms suinteresuotoms šalims. Stažuotės metu organizacija ir dalyviai didina
projekto žinomumą skleisdami informaciją apie patirtį. Geroji patirtis dokumentuojama ir
ja dalijamasi. Organizacija diskutuoja, kaip mobilumo projektai atitinka platesnius organizacijos strateginio vystymosi tikslus.
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II. Tarptautinio mobilumo
geroji patirtis profesinio
mokymo srityje
1. Interviu su mobilumo projektų organizatoriais analizė

Atliktų interviu tikslas – atskleisti Lietuvos profesinių mokyklų sukauptą patirtį vykdant
mobilumo projektus, atlikti analizę pagal 22 kokybiško mobilumo principus ir pateikti gerąją patirtį, kuria galėtų pasinaudoti tiek patyrę ir naujų idėjų ieškantys projektų vadovai,
siekiantys paįvairinti ar patobulinti vykdomas veiklas, pasisemti patirties iš kolegų, tiek pradedantys projektų vykdytojai, siekiantys mokytis iš savo srities profesionalų ir kokybiškai
vykdyti mobilumo projektus.

Interviu klausimai buvo sudaryti vadovaujantis kokybiško mobilumo principais, kuriuos būtų galima
suskirstyti į stambesnes grupes, atitinkančias projekto planavimo ir vykdymo etapus: tikslų išsikėlimas ir planavimas, dalyvių informavimas, atranka, parengimas, stažuotės praktinis organizavimas –
kelionės, draudimo, apgyvendinimo organizavimas, programos derinimas, sutarčių rengimas, vizito
įgyvendinimas ir stažuotės bei viso projekto vertinimas ir sklaida. Nacionalinės ECVET ekspertės
Roma Šimukauskienė ir Ramunė Vadeikytė 2020 m. balandžio ir gegužės mėn. kalbino 10 mokyklų
atstovų, tiesiogiai dirbančių su mobilumo projektais: 8 projektų vadoves, 1 mokytoją ir 1 direktoriaus
pavaduotoją ugdymui (buvusią projektų vadovę, toliau kuruojančią projektus). Pasirinktos mokyklos
iš skirtingų Lietuvos savivaldybių: Kauno, Mažeikių, Biržų, Radviliškio, Utenos, Kupiškio, Marijampolės, Klaipėdos, Kėdainių. Pateikiama susisteminta dešimties interviu analizė, o kitame skyriuje galima
paskaityti visus autentiškus interviu.

1.1. Projekto tikslai
Mobilumo projektas turi turėti aiškius tikslus, atitinkančius suinteresuotų šalių poreikius, t. y. projektą vykdančios organizacijos, priimančiosios organizacijos ir projekto dalyvių. Visi respondentai interviu pabrėžė, kad projekto tikslai atitinka organizacijos strateginius tikslus, tarptautiškumo
strategiją, planuojant mobilumo projektus atsižvelgiama į tikslinės grupės profilį ir poreikius. Organizacija siekia patenkinti dalyvių lūkesčius. Stažuotės padeda pasiekti mokymo(si) tikslus. Organizacijos vadovybė, personalas palaiko mobilumo projektą. Mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai
aktyviai įsitraukia į mobilumo projektų planavimą, tikslų iškėlimą. Dauguma mokyklų pamini, kad
mobilumo projektai yra viena iš pagrindinių priemonių organizacijos profesiniam ir strateginiam vystymuisi ir kuria organizacijos pridėtinę vertę – didina žinomumą, pritraukia naujų mokinių, padeda
plėtoti ryšius su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais, suteikia mokiniams vertingų profesinių
ir verslumo įgūdžių. Rašant apie tikslus, mintis nejučia nukrypsta prie rezultatų, bet iš tiesų tai yra
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neatsiejama. Taip savo interviu sako ir projektų vadovai: projektų tikslai yra tęstiniai, jau aptariant
įvykusį projektą analizuojami teigiami ir tobulintini aspektai, taip užsibrėžiami nauji tikslai. Įvykdyto projekto stebėsena veda prie naujo projekto tobulinimo. Mokiniai prisideda prie tikslų kėlimo,
projektu siekiama tenkinti jų lūkesčius. Vis dėlto apie priimančiosios organizacijos tikslus projektų
vadovai tiesiogiai nekalba. Be abejo, jie derina vizitus su priimančiaisiais partneriais dar paraiškos
rengimo etapu ir vėliau išsako savo poreikius dėl projekto tikslų, vizito programos ir visų praktinių
stažuočių organizavimo klausimų. Galima tik numanyti, kad jeigu priimančioji organizacija sutinka
bendradarbiauti, tai greičiausiai atitinka ir jų poreikius bei organizacijos tikslus. Atsakymuose pasigendama tikslių rodiklių, kas ir kaip bus matuojama siekiant nustatyti, ar projektas yra sėkmingas,
kaip bus planuojamos veiklos, kas bus gerinama.
Užsiėmimai dalyviams parengiami pagal jų gebėjimus ir įgūdžius. Dalyviams pateikus grįžtamąjį ryšį,
organizatoriai, jei reikia, peržiūri mokymosi tikslus ir metodus, pritaiko programą dalyvių poreikiams
ir aplinkybėms.

1.2. Dalyvių informavimas, atranka, parengimas

Respondentai nurodė, kad profesinės mokyklos iš anksto informuoja kandidatus apie
projektą. Informacija iškomunikuojama tikslinę grupę pasiekiančiais būdais: mokyklos
internetiniame puslapyje, „Facebook“, skelbimų lentoje, per grupių vadovus ir mokytojus. Apklaustos mokyklos yra parengusios dalyvių atrankos aprašus ar tvarkas. Respondentai teigė, kad atrankos kriterijai turi būti tikslūs ir aiškūs visiems atrankos dalyviams.
Atrankos kriterijai siejami su projekto tikslais, orientuoti į mokymosi rezultatų (profesinių
ir bendrųjų kompetencijų) įgijimą, patobulinimą, tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai mokiniai dalyvauja atrankoje tik norėdami išvykti į užsienį. Mokyklos sudaro atrankos komisiją, kurią gali sudaryti projekto vadovas, profesijos mokytojai ar grupės vadovai, anglų
kalbos mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas. Komisija patvirtinama direktoriaus
įsakymu. Atrankos kriterijai mokyklose būna skirtingi, tačiau apibendrinant būtų galima
išskirti tai, kas kalbintoms mokykloms atrodo svarbiausia atrenkant dalyvius: motyvacija,
mokyklos taisyklių laikymasis, pažangumas, savarankiškumas. Kai kurios mokyklos turi
internetinę registracijos sistemą arba prašo kandidatų pateikti anketas, gyvenimo aprašymus, dažnu atveju – mokytojų, auklėtojų, bendrabučio prižiūrėtojo rekomendacijas.
Komisija su kiekvienu kandidatu kalbasi atskirai. Sudaromas atrinktų dalyvių ir kandidatų
sąrašas. Neatrinkti dalyviai gauna grįžtamąjį ryšį, jiems paaiškinama, kodėl jie nebuvo
atrinkti. Kai kurios mokyklos atrinktų dalyvių sąrašus skelbia skelbimų lentose.

Atrinktiems dalyviams organizuojami susitikimai su projektų vadovu, kai kurios mokyklos turi mentorius, kurie yra įtraukti į dalyvių parengimą. Projektų vadovai teigia, kad susirinkimai su dalyviais prieš
stažuotę yra labai svarbūs. Jie padeda suvokti stažuotės tikslus, praktinius vizito klausimus, dalyviai
labiau susibendrauja tarpusavyje kaip komanda. Dauguma mokyklų paskiria anglų kalbos mokytoją
vadovauti dalyvių kalbiniam parengimui, kartu su mokytoju mokiniai atlieka „Online Linguistic Support“
(OLS) testus, dalyvauja nuotoliniuose kursuose. Projektus sudaro kultūrinis dalyvių parengimas, kurio
metu susipažįstama su šalies kultūra, papročiais, gyvenimo būdu. Geroji praktika yra ta, kai mokiniai
patys parengia šalies, į kurią vyksta, pristatymus. Dalyviai supažindinami su vizito programa, jau prieš
išvykdami žino, kur atliks praktiką, ko iš jų tikimasi, ko jie turės išmokti. Dalyviai taip pat paruošiami
galimų problemų sprendimui, pavyzdžiui, ką reikėtų daryti pametus asmens dokumentą. Kai kuriose
mokyklose parengiant dalyvius dalyvauja ir psichologas, padedantis pasiruošti galimam namų ilgesiui,
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kultūriniams skirtumams, komandiniam bendravimui. Priimančiojoje organizacijoje paskiriami asmenys, kurie rūpinasi dalyviais stažuotės metu. Pasigendama aplinkosauginio dalyvių parengimo, projektų vadovės nepasakojo, kad ruoštų dalyvius nekenkti aplinkai, sumažinti veiklos poveikį aplinkai.
Kalbinė pagalba, vertimai mokiniams dažniausiai nėra teikiami. Stengiamasi atrinkti dalyvius, kurie
gebėtų susikalbėti anglų kalba, jiems dar iki stažuotės organizuojami OLS nuotoliniai kursai, esant
reikalui kiti komandos nariai padeda tiems mokinimas, kuriems sunkiau sekasi anglų kalba, o su
individualių poreikių dalyviais visą laiką būna lydintis asmuo. Dar viena gera praktika, kai dalyviams
yra parengiami žodynėliai ir prieš stažuotę pasimokoma naudotis programėlėmis, kurias galima būtų
naudoti susikalbėti su vietiniais priimančiosios šalies gyventojais.
Dalyviai taip pat parengiami profesiniu požiūriu. Profesijos mokytojai aptaria su mokiniais, ko jie išmoks stažuotės metu, kas ir kaip juos vertins. Kai kurios mokyklos prašo mokinių rašyti stažuotės
dienoraščius, kaupti darbų aplanką. Tai – labai gera praktika, nes taip mokiniai mokosi mokytis, suprasti, ko išmoko, kas buvo sunku, ką galės pritaikyti ateityje darbe, ko grįžę išmokys savo draugus.

1.3. Mobilumo projektų organizavimas: partnerystė su priimančiuoju partneriu, sutartys,
programa, vaidmenys ir atsakomybės

Dažniausiai stažuotės trukmė yra 4 savaitės, kartais 3 arba 5, ilgalaikės stažuotės nėra
populiarios. Mokykloms sunku suderinti ilgalaikį išvykimą su mokymo procesu, nors yra
ir gerų pavyzdžių, kai ilgam laikui išsiunčiami mokiniai, kurie prieš tai jau yra išvykę trumpam, turi patirties. Mokykla tokius ilgalaikių stažuočių kandidatus numato jau prieš rengdama paraišką, nes dalyvis turi būti patikrintas, motyvuotas, patyręs.

Dažnu atveju partneriai yra patikrinti, nuolatiniai, pas naujus partnerius organizuojami parengiamieji
vizitai. Vizitas pradedamas derinti dar prieš rengiant paraišką. Aptariama, kiek ir kokių specialybių
mokinių priimančioji organizacija galėtų priimti. Mokykla, planuojanti siųsti mokinius į stažuotę, pateikia savo poreikius, tikslus, o priimančioji organizacija pristato savo galimybes. Derinami kelionės,
apgyvendinimo, mokymosi, vertinimo klausimai. Programa atitinka priimančiosios organizacijos galimybes. Kiek programa turi būti išsami, mokyklos turi skirtingą patirtį. Kai kurios mokyklos labai išsamiai aprašo, ką, kur, kada mokiniai darys ir griežtai laikosi programos visos stažuotės metu; jos teigia,
kad šis planas pavyksta, pasitaiko tik nedidelių nuokrypių. Kitos mokyklos programoje nurodo tik tiek,
kiek valandų per dieną, kiek dienų per savaitę, ką ir kur mokiniai dirbs, nes darbo grafikas, priklausomai nuo praktikos įmonės, gali keistis. Visos suinteresuotos šalys (priimančioji, siunčiančioji organizacijos) dalijasi lūkesčiais ir iš anksto sutaria, koks bus jų indėlis. Vaidmenys ir atsakomybės yra aiškios.
Visos priimančiosios organizacijos paskiria atsakingą asmenį, kuris mokiniui yra žinomas, ir mokinys
gali į jį kreiptis. Mokyklos įtraukia tą priimančiojo partnerio atsakingą asmenį į pokalbių grupę, kartais
iki stažuotės organizuoja virtualius susitikimus ir mokiniai gali patys išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus, užmegzti ryšį, vėliau stažuotės metu tai padeda jiems lengviau adaptuotis.
Mokyklos daugeliu atvejų jau naudoja ECVET sutartis. Jų pagrindinis pranašumas – aiškiai nurodytos
partnerių atsakomybės, įvardyti konkretūs už mokymą, mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą atsakingi asmenys, vertinimo metodai, iki stažuotės įgytos ir stažuotės metu siekiamos įgyti žinios ir įgūdžiai, pažymių atitiktis. Pastebima, kad jei priimantysis partneris yra mokymo centras, ECVET taikomas
dažniau, o kai partneris yra įmonė, mokykloms kyla neaiškumų, kaip ir ką būtų galima vertinti ir įskaityti.
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Organizatoriai rūpinasi kelione, apgyvendinimu, draudimu ir informuoja dalyvius gerokai prieš išvykimą. Mokyklos pasirūpina, kad dalyviai turėtų Europos sveikatos draudimo kortelę ir dar papildomai
apdraudžia kelionės, sveikatos ir, jeigu priimantysis partneris reikalauja, civilinės atsakomybės draudimu, nors tai nėra paprasta suderinti su draudimo kompanijomis.
Organizatoriai suteikia tinkamą ir kvalifikuotą paramą išvykus, iškilus problemoms. Dalyviai yra supažindinami su paramos gavimo struktūra. Tai suteikia jiems užtikrintumo jausmą, kad susiklosčius
nenumatytai situacijai bus suteikta parama. Visus kelionės organizavimo, apgyvendinimo ir maitinimo
klausimus siunčiančioji mokykla išsamiai išsiaiškina su priimančiuoju partneriu, tariasi su mokiniais,
viską išsamiai jiems išaiškina, paruošia atmintines. Mokyklos nuogąstauja, kad dalyviai kasmet darosi
išrankesni apgyvendinimo sąlygoms. Maitinimas grupei dažniausiai nėra organizuojamas. Mokiniams
pervedami pinigai, kad jie galėtų maistą pirkti patys pagal savo poreikius. Tik dažnai jiems reikalinga
lydinčio mokytojo pagalba planuojant savo biudžetą, apsiperkant, nes gyvendami namuose mokiniai
nėra išsiugdę reikiamų įgūdžių.
Biudžetas prieš rengiant sutartis suderinamas su partneriais ir viskas išsamiai aprašoma sutartyse.
Dažniausiai kelionės ir apgyvendinimo išlaidas iš anksto padengia siunčiančioji mokykla. Lėšos, skirtos kultūriniam parengimui, dažniausiai pervedamos priimančiajam partneriui. Mokiniams dalimis, per
kelis kartus pervedamos lėšos maitinimuisi ir kitoms smulkioms išlaidoms.
Jeigu projekte dalyvauja nepilnamečiai, bendraujama su jų tėvais. Mokyklos tai vertina labai atsakingai, informuoja tėvus, kad jų vaikai pateikė prašymus dalyvauti projekte, inicijuoja susitikimus, aptaria
praktinius stažuotės klausimus. Pasitaiko atvejų, kad tėvai nesutinka išleisti vaikų vykti į projekto
kelionę. Nepilnamečiai turi pateikti rašytinius tėvų ar globėjų sutikimus.

1.4. Individualių poreikių turinčių mokinių stažuotės

Trys mokyklos iš dešimties nuolat rengia individualių poreikių turinčių mokinių stažuotes.
Jos turi daug mokinių, turinčių įvairių fizinių ir protinių negalių. Kitose mokyklose individualių poreikių turinčių mokinių grupės nėra atskirtos, jie mokosi kartu su visais. Dauguma mokyklų teikia pirmenybę dalyvauti projekte mažiau galimybių turintiems mokiniams, t. y. jeigu
jie yra iš nepasiturinčių, socialinę atskirtį patiriančių šeimų, niekada nėra buvę užsienyje.

Siunčiant individualių poreikių turinčius mokinius, visą stažuotės laikotarpį kartu su jais būna ir lydintis
mokytojas. Mokiniams turintiems sveikatos negalią reikia pagalbos tvarkantis kasdienius buitinius
reikalus, norint susikalbėti užsienio kalba. Jeigu individualių poreikių turintys mokiniai integruojami į
grupes su kitais dalyviais, jie padeda vieni kitiems. Individualių poreikių turintys mokiniai dažniausiai
visai nemoka anglų kalbos, bet prieš stažuotę jie išmoksta keletą pagrindinių žodžių, OLS testą atlieka
ir kursą išmoksta kartu su mokytoju, stažuotės metu jiems gelbsti lydintis mokytojas ir jie sėkmingai
savarankiškai naudojasi mobiliosiomis programėlėmis. Projekto poveikis individualių poreikių turintiems mokiniams yra didžiulis, jie įgyja drąsos, pasitikėjimo, patobulina profesinius įgūdžius, mokosi
bendrauti, prisitaikyti prie naujos aplinkos ir ateityje tai padeda jiems lengviau rasti savo gyvenimo
kelią; yra sėkmės atvejų, kai tokie mokiniai tampa gerais savo srities specialistais, dėl kurių netgi konkuruoja darbdaviai. Kalbintos projektų vadovės nemini didelių skirtumų tarp individualių poreikių turinčių ir kitų mokinių, joms tai yra įprasta. Mokyklos turi didelę organizacinę patirtį ir, pasikeitus
darbuotojams, tokios projektinės veiklos toliau sėkmingai tęsiamos.
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1.5. Vertinimas: mokymosi rezultatai, stažuotė, projektas
Vertinami tiek mokymosi rezultatai, tiek pats vizitas, tiek visas projektas. Prieš mokiniams išvykstant,
siunčiančioji mokykla kartu su dalyviais nustato, koks bus sėkmingos stažuotės rezultatas. Tai siejama su projekto tikslais, t. y. jeigu projekto tikslas bus pasiektas, vadinasi, vizitas buvo sėkmingas.
Sėkmės rodiklių stebėsena veda projektų tobulinimo (gerinimo) link. Tai reiškia, kad analizuodamos
mokinių sistemoje „Mobility Tool“ pateiktas ataskaitas, vertindamos pokalbius su iš stažuotės grįžusiais dalyviais, matydamos mokinių demonstruojamus įgytus įgūdžius ir tolesnį mokinių mokymąsi ir
profesinę karjerą, mokyklos kelia tikslus būsimiems projektams. Jos atsižvelgia į tai, kas pavyko ir ką
reikia pakartoti, kas yra tobulintina, ką reikėtų keisti ar pastiprinti.
Prieš stažuotę siunčiantysis ir priimantysis partneris aptaria, kas, ką, kaip ir kada vertins. Kiekvieno
dalyvio mokymosi rezultatus įvertina priimančioji organizacija. ECVET sutartyje įrašomi dalyvio pradiniai, t. y. iki stažuotės įgyti, gebėjimai ir stažuotės metu pasiektas rezultatas. Vertinami ne tik su
praktiniu mokymusi susiję pasiekimai, bet ir bendrieji gebėjimai, kurie turi labai svarbią pridėtinę vertę.
Dalyviai gauna „Europass“ mobilumo dokumentą ir priimančiosios organizacijos pasiektų mokymosi
rezultatų įvertinimą. Dalyviams grįžus į savo siunčiančiąją mokyklą, stažuotės metu gauti įvertinimai
įrašomi į dienyną.
Dalyvių dalijimasis stažuotės įspūdžiais, patirtimi su mokyklos draugais ir mokytojais jau rodo vizito
sėkmę, o gerą viso projekto rezultatą (netgi ne atskiro projekto, o galimybės tęsti tokius projektus)
atspindi sėkmės istorijos, kai buvęs mokinys, „Erasmus“ mobilumo projekto dalyvis sėkmingai dirba
pagal savo pasirinktą specialybę, tobulėja, išgarsėja.

1.6. Sklaida

Sklaida vyksta viso projekto metu. Ją vykdo tiek atskiri asmenys, tiek kolektyvas prieš
stažuotę, jos metu ir po jos. Sklaida glaudžiai susijusi su vertinimu, nes pripažinimo priemonės ir procesai gali būti naudojami sklaidai.

Projekto sklaida – galimybė parodyti projekto vertę visoms suinteresuotoms šalims: mokiniams, tėvams,
mokytojams, socialiniams partneriams – darbdaviams, asociacijoms, kitoms mokykloms. Tai didina ne
tik projekto matomumą, bet ir visos mokyklos žinomumą, gerina įvaizdį, kelia profesinio mokymo prestižą, padeda pritraukti naujų mokinių ir naujų „Erasmus+“ mobilumo projektų dalyvių. Projektų organizatoriai analizuoja, kaip mobilumo projektai siejasi su platesniais organizacijos strateginio vystymosi
tikslais, įvertina rezultatus, tariasi, ko bus siekiama kituose projektuose, ką reikės tęsti, tobulinti ar keisti.
Mokyklos stengiasi sklaidą organizuoti kūrybiškai, ieško mokiniams patrauklių sklaidos formų, įtraukia
visus bendruomenės narius, projekto sklaidą integruoja į bendrą mokyklos renginių planą. Taip pat organizuojamos įgytos patirties sklaidos dienos, dideli baigiamieji projektų renginiai, rašomi straipsniai,
kuriami vaizdo įrašai, kurie rodomi mokyklos internetinėje erdvėje ir žiniasklaidos priemonėse.
Apibendrinant galima teigti, kad profesinės mokyklos yra sukaupusios didelę tarptautinio mobilumo projektų patirtį. Mobilumo projektai padeda siekti organizacijos strateginių tikslų: užtikrinti kokybišką profesinį
mokymą, parengti konkurencingą darbo rinkos specialistą. Tokie projektai daro teigiamą įtaką darbuotojų
kompetencijoms, mokyklos infrastruktūrai, įvaizdžio gerinimui. Mokyklos yra atviros, linkusios bendradarbiauti, mielai dalijasi patirtimi. Daugiau apie įdomias, konkrečias patirtis sužinosite skaitydami interviu su
mobilumo projektų organizatoriais.
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2. Interviu su mobilumo projektų organizatoriais
2.1. Aida Gružinskienė, projektų vadovė • Kauno technikos profesinio mokymo centras

Rengdami mobilumo projektų paraiškas, atsižvelgiame į mokyklos bendruomenės
poreikius bei į įstaigos strateginius tikslus. Mokymo centras turi platų partnerių tinklą,
dalyvauja tarptautinių tinklų veikloje. Su priimančiosiomis organizacijomis siekiame pasirašyti tarpusavio supratimo memorandumą, kuriame būtų tiksliai apibrėžtos kiekvienos
susitarimo šalies atsakomybės, pareigos ir teisės – tada nebekyla klausimų, kas ir už ką
yra atsakingas. Paprastai priimančioji organizuoja siūlo stažuotės laiką (pagal pasirinktą
galimą mokymo modulį), ieško ir palankiausiomis sąlygomis bei ekonomiškai naudinga
kaina siūlo gyvenamąją vietą mobilumo projekto dalyviui, rekomenduoja, kaip atvykti iš
oro uosto ar kitos vietos, tariasi su įmone dėl dalyvių priėmimo, jų mokymo ir vertinimo, sudaro stažuotės veiklos programą. Dėl to su priimančiąja organizacija pirmiausia
ir aptariamos šios veiklos, nes nuo to priklauso stažuotės sėkmė. Jeigu su priimančiąja
organizacija dar nėra pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas arba priimančioji
organizacija dar nėra labai gerai žinoma ar pažįstama, tie patys klausimai aptariami paprastai susirašinėjant elektroniniais laiškais.

Dalyviai atrenkami vadovaujantis Kauno TPMC darbuotojų atrankos aprašu ir Kauno TPMC mokinių atrankos aprašu. Dalyviams atrinkti sudaroma dalyvių atrankos komisija, kuri pirmajame savo
posėdyje aptaria atrankos kriterijus, nustato atrankos datą, kam reikės pateikti dalyvių atrankos
dokumentus ir iki kurios datos, kur vyks atrankos komisijos posėdis ir t. t. Antrajame posėdyje jo
pirmininkas supažindina komisijos narius su dalyvio pateikta anketa ir jo vertintojų rekomendacijomis. Kiekvienas kandidatas paprastai prašomas prisistatyti užsienio kalba ir komisijos nariai teikia
klausimus dalyviui, siekdami nustatyti dalyvio pasirengimą stažuotei. Po dalyvio atsakymų pildoma
dalyvio atrankos vertinimo kortelė. Visų komisijos narių balsai sumuojami ir taip išrenkami galimi
mobilumo projekto dalyviai. Atrinktus dalyvius (mokinius) ruošia jų profesijos mokytojai, jie tiesiog
daugiau dėmesio skiria jų profesiniam pasirengimui, o projekte už OLS sistemą atsakingas asmuo
kviečia dalyvius laikyti testus ir nuolat bendrauja su jais iki tol, kol mokinys išlaiko antrąjį testą grįžęs
iš stažuotės. Visi atrinkti dalyviai (tiek darbuotojai, tiek mokiniai) prieš vizitą rengia trumpą šalies,
miesto ir mokyklos (įmonės), į kurią vyksta, pristatymą, taip savarankiškai susipažindami su priimančiąja šalimi, miestu ir organizacija.
Darbuotojų stažuotės dažniausiai trunka nuo 3 iki 5 darbo dienų, mokinių – 28 kalendorines dienas,
įskaitant kelionės dienas. Iš daugelio metų praktikos matyti, kad šis laikas yra tinkamiausias.
Mokinių praktikos pasiekimus vertina priimančioji organizacija, jų vertinimai pripažįstami ir įskaitomi
vadovaujantis Mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu.
Projekto sėkmė vertinama atliekant pateiktų stažuočių dalyvių ataskaitas, analizuojant planuotų ir įgyvendintų rezultatų vertinimą, nukrypimą nuo planuotų veiklų ir veiklos plano, vertinant įvykdytą sklaidą,
parengiamųjų ir priežiūros vizitų dalyvių ataskaitas.
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Papasakokite iš patirties, kaip klaida ar nesėkmė virto naudinga
pamoka, kuria norėtumėte pasidalyti su kitais?
Likus mėnesiui iki planuoto vizito priimančioji organizacija atsisakė priimti stažuotės dalyvius,
tačiau padedant kitiems tos pačios šalies partneriams pavyko ne tik rasti naują priimančiąją
organizaciją, bet ir daug geresnę praktikos vietą. Tik didelis noras ir užsispyrimas, kitų organizacijos dalyvių įsitraukimas į partnerių paiešką leido sėkmingai užbaigti projektą. Pamoka tokia: nors ir susitarei, bet vėliausiai prieš pusmetį (jei vykstama į tolimesnę šalį) ar 2–3
mėnesius (jei vykstama į artimesnę šalį) reikia priminti apie savo planus atsiųsti dalyvius ir
partnerių įsipareigojimus tuos dalyvius priimti.

Papildomi klausimai

Gal turėtumėte patarimų dėl sutarčių, draudimo?
Draudimą organizuoja siunčiančioji organizacija. Džiaugtumėmės, jei tai galėtume atlikti centralizuotai, nes kiekvienais metais siekis surasti draudimo kompaniją, kuri galėtų pasiūlyti
tinkamas sąlygas pagal programos „Erasmus+“ reikalavimus, tampa iššūkiu.
Sutartys „Learning Agreement“, manyčiau, yra gana didelės, ypač atskirai pateikiamas „Erasmus + VET Mobility Quality Commitment“, nes dalyviai tai vieną, tai kitą dokumentą parsiveža
nepasirašytą; gal jie galėtų būti sujungi į vieną dokumentą ir užtektų vieną kartą pasirašyti.
Mokiniai pasimeta nuo gausybės dokumentų ir dažnai jų gausa atbaido nuo dalyvavimo atrankose. Kai kurios šalys leidžia juos sujunti į vieną.

Kaip organizuojate kelionę, apgyvendinimą?
Kelionę, ypač nesudėtingą ir (ar) į artimesnę šalį, organizuoja pats dalyvis. Sudėtingą kelionę
ar kelionę į tolimesnę šalį, jei to pageidauja dalyvis, organizuoja siunčiančioji organizacija, bet
visada rekomenduojama dalyviui pačiam savarankiškai organizuoti kelionę, aišku, reikia rekomenduoti maršrutus ir pateikti palankiausias kelionės sąlygas. Apgyvendinimo vietos dalyvis
(darbuotojas) taip pat ieško pats, mokiniui paprastai rekomenduoja priimančioji organizacija,
tačiau jei vieta netinka, jis gali rinktis pats.
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2.2. Erika Pusvaškė, projektų vadovė, skyriaus vedėja • Mažeikių politechnikos mokykla

Kasmet teikdami paraiškas programos „Erasmus+“ finansavimui gauti atsižvelgiame
į mokyklos strateginį planą ir tarptautiškumo strategiją. Mokyklos bendruomenės nariams, kurie dalyvauja projektinės veiklos darbo grupėse, labai svarbu įgyvendinti strateginiuose dokumentuose užsibrėžtus tikslus. Projektinė veikla mokykloje per pastaruosius
kelerius metus sustiprėjo, tai akivaizdžiai rodo ne tik padidėjęs išvykstančiųjų į stažuotes
skaičius, bet ir įgyvendinami kiti veiklų tipai.

Visos veiklos, kurias mokykla įgyvendina su užsienio partneriais, turi teigiamą naudą organizacijos
bendruomenės nariams ir gyvenimui už organizacijos ribų. Šiandien galime drąsiai dalytis gerąja patirtimi, kurią sukaupėme įgyvendindami projektinę veiklą su socialiniais partneriais.
Programos „Erasmus+“ mobilumo projekto „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo
ateitis“ metu kartu su verslo įmonėmis ir vietos valdžia, kurios puikiai įsiliejo į profesinį mokymą per
projektinę veiklą, parengėme rekomendacijas „Darbu grindžiamas mokymasis“. Rekomendacijos skirtos plėtoti sklandų savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų daugiašalį socialinį dialogą. Perėmę užsienio
šalių gerąją patirtį, šiandien turime mokiniams įsteigtas skatinamąsias stipendijas, kurių atsiradimo
iniciatoriais tapo Mažeikių rajono savivaldybė kartu su verslo įmonėmis. Taip pat vyksta intensyvesnis
dialogas dėl mokyklos mokinių ir absolventų įdarbinimo vietos verslo įmonėse, kad mokiniai liktų dirbti gimtajame mieste. Verslo įmonės savanoriškai investuoja į infrastruktūros gerinimą, kad mokykloje
būtų rengiami vietos verslui reikalingi specialistai.
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2018–2019 m. pirmą kartą organizavome stažuotę individualių poreikių turintiems mokiniams į kaimyninį Saldaus technikumą (Saldus tehnikums) Latvijoje pagal ECVET. Vienas iš iššūkių individualių
poreikių turintiems mokiniams organizuojant stažuotę buvo kalbinis parengimas. Šių mokinių užsienio
kalbos žinių lygis buvo itin žemas, todėl atlikti numatytas užduotis OLS sistemoje buvo neįmanoma.
Žinoma, mokinius į stažuotę lydėjęs asmuo buvo pirmasis pagalbininkas pasiruošiant kalbiniu aspektu bei visos stažuotės laikotarpiu. Kitas iššūkis – mokinių diskomfortas. Nė vienas mokinys ilgesniam
laikui nebuvo išvykęs iš namų be artimo žmogaus. Tiek mokiniams, tiek šeimos nariams tai buvo
didžiulis psichologinis išbandymas.
Priimančiosios organizacijos – tai ilgalaikiai projektinės veiklos partneriai, kurie padeda kokybiškai
įvykdyti suplanuotas stažuotes. Prieš rašydami projektą labai intensyviai bendradarbiaujame su priimančiosiomis organizacijomis, t. y. deriname specialybes, mokinių skaičių, planuojame darbo vietas,
laikotarpį, kuriuo vyks stažuotė, ir pan. Gavus dotaciją projekto veikloms įgyvendinti, visų pirma yra
informuojama priimančioji organizacija. Po džiugių naujienų prasideda intensyvūs darbai, kad stažuotė būtų kokybiška. Su priimančiąja organizacija derinama viskas: praktiniai ir keliavimo klausimai,
kultūrinis ir kalbinis parengimai, rizikos prevencija ir pan.

Planuojant teikti paraišką dotacijai gauti atliekama besimokančiųjų ir (arba) darbuotojų apklausa. Atliekant besimokančiųjų apklausą siekiama nustatyti mokinių poreikį pagal specialybes, kurie norėtų
vykti tobulinti profesines ir dalykines kompetencijas tarptautinėje darbo rinkoje. Darbuotojų apklausos
metu siekiama atskleisti problemines sritis, kurias reikėtų stiprinti remiantis užsienio gerąja patirtimi.
Mokyklai gavus dotaciją projektui įgyvendinti, informacija pasiekia mokyklos bendruomenę. Skelbime
nurodytos tikslinės grupės, kurios gali dalyvauti atrankoje ir pretenduoti išvykti į užsienį. Prieš vykdant
mokinių ir (arba) darbuotojų atranką, sudaroma atrankos komisija, kuri patvirtinama direktoriaus įsakymu. Pretendentai, planuojantys dalyvauti atrankoje, atrankos komisijai turi pateikti užpildytą dalyvio
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anketą ir prašymą dalyvauti atrankoje. Atrankos komisiją sudaro ne tik mokyklos vadovas, projektų
vadovas, už ugdymą atsakingi skyrių vedėjai, bet ir metodinių grupių pirmininkai, socialinis pedagogas bei psichologas.
Atrankos komisijai atrinkus tikslinę grupę, organizuojamas pirmasis dalyvių susitikimas su projekto
darbo grupės nariais. Atrinktiems dalyviams suteikiama pradinė informacija apie planuojamą stažuotę. Suderinus praktinius ir keliavimo klausimus su priimančiąja organizacija, organizuojamas kitas
susitikimas su tiksline projekto dalyvių grupe. Antrojo susitikimo metu dalyviai supažindinami ir jiems
išduodama parengta dalyvio atmintinė, kurioje pateikta visa išsami informacija apie artėjantį vizitą.
Taip pat dalyviai pasirašo dotacijos sutartis. Jeigu tai yra besimokančiųjų projektas, mokiniai antrojo
susitikimo metu OLS sistemoje atlieka užsienio kalbos testą prieš išvykstant į stažuotę. Organizuojami susitikimai, pokalbiai telefonu su mokinių tėvais, kuriems suteikiama išsami informacija apie artėjančią kelionę į užsienį. Prieš kiekvieną stažuotę su priimančiąja organizacija yra sudaroma išsami ir
aiški darbotvarkė. Nuokrypių dažniausiai atsiranda dėl kultūrinės programos pasikeitimo.

Iki šiol mokykla organizavo trumpalaikes mokinių stažuotes, kurių trukmė būdavo 3 arba 4 savaitės,
o darbuotojams – 1 savaitė. Atliekant mokinių kokybinę apklausą (interviu) išryškėjo, kad kai kurie
mokiniai pageidauja ilgesnės trukmės vizitų. Tuo tikslu 2020–2022 m. bus vykdomos besimokančiųjų
trumpalaikės ir ilgalaikės stažuotės. Trumpalaikių stažuočių trukmė bus nuo 3 iki 8 savaičių, o ilgalaikių – daugiau nei 3 mėnesiai.
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Teigiamai įvertintos projekto dalyvių darbinės profesinės stažuotės įskaitomos kaip mokomojo proceso dalis arba baigiamosios praktikos dalis. Tai yra įforminta profesijos mokytojų metodinės komisijos
posėdžio protokolo nutarimuose ir direktoriaus įsakymais, remiantis įgytais „Europass“ mobilumo dokumentais ir priimančiųjų organizacijų sertifikatais. Teigiamai įvertintos mokinių, turinčių individualių
poreikių, darbinės profesinės stažuotės pripažįstamos kaip mokomojo proceso dalis. Šie vertinimai
įforminti profesijos mokytojų metodinės komisijos posėdžio protokolo nutarimuose ir direktoriaus įsakymais, remiantis mokymosi pasiekimų patvirtinimu ir pripažinimu taikant ECVET, gautais „Europass“
mobilumo dokumentais ir priimančiųjų organizacijų sertifikatais.
Dalyviams grįžus iš stažuočių, pirmasis jos vertinimas – tai „Erasmus+“ dalyvio ataskaitos pildymas
Europos Komisijai. Analizuojant „Erasmus+“ dalyvio ataskaitos duomenis galima pastebėti, ar stažuotės buvo sėkmingos, ar buvo nuokrypių nuo suplanuotų veiklų. Kitas stažuotės vertinimas – individualūs pokalbiai su dalyviais, kurių metu išryškinami teigiami ir neigiami stažuotės aspektai. Taip pat,
siekiant įvertinti stažuotes, su priimančiaisiais partneriais kalbama apie kokybišką dalyvių programos
įgyvendinimą ir jų psichologinę būklę visos stažuotės metu.
Susisteminus gautą informaciją, galima daryti prielaidą, ar projektas buvo įgyvendintas sėkmingai.

Papasakokite iš patirties, kaip klaida ar nesėkmė virto naudinga
pamoka, kuria norėtumėte pasidalyti su kitais.
Kai 2017 m. buvo gauta dotacija, susipažinusi su sutarties dokumentais pastebėjau, kad
sutartyje įtrauktos ne tik OLS licencijos užsienio kalbos žinioms įvertinti, bet ir OLS kalbos kursų licencijos. Buvau įsitikinusi, kad įsivėlė klaida, tačiau akyliau peržvelgusi paraišką
supratau, kad jokios klaidos nėra. Nežinomybės vedama visų pirma susipažinau su OLS
sistema pati, o paskui sklandžiai informaciją pateikiau mokiniams. Šiandien neįsivaizduoju
projekto be OLS kalbos kursų licencijų, nes jų nauda besimokantiesiems – didžiulė nemokama dovana kalbos žinioms tobulinti.
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2.3. Giedra Sadauskienė, profesijos mokytoja • Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

Mokymo centre projekto tikslai iškeliami atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas ir socialinį kontekstą. Projekto tikslai – gilinti bendrąsias profesines individualių ugdymosi
poreikių turinčių mokinių kompetencijas, mažinti socialinę atskirtį, padėti individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams integruotis į visuomenę.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras turi ilgametę patirtį vykdant individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių mobilumo projektų stažuotes.
Pati didžiausia tokių stažuočių patirtis – visi individualių ugdymosi poreikių turintys mokiniai iš stažuočių
grįžta įgavę pasitikėjimo, drąsos. Dauguma mokinių suvokia, kad gali dirbti kaip visaverčiai darbuotojai
ir gyventi įprastą gyvenimą kaip visi visuomenės nariai. Individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių
stažuotes organizuojame kasmet. Vykstame į Italiją, Vokietiją, Vengriją, Ispaniją ir kitas šalis.

Vienas didžiausių iššūkių – atrinkti individualių ugdymosi poreikių turinčius mokinius,
paruošti juos stažuotei. Tam labai glaudžiai bendraujame su priimančiąja organizacija:
išsiaiškiname tokius visus organizacinius klausimus kaip apgyvendinimas, vietos transportas, aptariame stažuotės programą, sudėliojame darbo grafiką, ypač atidžiai išsiaiškiname praktinių įgūdžių tobulinimo galimybes, taip pat suderiname kultūrinę vizito
programos dalį. Priimančiajai organizacijai apibūdiname kiekvieną individualių ugdymosi
poreikių turintį mokinį, pateikdami trumpą jo charakteristiką.

Dalyvius atrenkame per kelis etapus. Pirmojo etapo metu dalyviai, padedant profesijos mokytojui,
užpildo ir atrankos komisijai pateikia prašymą bei gyvenimo aprašymą. Taip pat dalyviai pateikia profesijos mokytojo, grupės vadovo, užsienio kalbos mokytojo rekomendacijas.
Antrojo etapo metu vyksta individualus pokalbis su projekto dalyviu, kurio metu jis pateikia atsakymus, kodėl turėtų vykti į stažuotę, ko tikisi išmokti projekto metu, kaip stažuotėje įgytos žinios ir įgūdžiai padės jam ateityje integruotis į visuomenę bei darbo rinką.
Atrinkus dalyvius lydintis asmuo kartu su dalyviais pradeda ruoštis: sukuria daiktų sąrašą, aptaria
veiklas, kurios vyks stažuotės metu, taip pat mokosi pagrindinių užsienio kalbos terminų. Prieš dalyviams išvykstant į stažuotę, patikriname pasiimtus daiktus. Su priimančiąja organizacija sudarome
labai išsamią programą. Jau parengiamojo etapo metu projekto vadovas būna informuotas, ką dalyviai veiks kiekvieną dieną. Vėliau projekto vadovas šią programą suderina su lydinčiu asmeniu. Keliaujame dažniausiai lėktuvu, apgyvendinimu paprastai prašome pasirūpinti priimančiąją organizaciją,
aptariame savo poreikius ir lūkesčius, suderiname ir maitinimo klausimus. Iš patirties galiu pasakyti,
kad yra geriausia, kai stažuotės dalyviams sudaroma galimybė maitintis savarankiškai.
Dažniausiai organizuojame 1 mėnesio stažuotes. Stažuotės trukmė yra pakankama išsikeltiems tikslams įgyvendinti.
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Mokinių praktiką vertina priimančioji organizacija. Vertinimą sudaro darbdavio atsiliepimai ir išlaikyto
testo rezultatai. Individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sertifikatai išduodami priimančiojoje organizacijoje.
Siunčiančioji organizacija mokinį įvertina pagal ECVET. Profesijos mokytoja įskaito jo pasiekimus.
Dalinis projekto vertinimas atliekamas dar stažuotės metu. Kiekvienos dienos vakare lydintis asmuo
su dalyviais aptaria sėkmes ir nesėkmes. Po stažuotės atliekame kiekvieno dalyvio apklausą žodžiu.
Apklausos metu prašome įvardyti, ko išmoko stažuotės metu, ką norėtų pakeisti, klausiame, jei jo
bendramoksliai vyktų į stažuotę, kurie išmokti dalykai galėtų būti jiems naudingi.
Projekto sėkmę parodo gerosios patirties sklaida. Jei projekto dalyvis su savo bendramoksliais, draugais, pažįstamais dalijasi projekto metu įgytomis žiniomis, tai laikoma vienu didžiausių pasiekimų.
Taip pat vienas iš sėkmės ženklų yra tas, jei visas projektas praėjo sklandžiai, buvo įgyvendintos visos
jo veiklos.
Visos stažuotės, kuriose teko man dalyvauti, buvo sėkmingos.
Įsimintiniausias su nesėkme susijęs įvykis buvo tas, kai vienas stažuotės dalyvių Italijoje, Romos mieste,
pametė savo asmens tapatybės dokumentą. Buvo daug rūpesčių norint gauti naują: reikėjo susirasti
Lietuvos ambasadą, prisiderinti prie jos darbo laiko, informuoti policiją apie prarastą dokumentą, sutikrinti mokinio tapatybės duomenis ir kt. Tačiau šis įvykis leido susipažinti su Lietuvos konsulu Italijoje,
užmegzti su juo ryšius. Konsulas priėmė labai draugiškai, tokie santykiai tęsiasi iki šios dienos.
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2.4. Vilija Bakutytė, projektų vadovė • Kėdainių profesinio rengimo centras
Kėdainių profesinio rengimo centro tarptautinė veikla yra naudinga institucijai ir atitinka jos tikslus, ji planuojama ir įgyvendinama vadovaujantis centro tarptautiškumo strategija. 2015 m. institucija parengė pirmą tarptautiškumo strategijos dokumentą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą
2015–2020 m. laikotarpiui. Reaguodami į organizacijos pokyčius (reorganizacija, mokinių skaičiaus mažėjimas ir pan.) ir tarptautiškumo strategijos ekspertų išvadas, 2018 m. gruodžio mėn.
patobulinome ir atnaujinome tarptautiškumo strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–
2022 m. laikotarpiui.
Centre vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas yra vienas iš būdų pagerinti ugdymo įstaigos veiklos kokybę, atsisakyti neefektyvių ir nepatrauklių veiklų, panaudoti turimus organizacijos ir tarptautinius išteklius bendriems projektams įgyvendinti. Dėl to tarptautiškumo kompetencijų vystymas yra
sistemiškai įtraukiamas į centro strateginį planą ir veiklų planavimą visais lygiais.

Atsižvelgiant į centro 2019–2023 m. strateginį veiklos planą, siekiant geresnio tarptautinio bendradarbiavimo veiklos rezultatų, tarptautiškumo strategijai įgyvendinti yra keliami
tokie tikslai:
1.

Stiprinti ir plėsti partnerystę Europos Sąjungoje ir už jos ribų, siekiant užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

2. Didinti mokinių ir mokytojų tarptautinį mobilumą, siekiant suteikti dalykinės patirties ir
tobulinti tarpkultūrinį sąmoningumą.
3. Skatinti mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą pritraukiant ir tarptautiniuose projektuose dar nedalyvavusius pedagogus.
4. Plėtoti mokyklos tarptautiškumą stiprinant jau esamą mokinių poreikių tenkinimo ir
ugdymo kryptį.
5. Gerinti tarptautinių projektų įgyvendinimo kokybę ir sklaidos efektyvumą.

Organizacijos mobilumo projektų stiprybės
Stažuočių organizavimas mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių. Kėdainių profesinio
rengimo centre yra 2 profesinio mokymo programos (virėjo, apdailininko), kurios skirtos šiems mokiniams. Kiekvienais metais į stažuotes siunčiame 10–17 mokinių. Mūsų patirtis yra ta, kad atskirai stažuočių neorganizuojame, o mokinius integruojame kartu su 3 lygio mokiniais. Mokiniai globoja vieni
kitus, padeda stažuotės vietoje – išverčia informaciją užsienio kalba, pataria profesiniais klausimais.
Į stažuotę užsienyje vyko judėjimo negalią turinti mokinė, kita mokinė turėjo bendravimo kompleksų
ir visai nekalbėjo. Dviem mokinėms buvo paskirtas lydintis mokytojas, kuris visą laiką buvo kartu
praktikos metu. Taip pat teko ilgai ieškoti praktikos vietos – restorano virtuvės, kuri priimtų mokinius
ir kurioje patys mokiniai jaustųsi gerai.
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Mokymo / dėstymo vizitai užsienio šalių profesinio mokymo įstaigose. Iš viso organizavome 16 stažuočių į Turkijos, Portugalijos, Ispanijos, Estijos profesinio mokymo įstaigas. Mokytojai yra paruošę
pasirengimo mokymo / dėstymo vizitui metodikas, išsinagrinėję, su kokiais iššūkiais susiduriama, kas
kolegoms ir jų mokiniams gali būti įdomu ir naudinga. Jie savo pavyzdžiu įkvėpė ir kolegas iš Kėdainių
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų.

Atvykstančio personalo iš verslo įmonių stažuočių organizavimas
Organizavome 3 tokio tipo stažuotes. Turime parengę šio tipo stažuočių organizavimo metodiką ir
kiek įmanoma labiau siekiame įtraukti ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir socialinius partnerius iš
savo rajono. Kolegų iš užsienio ir mūsų mokytojų komanda organizuoja naudingus profesinius seminarus ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokytojams.
Siekiame, kad mokiniai stažuočių metu įgytų ne tik profesinių žinių, bet ir pažintų kitas kultūras, tobulėtų kaip asmenybės ir įgytų savarankiškumo.
Kūrybiškai ir aktyviai organizuojame sklaidą. Ieškome mokiniams patrauklių sklaidos formų, įtraukiame visus bendruomenės narius, integruojame informaciją į bendrą mokyklos renginių planą, mobilumo projektų sklaidą susiejame su tų metų minėtinais įvykiais ar datomis. Organizavome kelias
įdomias kūrybines dirbtuves, skirtas individualių poreikių turintiems mokiniams, rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams, Lietuvos šimtmečiui skirtas kūrybines dirbtuves.

„ErasmusPRO“ organizavimas absolventams. Šie projekto dalyviai pirmiausia dalyvavo 3 savaičių
trukmės stažuotėje. Išgirdę apie „ErasmusPRO“ galimybes, jie kreipėsi asmeniškai, kad baigę mokyklą galėtų išvykti į ilgalaikę stažuotę. Kiekvienam dalyviui buvo individualiai derinama praktikos
vieta ir darbo programa, stažuotės programą visa komanda: mokinys, profesijos mokytojas, projekto
koordinatorius ir priimančiosios organizacijos koordinatorius. Stažuotė įvyko sėkmingai, praėjus keleriems metams mokiniai, žiniasklaidai pasakodami apie sėkmingą jauno žmogaus verslą, papasakojo
ir apie stažuotės naudą.
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Kiekvienais metais apie 25 proc. atnaujiname projekto partnerių sąrašą. Jei dirbame su senais partneriais, stažuotės organizavimas vyksta sklandžiai ir greitai. Organizuojant stažuotę į naują organizaciją
iškyla ne tik daug įvairių klausimų, bet būna ir įvairių problemų ar nesusipratimų.
Geriausia patirtis yra ta, kai projekto koordinatorius vyksta į parengiamąjį vizitą ir gauna atsakymus į
visus rūpimus klausimus dėl apgyvendinimo, maitinimo, vietos transporto, praktikos vietos, priežiūros,
saugumo ir t. t. Vis dėlto parengiamųjų vizitų neskatina siunčiančioji organizacija.
Kokios informacijos klausia priimančioji organizacija, priklauso nuo pačios organizacijos, šalies ir to,
ar tai yra naujas partneris. Sudėtingiausia buvo dirbti su priimančiąja organizacija iš Airijos. Iki atvykstant mokiniams, reikėjo paruošti informaciją apie kiekvieną mokinį. Partneriai prašė ne tik gyvenimo
aprašymo, motyvacinio laiško, bet ir pažymos iš teisėsaugos ir šeimos gydytojo.
Partneriai klausia ir konfidencialios informacijos, pavyzdžiui, kokiomis ligomis serga individualių ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kurios negalime pateikti.
Partneriai dažniausiai klausia šios informacijos: profesinio mokymo programos ir jos išsamaus aprašo,
lygio, stažuotės dalyvio gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško, profesinio mokymo programos
darbų saugos instruktažo, kontaktinės informacijos (telefono numerio, „WhatsApp“, el. pašto), lyties
(dėl apgyvendinimo) ir pan.
Mums, kaip siunčiančiajai organizacijai, reikalinga tokia informacija: pervežimas iš / į oro uostą, apgyvendinimo galimybės ir sąlygos, maitinimo organizavimas, vietos transportas, informacija su nuorodomis ir (arba) nuotraukomis apie praktikos vietą, išsami stažuotės programa, priežiūros ir vertinimo
organizavimas, kultūrinio parengimo galimybės, stažuotės biudžetas. Geriausia, kai priimančioji organizacija parengia informacijos paketą, kuriame yra pateikti atsakymai į visus šiuos klausimus, taip pat
mokinys gali rasti informacijos apie skalbimo galimybes ar šiukšlių rūšiavimą.
Gavęs informaciją iš partnerių, projekto koordinatorius parengia pristatymo skaidres, kuriose pateikiama visa išsami stažuotės informacija.
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Mokinius atrenkame pagal Kėdainių profesinio rengimo centro patvirtintą tvarką. Už projekto dalyvių
informavimą ir atrankų organizavimą yra atsakingas projekto koordinatorius. Centras skelbia ir organizuoja viešus atrenkamos tikslinės dalyvių grupės atrankos konkursus. Projekto dalyvių atrankos
informacija talpinama centro interneto svetainėje, skelbimų lentoje ir (arba) skelbiama per kitas informavimo priemones. Organizuojant ir vykdant dalyvių atrankas laikomasi viešumo, skaidrumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo principų – visi kandidatuojantys ir atitinkantys tikslinės projekto dalyvių grupės
ir atrankos kriterijus turi vienodą teisę dalyvauti komisijos posėdyje. Dalyvių atrankas vykdo atrankos
komisija, kuri sudaroma atskirai kiekvienam projektui, įforminama centro direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma atrankos komisijos narių sudėtis, atrankos atlikimo data. Atrankos komisija sudaroma
ne mažiau kaip iš 3–5 narių, jos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai. Atrankos komisija dirba
pagal komisijos posėdyje patvirtintą darbotvarkę. Prieš atrankos posėdį projekto vadovas pateikia
komisijos nariams susistemintą informaciją apie atrankoje dalyvausiančius dalyvius. Paskirtu laiku
komisija kviečia pretendentus į posėdį ir kalba su kiekvienu individualiai. Komisija vertina kandidatuojančius asmenis pagal atrankos kriterijus. Išklausiusi visus pretendentus, komisija tariasi ir balsuoja.
Sprendimui išklausyti sukviečiami visi pretendentai, komisijos pirmininkas praneša, kurie asmenys
yra atrinkti dalyvauti mobilumo ar strateginių partnerysčių projekto veikloje, o kurie įtraukti į atsarginį
sąrašą. Ši informacija taip pat yra pateikiama skelbimų lentoje. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys
informuojami apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, dalyvių skaičių ir atrankos
rezultatus. Komisija turi teisę pakeisti atrinktą dalyvį kitu, jei dalyvis iki sutarties sudarymo datos
pažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisykles, dalyvis dėl svarbių priežasčių atsisako vykti į stažuotę
(rimti sveikatos sutrikimai, artimųjų netektis, nenugalimos jėgos aplinkybės).

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms
iki atrankos komisijos posėdžio pateikia centro direktoriui prašymą dalyvauti atrankoje,
kuriame nurodomas vizito tikslas ir šalis (arba šalys prioriteto tvarka), kurioje ar kuriose
pageidaujama stažuotis, taip pat užpildytą pretendento anketą.
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, projekto koordinatoriui likus ne mažiau kaip 3 darbo
dienoms iki atrankos komisijos posėdžio pateikia visus atrankai reikalingus dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti projekte, pretendento atrankos anketą, rekomendacijas (grupės
vadovas, užsienio kalbos mokytojas, profesijos mokytojas ir (arba) socialinis pedagogas,
specialus pedagogas projektų vadovui pateikia rekomendacijas apie pretendentą iki skelbime nurodytos datos), tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti projekte (taikoma tik nepilnamečiams asmenims), sveikatos pažymą, jei pretendentas atrenkamas vykti į stažuotę.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, atrenkami pagal šiuos kriterijus: motyvacija ir noras dalyvauti
projekte, pažangumas, pamokų lankymas, pareigingumas, užsienio kalbos žinios, grupės vadovo,
užsienio kalbos mokytojo, socialinio pedagogo ir profesijos mokytojo rekomendacijos, asmeninės
savybės, mokinio elgesio taisyklių laikymasis bei nepriekaištinga moralė, dalyvavimas mokyklos ir
respublikiniuose renginiuose, sveikatos būklė. Prioritetas taikomas mokiniams, turintiems mažiau galimybių – iš socialiai remtinų šeimų, dar nedalyvavusiems stažuotėje užsienyje.
Darbuotojai, norintys dalyvauti projekte, atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidato tiesioginė sąsają su
projekto tema, karjeros siekimo kryptingumas, motyvacija dalyvauti projekte, iniciatyvumas, atsakingumas, pareigingumas, gebėjimas dirbti komandoje (dalyvavimas mokyklos darbo grupėse rengiant naujas mokymo programas, strateginį planą, mokinių rengimas meistriškumo konkursams, olimpiadoms,
konkursams, pranešimų skaitymas metodinėje grupėje ir kt. per paskutinius dvejus kalendorinius metus), šnekamosios užsienio kalbos žinios ir įgūdžiai (pagal projekto reikalavimus, jei būtina). Atrankose
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vykti į stažuotę pranašumą turi pedagogai, darbuotojai dirbantys pagal pirmąją darbo sutartį. Kai kuriais
atvejais gali būti nustatomi ir kiti kriterijai, pavyzdžiui, pirmenybė gali būti teikiama projekte dalyvaujantiems pirmą kartą arba pateikti kiti kriterijai, kurie nustatomi partnerių parengtiems projektams. Dalyvis
turi būti išdirbęs centre ne mažiau kaip vienerius metus. Atrankoje gali dalyvauti centro darbuotojai,
atsakingi už ugdymo procesą (bendrųjų ir profesijos dalykų mokytojai, už tarptautinį mobilumą atsakingi
koordinatoriai, administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai ir t. t.), bei
kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginės plėtros veikloje. Vykti į mokymo / dėstymo vizitus taip pat gali kitų programos šalių įmonėse dirbantys specialistai, kurie yra pakviesti dėstyti centre.

Įvykdžius atranką ir (arba) pasirašius mobilumo sutartį, projekto dalyviams (mokiniams)
organizuojamas parengimas prieš stažuotę.

Kultūrinis parengimas prieš stažuotę: kiekvienam stažuotės dalyviui prieš stažuotę parengiamas informacinis pranešimas apie priimančiąją organizaciją, šalį ir vietovę, į kurią vykstama, taip pat pateikiama
informacija apie kelionės, draudimo, apgyvendinimo ir stažuotės programos detales. Už informacijos
pateikimą yra atsakingas projekto koordinatorius ir (arba) projekto stažuotės veiklos koordinatorius.
Galimi įvairūs informacijos pateikimo variantai, tai priklauso nuo stažuotės šalies ir mokinio gebėjimų naudotis internetu (pavyzdžiui, individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams parengiamos
skaidres ar kt.). Suderinus su priimančiąja organizacija, stažuotės dalyviams gali būti organizuojama
kultūrinė programa, kurios metu jie supažindinami su šalies istorija, kultūra, tradicijomis, aplankomi
kultūriniai, istoriniai ir gamtos objektai. Tokiu būdu yra plečiamas dalyvių kultūrinis akiratis, gilinamos
bendrakultūrinės kompetencijos.
Kalbinis parengimas: jei mokinių stažuotės („Erasmus+“) trukmė yra 19 ir daugiau dienų, kalbos žinių
įvertinimas atliekamas OLS sistemoje ir pagal projekto nustatytą tvarką ir reikalavimus; mokinio užsienio kalbos mokytojas ar kitas asmuo padeda projekto dalyviui užsiregistruoti OLS sistemoje kalbos
žinioms įvertinti ir (arba) į kalbos kursus internetu pagal mokyklos gautą licencijų skaičių; OLS sistemoje kalbos žinių įvertinimas atliekamas du kartus – prieš stažuotę ir jai besibaigiant. Pirmojo įvertinimo metu nustatomas dalyvio kalbos mokėjimo lygis pagal bendruosius Europos kalbų metmenis,
o antrojo įvertinimo metu nustatoma tos pačios kalbos mokėjimo pažanga. Jei projekto dalyviui OLS
sistemoje yra priskirta kursų licencija, jis privalo lankyti OLS kalbos kursus nuo tada, kai jam suteikiama ši galimybė, ir stengtis gauti iš to didžiausią naudą. Jei dalyvis negali lankyti kursų internetu, jis
nedelsdamas turi apie tai pranešti centrui. Projekto koordinatorius ir (arba) užsienio kalbos mokytojas
yra atsakingi už dalyvių duomenų suvedimą į OLS sistemą, licencijų paskirstymą dalyviams, licencijų panaudojimo stebėseną. Atsakingi asmenys OLS sistema vadovaujasi kalbos žinių įvertinimui, o
atmintine dotacijų gavėjams – kalbos kursams internetu.

Socialinis pedagogas ir (arba) specialus pedagogas, psichologas prieš kiekvieną mokinių stažuotę organizuoja dalyvių pedagoginį ir psichologinį parengimą.

Nors ir dedame dideles pastangas į mokinių atrankos ir parengimo organizavimą, tačiau vis dėlto šis
projekto etapas turi trūkumų. Po stažuotės matome, kad mokinių lūkesčiai viršija stažuotės galimybes. Kėdainių profesinio rengimo centre daugiau kaip 50 proc. mokinių yra iš socialiai pažeidžiamos
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aplinkos ir dalyvavimas stažuotėje jiems yra galimybė pirmą kartą išvykti į užsienį. Dėl to pagrindinis dalyvavimo atrankoje motyvas būna išvykti į užsienio šalį, o ne tik profesinė motyvacija, tad vėliau stažuotės metu iškyla problemų. Taip pat paskutiniais metais pastebėjome tendenciją, kad kuo
mokinys yra iš mažiau finansiškai aprūpintos aplinkos, tuo aukštesni jo apgyvendinimo ir maitinimo
sąlygų reikalavimai. Mokiniai savo stažuotės vertinimo klausimyne neigiamai vertina tokius dalykus:
nepakankamai dažnai keičiama patalynė (ne kiekvieną dieną), nuo stotelės reikia paeiti pėsčiomis iki
praktikos vietos, laisvalaikiu jiems nuolat neorganizuojamos pramogos, praktikos vietoje nėra mokamas atlyginimas ir pan.
Organizuojame trumpalaikes 2–6 savaičių stažuotes ir „ErasmusPRO“. 2 savaičių trukmės stažuotės
skirtos 4 lygio programų mokiniams, kurių didelė dalis būna sukūrę šeimas, turi vaikų ar mokosi pagal pameistrystės sutartį. Dėl asmeninių priežasčių jie pageidauja trumpesnių stažuočių, tačiau po
stažuotės įvertina, kad ji buvo per trumpa ir dar trūko laiko įgyti profesinių žinių. Dažniausiai mokinius
siunčiame į 3 savaičių stažuotes. Kai kurie mūsų mokiniai turi kompleksų ir baimių dėl stažuotės
užsienyje, todėl profesijos mokytojui tenka dirbti papildomai, kad įtikintų mokinį stažuotės užsienyje
nauda. Didžioji dauguma mokinių būna 17–18 metų amžiaus, gyvenantys šeimose ir jiems vis dar
trūksta savarankiškumo bei pasitikėjimo savimi. Vis dėlto didėja skaičius mokinių, kurie ataskaitose
pažymi, kad rinktųsi ilgesnes stažuotes, nes tik praeina adaptacija, jie pradeda mokytis ir jau tada
reikia vykti namo. Ilgesnės trukmės stažuotes organizuojame virėjo, padavėjo ir barmeno profesijų
mokiniams. Jie atlieka praktiką turizmo įmonėse, kurios nesutinka mokinių priimti trumpesniam nei 4
savaičių laikotarpiui.
Siunčiančioji ir priimančioji organizacija atlieka mokymosi rezultatų vertinimą, patvirtinimą ir pripažinimą partnerystės ir pasitikėjimo pagrindu. Priimančioji organizacija įvertina dalyvio mokymosi rezultatus ir išduoda vertinimą patvirtinančius dokumentus („Europass“ mobilumo dokumentą, dalyvavimo
veikloje pažymėjimą). Projekto dalyvis, grįžęs iš stažuotės, vertinimo dokumentus pateikia centro profesinio skyriaus vedėjui stažuotės pasiekimams patvirtinti ir pripažinti, taip pat parengia profesijos
mokytojo jam paskirtą profesinio dalyko užduotį ir ją pristato profesinio mokymo(si) metu. Projekto dalyvio stažuotės praktinio mokymo pasiekimai, profesinė užduotis yra įskaitomi kaip profesinio
mokymo programos mokymosi pasiekimų sudėtinė dalis ir formaliai pripažįstami įvertinant jo įgytas
žinias ir įgūdžius profesinių modulių mokymo metu. Mokymosi pasiekimų, įgytų užsienyje, įskaitymas
atliekamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos ir tvirtinamas centro direktoriaus įsakymu.
Ilgalaikes stažuotes organizavome 2018 m. ir 2019 m. Jos buvo sėkmingos, dalyviai liko labai patenkinti. Kiekvienais metais organizuojame sklaidos renginį, skirtą „ErasmusPRO“ galimybių pristatymui
ir dalyvių patirties sklaidai. Vis dėlto per mažai mokinių susidomi šia galimybe. Manau, kad turėtų
aktyviau įsijungti profesijos mokytojai ir skatinti asmeniniu pavyzdžiu.

Mokinių įspūdžiai po „ErasmusPRO“:
Per tris mėnesius visi įsiliejome į kitos kultūros vietinių gyvenimą, tad nenuostabu, kad
kiekvienas iš mūsų grįžome šiek tiek pasikeitę. Išmokome ne tik profesinių dalykų, visi
įgijome pasitikėjimo savimi, tolerancijos kitai kultūrai ir skirtingam žmonių mentalitetui,
pozityvaus požiūrio į gyvenimą ir jame iškylančias problemas bei sunkumus. Taip pat
supratome, kad reikia pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias suteikia gyvenimas, įsitikinome, kad viskas, ką tu gauni ir priimi iš gyvenimo, priklauso tik nuo tavęs paties.

26

Projektų vykdymo metu analizuojame duomenis ir nustatome, ar yra pasiekti numatyti tikslai ir rezultatai, kokie yra trūkumai. Mobilumo projektų vertinimą organizuojame projekte dalyvaujančių institucijų
mastu, vertiname kiekybinius ir kokybinius veiklų rezultatus, siekdami užtikrinti rezultatų kokybės kontrolę. Atliekame tarpinius ir galutinį vertinimą. Projektams parengiame vertinimo ir stebėsenos planą
ir vertinimo priemones: stažuočių planavimui ir sklaidos organizavimui naudojamas užduočių sąrašas,
projekto dalyvių dienoraštis ar užrašai apie jų dalyvavimą stažuotėje, reguliarūs dalyvių susitikimai.
Grįžtamojo ryšio, kad mobilumo projektai yra sėkmingi ir turi įtakos mokinių profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui, sulaukiama asmeninių pokalbių su mokiniais metu ir (arba) iš jų interviu žiniasklaidai,
profesinio mokymo populiarinimo renginių metu. Buvau lydinti mokytoja 8 statybininkų stažuotėje.
Tarpinio stažuotės vertinimo metu mokiniai paminėjo, kad rinkosi mokymo įstaigą dėl joje vykdomos
tarptautinės veiklos apimčių. Taip pat mokyklos laikraštyje „Spektras“ įvairių profesijų mokiniai paminėjo, kad dalyvavo „Erasmus+“ stažuotėje ir tai buvo naudinga.
2019 m. pabandėme atlikti stažuotės dalyvių vertinimo interviu praktikos vietoje. Interviu atsispindi
reali situacija, tačiau dėl prastų techninių filmavimo sąlygų negalima interviu skelbti.

Papasakokite iš patirties, kaip klaida ar nesėkmė virto naudinga
pamoka, kuria norėtumėte pasidalyti su kitais.
Stažuotes mokiniams organizuoju 16 metų ir, žinoma, buvo klaidų ir nesėkmių. Dažniausiai
ir iš pat pradžių pagrindinė problema buvo partneriai, kurie nesilaiko susitarimų, nevykdo
stažuotės vertinimo ir pripažinimo. Nepasiteisino ir darbas su tokiomis priimančiosiomis organizacijomis, kurios turi daug stažuotojų. Šiose organizacijose, esant dideliam stažuočių
dalyvių skaičiui, neskiriamas pakankamas dėmesys stažuočių kokybei – tarpiniam vertinimui,
nėra atliekamas stažuotės vertinimas ir pripažinimas. Mokinys kartais nė neturi tiesioginio
kontakto su priimančiosios organizacijos koordinatoriumi.
Pamoka buvo ta, kad renkantis partnerius neužtenka tik kolegų rekomendacijų ir informacijos, kad juos tenkino priimančiosios organizacijos darbas. Reikalinga pačiam koordinatoriui
susidaryti nuomonę apie tos organizacijos patirtį ir darbą.
Nuolat mokomės, tačiau retkarčiais tai vėl atsitinka – netinkamai atrinkti stažuotės dalyviai.
Nors mokinį rekomenduoja 3–4 asmenys, vis dėlto nesėkmių neišvengiama: į stažuotę išvyksta mokinys, kuris labiau nusiteikęs atostogoms, o ne praktiniam mokymui.
Pasimokėme iš nelaimingo atsitikimo stažuotės metu, todėl labai akcentuojame asmens
saugumo reikalavimų laikymąsi ne tik praktikos vietoje, bet ir laisvalaikiu.
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Papildomi klausimai (jeigu apie tai nepapasakojo anksčiau)

„Erasmus+“ mobilumo veiklos data nustatoma atsižvelgiant į profesinio mokymo programų mokymo grafiką ir mobilumo veiklų bei vizitų tvarkaraštį. Projekto darbo grupė atsakinga už: kelionės organizavimą iki stažuotės vietos priimančioje šalyje (lėktuvo bilieto
įsigijimą, suteikia dalyviams informaciją apie transporto priemones šalies viduje); dalyvių būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos draudimo, draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų užsienyje, civilinės atsakomybės, neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimo
organizavimą. Projekto dalyviai pasirūpina galiojančia Europos sveikatos draudimo kortele. Centras yra sudaręs paslaugų pirkimo sutartis su kelionių ir draudimo agentūromis,
kurios pasiūlo geriausias paslaugų kainas. Projekto dalyvius mokinius į oro uostą (iš oro
uosto) visada nuveža mokyklos transportas. Priimančiosios organizacijos koordinatorius
organizuoja kelionę iš oro uosto (į oro uostą) (organizuoja pervežimą automobiliu arba
suteikia informaciją apie transporto priemones), dalyvių apgyvendinimą viešbutyje, maitinimą, kultūrinę programą (esant poreikiui), suteikia informacijos ir pagalbą socialinio
draudimo ar asmeninio saugumo klausimais, padeda projekto dalyviams spręsti iškilusius praktinius stažuotės užsienyje klausimus.

Projekto dalyviams mažiausiai 1 mėn. prieš stažuotės stažuotės stažuotės pradžią organizuojame informacinį parengiamąjį susitikimą. Prieš vizitą pateikiamas informacijos
paketas (skrydžio informacija, draudimo liudijimas, dalyvio sutartys) ir parengta stažuotės
atmintinė, kurioje nurodyta tokia informacija: reikalingi dokumentai, priimančiosios organizacijos kontaktinė informacija (tikslus pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas), kontaktinio asmens duomenys (asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), gyvenamosios vietos užsienyje informacija ir pagalbos
tarnybų telefonų numeriai (bendrosios pagalbos telefonas, policijos, Lietuvos ambasados
ar konsulato, ligoninės informacija). Taip pat dalyviams suteikiama praktinė informacija (pristatymas) apie šalį, bendravimo ypatumus, tradicijas ir nacionalinę virtuvę. Transporto priemones, maršrutus ir kultūrinę programą suderiname su stažuotės dalyviais.

28

2.5. Nijolė Gailešienė, projektų vadovė • Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Pradėdami rengti projektą, su mokymo centro bendruomene aptariame projekto tikslus,
juos siedami su mokymo centro strategija ir prioritetinėmis sritimis. Jau keleri metai iš
eilės „Erasmus+“ mokinių mobilumo projektai yra orientuoti į praktinių įgūdžių formavimą
realioje darbo rinkoje. Pasirinkome šį tikslą dėl to, kad mokymo centras turi sektorinius
praktinio mokymo centrus, kuriuose įdiegtos naujausios technologijos, šiuolaikinė įranga,
todėl praktiniam mokymui yra skirtos tokios galimybės, kurias turi ne visos užsienio profesinio mokymo įstaigos. Problema yra praktiniai įgūdžiai realioje darbo vietoje, todėl mokinius
siunčiame į įmones užsienio šalyse partnerėse, kad jie pritaikytų savo turimas kompetencijas dirbdami realiai veikiančioje įmonėje, pajustų darbo tempą, gebėtų derinti veiklas, komunikuoti, prisitaikyti prie realių darbo sąlygų.

Išsamią informaciją apie vykdomą projektą teikiame mokymo centro tinklalapyje ir kviečiame mokinius registruotis sukurtoje internetinėje platformoje. Registruotis gali visi norintys. Baigus registraciją,
vyksta paraiškų vertinimas. Tą daro direktoriaus patvirtinta darbo grupė. Toje pačioje platformoje
rašomi komentarai apie kiekvieną dalyvį, rekomenduojamas vykti į stažuotę asmuo žymimas žalia
spalva, rezervinis – geltona, nerekomenduojamas – raudona. Gavusi rekomendacijas, projektų vadovė susikviečia visus kandidatavusius asmenis ir teikia grįžtamąjį ryšį.

Toliau vyksta dalyvių pasirengimas vykti į stažuotę. Už užsienio kalbos žinių testavimą
ir parengimą atsakinga užsienio kalbų mokytoja, už kultūrinį parengimą, apgyvendinimą,
kelionę – projektų vadovė. Pasirengimas stažuotei prasideda labai anksti. Dalyviams siunčiama informacija apie priimančią šalį, įmonę, kelionę. Po to dalyviai kviečiami susitikti ir
viskas dar kartą išsamiai aptariama.

Stažuotės stažuotės stažuotės programa yra labai išsami. Tai – pasitvirtinusi praktika. Dalyviai iš
anksto žino, ką jie dirbs, kokie reikalavimai yra keliami, kokios kompetencijos yra reikalingos, ką jie
išmoks, sužinos, patirs. Rengiant programą komunikuojama su priimančiąja organizacija, dalyvauja
asmenys (mokytojai, mokiniai, administracija), jau lankęsi toje įmonėje ir žinantys konkrečias veiklas.
Į mokymo įstaigas siunčiame tik pirmo kurso (kartais – antro, priklausomai nuo programos) mokinius,
visi kiti dalyviai vyksta į įmones. Mokinius draudžiame medicininiu, gyvybės ir civilinės atsakomybės
draudimais.
Į įmones siunčiame 3 savaitėms. Manome, kad tai – pakankamas laiko tarpas įvertinti savo gebėjimus,
integruotis į darbo rinką užsienio šalyje. Atliktą praktiką darbo rinkoje vertiname kaip įskaitytą ar neįskaitytą pagal pateiktus priimančiosios organizacijos atsiliepimus.
Į mokymo įstaigas mokiniai siunčiami 4 savaitėms, jie vertinami priimančiojoje organizacijoje, mokymo centro mokytojai vertinimus įskaito.
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Stažuotės metu vyksta nuolatinė komunikacija su priimančiąja organizacija ir dalyviais. Iškilusios problemos sprendžiamos nedelsiant. Stažuotės metu mokiniai žino, į ką kreiptis tiek priimančiojoje organizacijoje, tiek mokymo centre Lietuvoje. Jiems parengiamos atmintinės, kuriose surašyti visi kontaktai.

Individualių ugdymosi poreikių turintys mokiniai į stažuotes vyksta kartu su lydinčiu asmeniu, kuris būna su jais visą stažuotės laikotarpį. Labai pasiteisino praktika siųsti paskutinio kurso individualių ugdymosi poreikių turinčius mokinius kartu su kitais mokymo centro
mokiniais, juos integruojant į bendrą grupę. Jiems priskiriamas mokinys, gerai mokantis užsienio kalbą ir padedantis visose situacijose. Grįžus iš tokios stažuotės labai jaučiasi išaugęs šių mokinių gebėjimas komunikuoti, spręsti problemas, įgytas pasitikėjimas savimi.

Didelis dėmesys tiek stažuotės metu, tiek jai pasibaigus skiriamas sklaidai. Visada vyksta projekto
baigiamasis sklaidos renginys, kuriame dalyvauja visa mokymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai, kiti kviestiniai asmenys.

Projekto vertinimas vyksta visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, pasibaigus kiekvienai stažuotei dalyviai ir priimančiosios organizacijos teikia grįžtamąjį ryšį, projekto veiklų
apibendrinimas ir vertinimas vyksta pasibaigus projektui. Vadovų susirinkime aptariami
teigiami aspektai, numatoma, kam reikėtų skirti didesnį dėmesį rengiant ir įgyvendinant
mobilumo projektus ateityje.

Matome mokinių motyvacijos vykti į stažuotes užsienio šalyse mažėjimą. Tai viena iš pagrindinių
problemų siekiant kokybiškai įgyvendinti tarptautinio mobilumo projektus.

30

2.6. Marytė Bistrickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Kaip išsikeliate projekto tikslus?
Projekto tikslai gimsta organizacijos strateginiame plane, vykdant pačius projektus ir iš patirties. Vienas projektas buvo tikslas, tiesiog reikėjo pabandyti, kas tai yra. Pirmojo projekto
tikslas buvo suprasti, kas yra mobilumas, kaip jis vykdomas, ir panašiai. Kadangi dabar jau vienuolikti metai mokykloje vykdomi mobilumo projektai, tai jie tiesiog gimsta vienas paskui kitą.
Baigiamosios sklaidos konferencijos metu išryškėja kito projekto tikslai ir uždaviniai. Jau praktiškai žinome, ko pritrūko, ką reikia tobulinti ir kokie yra siekiai. Žinoma, dirbame pagal strateginį planą, mokyklos viziją, misiją ir mokyklos strategiją. Tai, ką pastebime, ko mums trūksta,
siejame su strateginiu planu ir taip gimsta projektas. Mūsų mokyklai labai daug davė šie projektai. Mokyklos gyvenimas buvo toks ganėtinai pilkas: rugsėjis, pavasaris, atvirų durų savaitė.
Nebuvo nei viešinimo, nieko, įdėdavau gal į laikraštį skelbimą su profesijomis ir panašiai, o
sudalyvavę pirmame projekte supratome, kad galima eiti į platesnę visuomenę, nes projektus
reikia viešinti. Iš pradžių atsirado laikraštyje žinutė apie mokyklą, tada atvyko televizija, prisijungė kitos mokyklos. Tas strateginis požiūris augo lyg koks medis su šakomis. Pažvelgus atgal
projektiniai reikalai tuo metu atrodė kaip kamienas, lyg kažkas labai tolima ir neįgyvendinama.
Panašiai atrodė ir tie išsikelti tikslai, bet per visą šį laikotarpį jie kuo puikiausiai buvo pasiekti.
Į ugdymo procesą ir infrastruktūrą įtraukta daug naujovių. Ir dabar vykdome infrastruktūros
projektus. Mokytojai parsivežė iš stažuočių tokių idėjų, kad jas pritaikė būtent infrastruktūros
projektams. Gerai ne tik ugdymo procesui, bet ir mokiniui, mokytojui. Tikslai gimsta visuomet,
jie sujungiami su mokyklos strategija ir yra tęstiniai. Nėra taip, kad buvo iškeltas kažkoks vieno
projekto tikslas, tada tas tikslas pametamas ir vėl iškeliamas naujas tikslas. Tikslai yra tęstiniai
ir jie gilinami. Buvo ir kokybės vadybos sistema – nežinojome, ką su ja daryti. Gaila, kad žmonės pasikeitė dabar, specialistai buvo tikri profesionalai.
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Maryte, paminėjote, kad projektai keičia ugdymo procesą. Gal
galėtumėte kokį pavyzdį pateikti? Kaip pritaikėte projekto metu
gautus įgūdžius, žinias, kaip pakeitėte ugdymo procesą?
Manau, kad vien mokytojas, iškėlęs koją iš savo komforto zonos, išvykęs į stažuotę, jau parvažiuoja kitoks. Jis, kaip asmenybė, tampa imlesnis visiems procesams ir labiau motyvuotas.
Mokytojai kuria mokomąją medžiagą, yra sukurti sąsiuviniai, kompetencijų aplankai...
Taip pat kaupiame mokinių darbų aplankus. Jei mokinys pirmame kurse tapo stažuotės dalyviu, mes kaupiam visą jo kompetencijų aplanką iki pat jo mokyklos baigimo ir įteikiame
jam. Aplanke – ne vien stažuočių, bet ir konkursų medžiaga – viskas, ką jis pasiekė mūsų
mokykloje. Tokius mokinių kompetencijų aplankus kaupiame ir dabar. Vėliau stažuočių pradėjo daugėti ir supratome, kad galime padėti vienas kitam, projektų vadovas nėra vienas,
turintis išleisti visus mokinius ir mokytojus paruošti stažuotei. Atsirado mentoriai, kurie tikrai
pagelbėja tiek mokiniams, tiek mokytojams išsiruošti į stažuotę. Kartais atrodo, kam rūpintis
mokytojo stažuote – jis suaugęs žmogus ir panašiai, bet jam kartais tai yra dar didesnis iššūkis nei mokiniui. Kai institucijai buvo suteikta programos „Erasmus+“ profesinio mokymo
mobilumo chartija, atsirado mobilumo tvarkos, mentoriai, kompetencijų aplankai, visi sklaidos
seminarai, aprobuoti kvalifikacijų kėlimo tarnybos. Iš pradžių rengdavome konferencijas taip:
tiesiog susirenkame, pašnekame ir viskas. Konferencija tokia estetiška, labai graži, bet pradėjome rengti ir darbinius seminarus. Tų seminarų metu pasidalijame kartais net ne parengtomis
skaidrėmis, o tiesiog atskiromis nuotraukomis. Kartais iš tų nuotraukų gimsta labai gerų idėjų,
nes tuo, ką aš pamačiau, kas man atrodė neaktualu, pasidalijus su bendruomene, įvyksta taip,
kad bendruomenės nariai sako šį tą pritaikę, nors mokytojas to nė neakcentavo. Infrastruktūra
atsirado, pasikeitėme, stebėjome – yra kontrolės langeliai mokyklose arba stiklinės kažkokios
pertvaros ar durys, ypač Ispanijoje. Taip pas mus atsirado ne kontrolės langeliai, bet stiklinės kabinetų durys. Mūsų mokytojai sako, kad beveik visose klasėse dirba lyg akvariume. Iš
pradžių jie labai priešinosi tam, bet dabar nebėra jokios problemos – pereini per vieną aukštą,
pamatai, kas dirba. Durys yra plastikinės. Buvo paprastos durys, tad kiekvieną patrepsėjimą ir
einančius koridoriumi būdavo galima girdėti, o dabar niekas netrikdo, nė nebepastebi.
Ugdymo procese mokytojai pritaikė daug naujovių: aplankai, statybų srities aplankai, darbų
saugos naujovės. Buvome Anglijoje, Jungtinėje Karalystėje, kur yra taikoma ypatinga darbų
sauga. Vėliau atsirado darbo kultūra, kurios mes neturėjome, stažuotės dalyviams pradėjome
pirkti „Erasmus+“ marškinėlius – tai lyg vizitinė kortelė, programos „Erasmus+“ dalyvis buvo
dar labiau matomas. Aišku, mokiniai tuo labai didžiuojasi. Iš pradžių mokiniai nebenorėdavo
į stažuotes, nes ten jiems reikia dirbti, mokykloje yra lengviau, tačiau dabar pastebima kita
tendencija. Gal jie dabar gauna kokybiškesnes mobilumo projektų paslaugas nei iš pradžių,
kol atsirinkome partnerius. Dabar kokybiškesni mobilumo projektai duoda norimą rezultatą.
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Dar noriu pasidomėti, kur laikote tuos darbų aplankus? Ar mokinys juos turi, ar auklėtojai, ar saugote kažkur administracijos
kabinetuose?
Pas kuratorių. Kuratorius, mentorius labai mažai keičiasi. Pavyzdžiui, jau turiu konkretų statybos srities mokytoją. Mokinių mentoriai yra mokytojai. Kiekvieną srautą sudaro keturi mokiniai. Nedarau didelių srautų, šeši mokiniai jau yra pusantro srauto. Siųsdavome aštuonis, bet
tuomet stažuotė nebebuvo kokybiška. Jei sujungiu du srautus, tai turi būti skirtingų profesijų
atstovai, nes jie daro skirtingus darbus. Kai siųsdavau aštuonis su vienu lydinčiu mokytoju, jam
būdavo itin sunku susitvarkyti. Dabar, jei mokytojas yra kuratorius, jis irgi ima vieną srautą ir jį
kuruoja. Pavyzdžiui, statybininkų būna keturi srautai, jie, aišku, nevažiuoja vienu metu. Mokytojas dirba visus mokslo metus, ne visus mokinius imame, atsirenkame pačius geriausius – tuos,
kurie gali pasiekti gerų rezultatų. Jei tam mokiniui nelabai pasisekė ir jam išvykus į stažuotę
negalime tikėtis gerų rezultatų, nėra tikslinga jo siųsti. Per projektą paruošiame kokius šešis
aplankus (turime keturiasdešimt mokinių). Nėra tikslinga labai daug jų rengti, bet dabar jų daugėja. Iš pradžių bandėme po vieną, po du, o dabar mokiniams išeinant labai smagu juos gauti.
Kitas dalykas – dažniausiai mokiniai kuria receptūras, jos turi išliekamąją vertę. Kai kurios grupės, daugiausia pardavėjai, kuria savo stažuotės fotografijų albumus. Mokiniai daro tai kūrybiškai, visada parašo nedidelį straipsnį. Iš stažuotės grįžę mokiniai turi pademonstruoti, ko jie
išmoko. Taip atsirado meistriškumo konkursai, tik šiemet nebespėjome suorganizuoti, bet tėvų
susirinkimo metu mokiniai parodė, ko yra išmokę. Dar labai šauniai į mokyklos gyvenimą įtraukta nauja tradicija – Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiai. Juose dalyvaujame labai
aktyviai, įsitraukia praktiškai visų profesinio mokymo programų mokiniai, darbdaviai, Švietimo
skyrius ir savivaldybė. To nebuvo, tai – projektinė iniciatyva. Šitie projektai davė gerą rezultatą,
išjudino: atvyksta svečių, nebegalime sulaikyti verslininkų, kai atvyksta šefas iš Italijos – tuomet
organizuojame vieną dieną verslui, kitas – mokiniams, ir žiūrime, kad visą savaitę jie pas mus ir
gyvena. Jiems už tai mokėti nereikia ir kartais manęs paklausia, kodėl nekeičiame, tas žmogus
pas mus atvažiuoja visą laiką. Aš atsakau, kad ne tie patys žmonės būna, mokiniai irgi ne tie
patys, mokytojai – galbūt tie patys, bet meniu būna visai kitoks. Nėra prasmės blaškytis. Dažnai
visi nori, kad viskas būtų tik nauja, bet mūsų esmė ir mūsų tikslas – išgryninti, įsigilinti. Aš pati
supratau, kad kai nebetobulėju projektų metu, einu į konkursą kitur. Šiemet labai tikėjomės per
atvirų durų savaitę daryti veiklas su floristais ir virėjais, bet palikome šią idėją kitiems metams.

33

Ar organizuojate individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių stažuotes? Ar turite tokių mokinių?
Dabar parašiau naują projektą. Iki šiol siuntėme tik socialinę atskirtį patiriančius ir tuos mokinius,
kurie nėra turintys individualių ugdymosi poreikių, bet jiems yra pritaikytos mokymo programos.
Vienas iš prioritetų nuo pat pirmojo projekto – būtent socialinę atskirtį patiriantys mokiniai, kurių
finansinės galimybės yra menkos, kurie yra iš daugiavaikių šeimų ir turbūt neturės galimybės
išvažiuoti. Tokių mokinių mes turime apie 40 procentų ir gal net daugiau. Kiekviename sraute
turime socialinę atskirtį patiriančių mokinių. Tų, kuriems yra pritaikytos mokymo programos,
yra gana daug. Pas mus yra mokinių iš vaikų namų, kuriuos išsiunčiame kelerius metus iš eilės
ir paskui pastebime, kad juos tiesiog užauginome. Vienam net lagaminą sudėjome, nupirkome
visus daiktus – jis nė nesuprato, kad jam reikia kažko įsidėti. Tą mamos darbą iš tikrųjų labai
sąžiningai atlieku. Gal dideli miestai neturi tokių vaikų, bet mes turime.
Turime ir mes vaikų iš įvairių sudėtingų šeimų, ir iš vaikų namų, taip pat yra atvažiuojančių pas
mus ne tik iš Vilniaus, bet ir iš visos Lietuvos. Situacijų pasitaiko visokių, bet tokių individualių
poreikių turinčių vaikų mūsų mokykloje nėra.
Mes tokių vaikų turime, juos įtraukiau į naują projektą – labai atsargiai, nedrąsiai, nes jie vis dėlto
yra kitokie. Aišku, parašiau, kad mokytojai lydės, tad žiūrėsime. Tai – bandomasis projektas.

Ar turėjote ilgalaikių stažuočių?
Pirmaisiais metais turėjau dvi ilgalaikes stažuotes, bet daugiau jų nesirinkau.

Kaip jums tokia patirtis? Nepasiteisino?
Šiaip pati stažuotė labai pasiteisino, viskas gerai, bet buvo labai sunku rasti dalyvių.

Iš pat pradžių buvo sunku rasti?
Taip, nes vis dėlto tai turi būti trečio kurso mokinys arba asmuo, baigęs dvylika klasių. Jų
atrankos nebuvo, tiesiog su jais pakalbėjau, kad suprastų. Merginos buvo nedrąsios, jos
gailisi, kad nedalyvavo projekte, bet prikalbinti mokinį dalyvauti... Atlikus apklausą matyti,
kad jie renkasi trumpalaikes stažuotes. Stažuotė buvo labai kokybiška, merginos liko labai
laimingos, virėjos įgavo patirties, tačiau daugiau nesiryžau tokios stažuotės organizuoti. Kai
rašau projektą, jau beveik žinau mokytojus, kurie važiuos, jie turi savo tikslų, ir mokinius. Į
ilgalaikę stažuotę jau turiu turėti mokinį ir žinoti, kur jis važiuos.
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Mes irgi šiemet suplanavome, dvi mokines atrinkome, du mėnesius buvo išvykusios, bet prasidėjo karantinas. Jau po mėnesio
joms prasidėjo namų ilgesys, kilo kažkokių problemų, tad galvoju,
kad tuos tris mėnesius jos būtų sunkiai išbuvusios.
Pradėjo sirgti jos, nors tikrai tame darbe jas mylėjo. Tad man jau nusibodo, galiu pasakyti
atvirai – nusibodo. Gal reikėtų absolventus siųsti, tada gal jau būtų likę iki pabaigos. Jos jau
irgi buvo beveik absolventės. Tad man nelabai prigijo šis dalykas.

Mes siuntėme į Italiją, gal dar prisidėjo toks niuansas, kad tai
buvo mažas miestelis, o jos yra iš miesto. Jei nuvažiuotų į kokį
Londoną, gal viskas atrodytų kažkaip kitaip. Gerai, dabar norėčiau pakalbėti apie bendradarbiavimą su priimančiąja organizacija
organizuojant stažuotę, rengiant programą ir sprendžiant kitus
praktinius klausimus. Kaip įtraukiate priimančiąją organizaciją į
stažuotės organizavimą? Kokios informacijos jų klausiate ir kokią
informaciją pateikiate priimančiajai organizacijai? Gal turi patirties, kuria būtų naudinga pasidalyti?
Per šį laikotarpį išsigryninome priimančiuosius partnerius ir tas bendradarbiavimas yra šiltesnis, glaudesnis, nes tikslai yra labai aiškūs. Pavyzdžiui, dėl mokytojų vizitų aš tiesiog vykdavau prieš stažuotę. Vykstu su vaikais ir susitariu, ką mokytojai turėtų daryti kitos stažuotės
metu. Būnu kaip lydintis asmuo, nes dažniausiai jei ten vyksta mokiniai, tai atvyksta ir mokytojai. Yra organizacijų, kuriose būna tik mokytojai, bet tokių yra labai nedaug. Mokinių
stažuočių programą derinu kartu su jais. Prašau, ko aš noriu, o jie pasako, ką jie gali. Taip
pasiekiame kompromisą. Šis pavyzdys yra susijęs su tarpine organizacija, kuri įdarbina įmonėse. Su mokyklomis bendradarbiaujame nedaug, tačiau su Latvija turinio derinimas yra
labai sklandus. Susideriname tai, ko norime, ko turime mokyti, koks mokytojas moko, ir susitariame, kaip mokinys bus vertinamas, kada ir kokius jis gaus pažymius, ar tai bus ECVET
vertinimas naudojant kreditus, ar tai bus paprastas vertinimas. Esame pasidarę lentelę su
dalykais, už ką jis turėtų gauti pažymį. Žinome, ko mums trūksta mokytojų stažuotėms, savo
priimančiosioms organizacijoms išsakau pageidavimus, jie pasako savo galimybes. Projektuose nustatome keturias kryptis ir matau, kad šioje organizacijoje įgyvendinsiu šiuos tikslus,
kitoje organizacijoje – šitą tikslą, dar kitoje – šitą. Kartais gali būti, kad vienoje organizacijoje
galiu įgyvendinti tris tikslus ir dar randu kažką naujo. Paprastai priimančiosios organizacijos bendradarbiauja, neatsisako. Šiais metais išbandėme bendradarbiavimą su Danijos ir
Švedijos organizacijomis – visi lūkesčiai buvo patenkinti, nebespėjome išbandyti Suomijos.
Lankėmės pamokose ir sužinojome tai, ko mums reikėjo.
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Norėjau paklausti dėl programų. Pavyzdžiui, ar sudarote išsamias programas? Pastebėjome tai, kad jei siunčiame mokinius į
mokyklą, programa būna labai išsami, pateikta minučių tikslumu,
viskas vyksta kaip pamokose, bet jei siunčiame į įmonę, programa
nepasitvirtina, nes kiekvienas darbdavys turi savo grafiką ir tikrai
negalima iš anksto numatyti valandų. Dėl to nerašome išsamios
programos, tik tiek, kiek valandų dirbs per dieną, per savaitę, kokie maždaug darbai bus tam tikrą savaitę. Kokia jūsų patirtis?
Mokiniams ar mokytojams?

Mokiniams.
Priklauso nuo organizacijos. Kai kuriose programose rašau, kad tai yra 8 val. darbo diena
ir 5 dienų savaitė, tas laikas gali būti ir nuo 9 val. iki 18 val. Laiko neapibrėžiu, bet jei žinau,
kad darbo laikas yra nuo 8 val. iki 17 val. su pietų pertrauka, taip ir rašau. Iš ryto – praktinis
mokymas, tada pietų pertrauka, praktinis mokymas. Jei žinau, kad taip nebus, tada rašau,
kad mokinys dirbs 5 dienų darbo savaitę, 8 val. per dieną. Nežinau, ar tai gerai, ar blogai, bet
turiu tokių atvejų.

Mes irgi iš pradžių rašėme išsamią programą. Mokiniai tokiu
atveju tikisi, kad taip ir bus, bet taip gali ir nebūti, nes įmonės
turi savo grafiką, ypač restoranai.
Buvo situacija, kad mokiniai anksčiau pasidarė pertrauką pagal grafiką, bet tuomet juos po
darbo ilgiau užlaikė.

Mes irgi supratome, kad geriau nerašyti – bus mažiau problemų.
Yra praktika, praktinis mokymas ir baigiamoji praktika. Tai – skirtingi dalykai. Profesijos mokytojai man pateikia informaciją, ko mokiniai mokosi, o praktika – ką mokiniai turi sužinoti.
Dar įvertiname ir bendrąsias kompetencijas, pavyzdžiui, ar vėluoja, ar laiku atlieka užduotį.
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Tai – labai svarbu. Jei turime stažuotojų iš Prancūzijos, tai jie
nori, kad įvertintume jų bendrąsias kompetencijas. Labai svarbu.
Dar norėčiau paklausti apie dalyvių parengimą. Kaip ruošiate dalyvius stažuotei, ką įtraukiate, kiek laiko tam skiriate, kokias veiklas organizuojate?
Vykdome labai griežtą atranką. Mokiniai pildo anketas, prašymus dalyvauti atrankoje, tada
kalbame atskirai su kiekvienu. Iš pradžių pasikviečiame grupę, supažindiname, kokie bus
tikslai, uždaviniai, galimybės, ko negalima. Ir sakome: jei išklausėte įvadinę paskaitą ir supratote, kad negalėsite šių sąlygų laikytis, nors ir pateikėte prašymą – galite nė nedalyvauti
atrankoje. Atrankos komisiją sudaro socialinė pedagogė, administracijos darbuotojas, aš,
profesijos mokytojai, auklėtojai ir anglų kalbos mokytojas. Turime parengę klausimyną ir patikriname, ar mokinys nepasimetęs, pakalbiname šiek tiek anglų kalba – viską darome pokalbio metu. Jie tada jaučiasi labai atsakingi. Kai jau turime atrinkę projekto dalyvius, tada
įsitraukia mentoriai, sprendžia visus klausimus, visi turi pasitikrinti sveikatą (082A forma),
nes būna visokių atvejų. Pas kolegas irgi yra buvę atvejų, kai išvažiuoja sveikatos problemų
turintys mokiniai, paskui reikia juos sugrąžinti ir negalima įrodyti, kas yra tam vaikui. Mes gal
jau kokius penkerius metus visus siunčiame į polikliniką. Tuomet dirba mentoriai, kuriame
atmintines, rengiame projektų vadovų susitikimus. Jie gali ateiti bet kada. Sukuriame socialiniuose tinkluose grupes, kad galėtume susisiekti iškart. Nėra blogų klausimų, yra tik atsakymai. Vyksta susitikimai, sutarčių pasirašymai, dar kokie trys susitikimai organizuojami su
manimi, tada viską apibendriname, pasidarome tradicinę nuotrauką prie mūsų sienelės prieš
mokiniams išvykstant. Žinoma, jeigu yra nepilnamečių, bendradarbiaujame su jų tėvais.

Ar darote susirinkimus su tėvais? Kiek girdėjau, mūsų užsienio
partneriai labai rimtai tai vertina, organizuoja ne vieną susitikimą
su tėvais. Mes paprašome vaikų informuoti tėvus, kad jie gali pas
mus bet kada ateiti arba paskambinti jiems patogiu metu. Visus
surinkti pavyko gal vieną kartą. Kaip jūs darote?
Paskelbiu grupei, jau ruošiasi ne viena grupė, ne tik tie keturi mokiniai, ruošiasi kokios keturios grupės. Tėvų susirinkimo niekada nepavyko padaryti, jie ateina individualiai, priklausomai nuo darbo, bet dažniausiai susisiekia telefonu. Pokalbiai telefonu vyksta ne tik ruošiantis
stažuotei, bet ir stažuotės metu, ir po jos. Tai labai priklauso nuo grupės. Būna, kad bendrauji
su tėvais labai daug, kartais tėvai sako: ačiū, mes viską žinome. Bet iš esmės su tėvais kalbamės. Bendrauja ir auklėtojai. Pagrindinis žmogus pasiruošimo metu yra projektų vadovas,
dirba ir auklėtojas, mentorius ir profesijos mokytojas. Didelį dėmesį skiriame darbų saugai,
pravedame darbų saugos mokymus. Vyksta darbo kultūros toje šalyje mokymai, įteikiame
tos šalies kalbos žodynėlį ir pildoma OLS. OLS man labai nepatinka.
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Labai stringa sistema, kyla daug problemų ir vaikams sunku
kartais prisijungti.
Ne tik vaikams. Aš galvoju, atrodo tokia sąžininga ir atsakinga, man pačiai kiek nervų ląstelių
sugadina. Projektas baigiasi, o OLS neužpildyta ir jie nebegali įeiti į sistemą. Viską išsprendžiu, bet OLS kliūva.

Kaip atliekate projekto vertinimą?
Šito niekaip nesuprantu. Ar tas vertinimas yra baigiamoji konferencija, ar rezultatas, projektų
dalyvių pasitenkinimas ir sukurti produktai? Kaip tai užfiksuoti, norėčiau pati paklausti.
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Kai reikia pildyti projekto ataskaitą, „Mobility Tool“ ataskaitas
rengiu kaip dokumentą, išanalizuoju. Vėliau vyksta apklausos,
kartais pateikiu mokiniui dar papildomų anketų.
Aš nebeduodu. Kitas vertinimas, manyčiau, yra paties projekto rezultato įvertinimas – kas
man svarbu, kiek įvertino fondas, koks buvo gautas ataskaitos vertinimas. Tai ir yra tas didysis projekto įvertinimas. Jeigu buvo gauta daugiau nei 90 balų, reiškia, kad tas projektas
puikiai pavyko. Dar reikėtų fondo paklausti, ar tikslinga pildyti dar kartą tą patį, kas pildoma
„Mobility Tool“, aprašyti rezultatus. Yra darbo, bet ar yra naudos – neaišku. Dalyviai rašo
straipsnius, ateina televizija, rengiami interviu – tai yra rezultatas, įvertinimas. Besišypsantis
mokinys, sakantis, kad nori grįžti – tai yra įvertinimas.

Mūsų vienas mokinys grįžo iš Danijos ir sako: „Mokytoja, ką man
padaryti, kad mane išsiųstų atgal į Daniją?“ Labiausiai vertina tai,
kad ten visi bendrauja draugiškai, šiltai, o pas mus tarp mokinio ir
mokytojo dar yra atstumas.
Mes parvežėme iš Ispanijos apsikabinimus. Aš važiuoju į stažuotę, mokinė pribėga apsikabinti.
Dabar, kai nesusitinkame, ji sako pasiilgusi tų apsikabinimų. Tai irgi yra projekto įnešta dalelė.

Pasidalijame vieni su kitais kultūriniais atradimais. O kai rengiate mokinius, ar papasakojate kad kitoje šalyje bus kitaip? Gal
turite kažkokių pavyzdžių? Mes, pavyzdžiui, kai mokiniai važiuoja
į Londoną ir nė neįsivaizduoja, kad ten bus toks tempas ir krūvis, pasakome, kad gal restorane reikės visą dieną svogūnus lupti. Atrodo, sakai, ir jie lyg ir girdi, o paskui – kaip negirdėję. Arba,
pavyzdžiui, sakome, kad vienas dirbs ryte, kitas – vakare, vienas
dirbs sekmadienį, kitam sekmadienį bus laisva diena. Atrodo, jau
tai papasakojome, bet vėliau nuvažiavę pradeda rašyti, kodėl
mums yra taip. Sakau, mes jums minėjome. Gal kažkokių pavyzdžių turite?
Jie girdi tai, ką nori girdėti iš tikrųjų tuo metu. Kartais įsivaizduoja, kad važiuoja atostogų. Ir
klausia, o čia dar reikės dirbti? Gal tai yra švietimo sistemos trūkumas, gal pas mus yra per
lengvi praktiniai užsiėmimai. Pastebėjau, kad kai mokiniai turi 8 val. dirbti, jiems ta pirmoji savaitė būna labai sunki: visą dieną reikia stovėti, galvoti, dar kalbėti kita kalba. Kai ruošiamės,
visada pasikviečiame buvusius stažuotės dalyvius, kurie pristato realią situaciją, pasidalija
nuotraukomis, gal tada jie daugiau išgirsta. Mokiniai labai daug kalbasi koridoriuose. Sakau
tiems, kurie dalyvauja atrankoje, kad nekalbėtų išėję į koridorių, ką mes su jais kalbame. Dabar turiu atrankos klausimus keisti.
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Ateina ir pateikia viską taip, kaip reikia?
Aš dar neprašiau kalbėti, o man jau kalba angliškai.

Kartais, sako, jūs net nepaklausėte angliškai, aš taip ruošiausi.
Sakau, aš ir taip žinau, kad tu moki, kam man tavęs klausti?
Aš dar daug susiduriu su maisto problemomis: pasikeičia maistas, ypač nuvažiavus į Italiją,
jiems tie makaronai pradeda lįsti per gerklę. Sakau, čia yra jų kultūra, jie be makaronų nepradeda dienos. Su maisto gaminimu būna visko, turiu geros patirties: buvo mano vienoje
grupėje mokinys, kuris parsinešė saldainių ir kokakolos – sako, nėra ko pirkti. Mes nuėjome
kartu į parduotuvę, pasirodo, yra ko pirkti: ir kepto viščiuko ir batono, bet jis tiesiog gyvenime
nėra pirkęs.

Gal galėtumėte prisiminti, kas atrodęs kaip klaida ar nesėkmė
vėliau tapo pamoka, ką pritaikėte, pakeitėte?
Mokinys išvyko į stažuotę pirmame kurse, vasarą jis įsidarbino tokioje geroje kavinukėje, pradėjo kepti picas, tada ėjo mokytis, mokslai sekėsi prasčiau, bet profesinis mokymas – labai
gerai. Pabaigė jis dvyliktą klasę, dar būdamas dvyliktokas sugebėjo suderinti mokslą ir picų
kepėjo darbą ir trečiame kurse išplaukė į plačiuosius vandenis Vilniuje.
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2.7. Monika Lunskutė, projektų vadovė • Marijampolės profesinio rengimo centras
Projekto tikslai iškeliami atsižvelgiant į Marijampolės profesinio rengimo centro administracijos / vadovų, mokytojų, darbuotojų ir mokinių tobulinimosi poreikį. Atliekame poreikių analizę, kalbėdamiesi ir
gilindamiesi į situaciją, kas ir kam būtų reikalinga / naudinga ir prasminga. Pokalbyje dalyvauja vadovai, administracijos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai.

Marijampolės profesinio rengimo centro stiprybės. Ilgametė tarptautinė projektinė veikla
suteikia galimybę mokytojams, darbuotojams ir mokiniams pagilinti ir įgyti naujų profesinių žinių, kompetencijų, susipažinti su kitų šalių mokymo(si) metodais ir technologijomis ir
pritaikyti jas savo veikloje. Tokia veikla ugdo komandinio darbo įgūdžius, tobulina užsienio
kalbą ir plečia komunikacines kompetencijas, padeda formuoti demokratines ir kultūrines
tautos vertybes, taip įgyjama daug asmeninių savybių (didesnis pasitikėjimas savimi, atsakomybė, savarankiškumas, drąsa, atvirumas, komunikabilumas). Tuo pačiu vyksta gerosios
patirties sklaida ir visoje Europoje garsinamas ne tik Lietuvos, bet ir Marijampolės profesinio rengimo centro vardas. Nenorime išskirti kurios nors vienos patirties, nes kiekvienas
projektas suteikia dalyviams ir bendruomenei kažką naujo ir savito.

Individualių poreikių turinčių mokinių stažuotės dar neorganizuojamos.
Priimančioji organizacija įtraukiama nuo pat pirmos paraiškos rašymo dienos. Pirmiausia organizacija
turi pateikti informaciją apie savo patirtį ir turimas galimybes užtikrinti kuo kokybiškesnę stažuotę
dalyviams. Vėliau stažuotė aptariama išsamiai: dalyvių kelionė, praktikos vietų suradimas, apgyvendinimas, kultūrinė programa, administraciniai reikalai. Jei projekte pirmą kartą dalyvauja priimančioji organizacija, dažniausiai vykstame į parengiamąjį vizitą, siekdami aplankyti įstaigas, įmones, mokyklas,
kuriose dalyviai atliks praktiką ar stebės darbą, vietas, kuriose gyvens, apžiūrime, kaip jie keliaus į
darbą ir pan. Tuo pačiu galime įsitikinti, ar tai atitinka mūsų projekto tikslus ir lūkesčius.
Pirmiausia paskelbiama dalyvių atranka, dalyvių atrankos kriterijai ir reikalingi dokumentai. Sudaroma atrankos komisija, kuri patvirtinama direktoriaus įsakymu. Atrankos posėdis yra protokoluojamas. Atrankos metu komisija užduoda klausimus, gilinasi į kiekvieno dalyvio motyvaciją dalyvauti
stažuotėje. Išklausiusi visus atrankoje dalyvaujančius asmenis, komisija priima galutinį sprendimą,
atsižvelgdama į kriterijus ir nuomones. Taip pat visada sudaromas rezervinis dalyvių sąrašas. Jis
padeda greičiau parinkti kitą tinkamą dalyvį vietoj to, kuris dėl nenumatytų aplinkybių negali vykti
į stažuotę. Atrinktiems kiekvieno srauto / šalies dalyviams rengiami informaciniai seminarai, kurių
metu išsamiai paaiškinama visa stažuotės eiga, pasiruošimas, numatytų užduočių atlikimas, aptariamos praktikos vietos, gyvenamoji aplinka, keliavimas ir pan. Dalyviams pateikiamas specialybės
žodynas, kurį naudodami jie gali individualiai gilinti savo žinias. Pasitelkiame ir anglų kalbos mokytojas, kurios taip pat padeda tobulinti žinias. Prieš stažuotę ir po jos dalyviai (mokiniai) įsivertina
savo užsienio kalbos lygį OLS sistemoje. Taip pat visi dalyviai ruošia pristatymus apie stažuotės šalį.
Tai labai padeda mokiniams nuvykus, nes jie tuomet jau turi nemažai žinių apie tą šalį, lankytinas
vietas ir pan., lengviau gali susiorientuoti, žino, ką gali pamatyti ir aplankyti. Dalyviai mokosi pristatyti save, savo šalį, miestą, mokyklą, profesiją ir pan. Visada parengiama dalyvio atmintinė, kurioje
yra visa reikalinga informacija apie stažuotę. Tai padeda užtikrinti, kad dalyviai nieko nepamirštų ir
turėtų visą reikalingą informaciją. Dalyviai apdraudžiami arba apsidraudžia kelionių draudimu. Dalyviai visada užsisako Europos sveikatos draudimo kortelę. Taip pat vyksta asmeniniai pokalbiai arba
diskusijos grupėse su psichologu. Psichologas padeda teigiamai nuteikti, paaiškina, kaip reikėtų reaguoti ar elgtis tam tikroje situacijoje stažuotės metu. Taip pat naudojame Marijampolės profesinio
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rengimo centro vykdytų projektų medžiagą, kuri padeda lengviau orientuotis atsitikus nenumatytai
situacijai stažuotės metu (žaidimai, paruoštos užduotys, stažuočių vadovai), pavyzdžiui, kur reikia
kreiptis pametus asmens dokumentą, ir pan. Mokiniai dalyvauja saugos mokymuose, sužino, kaip
saugiai ir tinkamai elgtis kelionės metu, darbo vietoje. Supažindiname ir su mobiliosiomis programomis – jos labai padeda stažuočių metu.
Mokinių stažuočių trukmė – 1 mėnuo, mokytojų ir darbuotojų – 12 dienų. Yra įvairių nuomonių dėl
stažuočių trukmės. Iš paskutinių stažuočių dalyvių vertinimų supratome, kad mėnesio trukmė yra tinkamiausia, todėl planuodami mokinių stažuotes tokią trukmę ir nustatome. Iš patirties žinome, kad 6
savaitės jau yra per ilgas laikotarpis. Mokytojams ir darbuotojams, dažniausiai dėl šeiminės padėties ir
paties darbo, 12 dienų laikotarpis yra geriausias, nors kai kuriems ir jis būna per ilgas. Vienų lūkesčiai
lieka pateisinti, kitų – ne visada. Labai sunku atsakyti į šį klausimą, nes kiekvieno dalyvio nuomonė
skiriasi. Pastebėjome tai, kad jei kuris nors dalyvis nori sužinoti ar išmokti daug, jis geba tai padaryti
ir per kelias dienas. Tam, kam mažiau to norisi, nepakanka nei dvylikos dienų, nei mėnesio. Manome,
kad viskas priklauso nuo paties dalyvio iniciatyvos ir noro tobulėti.

Mokiniams suteikiamas „Europass“ pažymėjimas ir sertifikatas. Šiais metais pradėjome taikyti ECVET.
Vis dėl to iššūkių yra – priimančiajai ir siunčiančiajai organizacijai tikrai yra sunku suderinti modulį.
Pagal ECVET vertina priimančioji organizacija, tačiau gavę vertinimą mokytojai gilinasi į jį aptardami
su mokiniais dar kartą. Vertinimai pripažįstami ir įskaitomi direktoriaus įsakymu.
Atvirai kalbant, gana sudėtinga surasti dalyvių, taip pat jų pačių motyvacija nėra didelė, kad siektų
išvykti į svetimą šalį gana ilgam laikotarpiui. Vis dėlto turime absolventą, kuris sutiko dalyvauti 3
mėnesių stažuotėje, kurią siūlė mūsų partneriai Lietuvos darbdavių konfederacija. Absolvento teigimu, stažuotė jam patiko ir neprailgo. Šis absolventas – labai motyvuotas ir žingeidus, nebijantis
iššūkių, todėl šios savybės jam suteikė drąsos išvykti ir išbandyti save. Projektas vertinamas pagal
grįžtamąjį pačių dalyvių ryšį. Jie užpildo anketas, ataskaitas, vertina visus stažuotės aspektus. Taip
pat vyksta pokalbiai. Kartais tenka pasigilinti ir tik pokalbio metu galima sužinoti, kas, kaip ir ko-
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dėl. Gauname grįžtamąjį ryšį iš projekto partnerių apie pačius dalyvius, jų norą tobulėti, įvykdytas
užduotis ar patirtas sėkmes ir nesėkmes. Išanalizavę ir įvertinę visus gautus duomenis, įvertiname
projekto naudą ir tobulintinas sritis. Geriausiai projekto sėkmę apibūdina dalyvių noras dar kartą
vykti į stažuotę, noras įsitraukti ir į kitus tarptautinius projektus, taip pat gautų projektų rezultatų
(metodinės medžiagos) pritaikymas ir naudojimas.

Didžiausia patirtis – finansinės žinios. Turėjome atvejį, kai stažuotei skirta visa pinigų
suma buvo pervesta dalyviui į sąskaitą. Atsitiko taip, kad mokinys, prieš vykdamas į stažuotę, buvo išleidęs beveik visus pinigus. Dabar dalyvio sutartyje numatome, kad pinigai
bus pervedami dalimis. Taip užtikrinamas tam tikras finansinis stabilumas stažuotės metu.
Be to, tai yra labai didelė pamoka daugumai dalyvių, kaip tvarkyti finansus – puikus finansinio raštingumo ugdymas.

Taip pat turėjome vieną atvejį, susijusį su maitinimu stažuotės metu. Maitinimo išlaidos buvo suderintos
ir padengtos, dalyviams tuo rūpintis nereikėjo. Stažuotės metu ne tik dalyviai, bet ir tėvai buvo pasipiktinę, kad maistas kiekvieną dieną yra tas pats, neskanus ir pan. Dėl to stažuočių metu dalyviai patys
maistą perka ir gamina. Kai maistą mokiniai perka kartu, tariasi, jie mokosi savarankiškumo, taupumo,
draugiškumo. Manome, kad būtent tai yra pridėtinė vertė, kurią gauna mokinys stažuotės metu.

Papildomi klausimai

Stengiamės sudaryti kuo išsamesnę programą, deriname ją su priimančiąja organizacija.
Dažniausiai priimančioji organizacija pateikia programą visos stažuotės laikotarpiui. Mes
ją patiksliname, pakeičiame. Aišku, dažnai būna, jog dalyviams nuvykus programa dėl įvairių priežasčių vėl pakeičiama.
Mokinių kelione į oro uostą ir atgal Lietuvoje rūpinasi Marijampoles profesinio rengimo
centras. Jeigu būna pageidavimų vykti savarankiškai, dalyviai vyksta patys. Stažuotės šalyje būna įvairių susitarimų: vieni partneriai pasitinka dalyvius ir nuveža į / iš oro uosto, kiti –
ne, tačiau suteikia visą informaciją, kaip pasiekti gyvenamąją vietą. Pačioje šalyje partneriai
dažniausiai nuveža ten, kur reikia, bet kartais tuo tenka pasirūpinti patiems. Tai – derybų ir
kainos klausimas.
Gyvenamosios vietos suradimo klausimai sprendžiami įvairiai: mokiniams suranda priimantieji partneriai, o mokytojams, darbuotojams vietas kartais siūlo priimantieji partneriai, kartais jie susiranda patys. Daug kas priklauso nuo pačių dalyvių.
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2.8. Daiva Baltmiškienė, projektų vadovė • Klaipėdos turizmo mokykla

Pakalbėkime apie projekto tikslus. Kaip juos nustatote? Ką
įtraukiate? Gal atliekate kokią apklausą? Kaip tai vyksta?
Pastaraisiais metais institucijai suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija,
tad tikslų nustatymas labiau atspindi kasmetines mokyklos problemas. Įvertinę gerą buvusių
vizitų patirtį, siekiame ją pritaikyti kitais metais. Turint chartiją yra lengviau. Mūsų tikslai yra
nuolatiniai, tik juos šiek tiek pakreipiame kita linkme – kur norime judėti, ką norime tobulinti.
Pirminis pokalbis vyksta su skyrių vedėjomis. Taip pat ir mokytojų klausiame, ar turi kokių
minčių, pasiūlymų, gal pamatė kažką įdomesnio, ką galime pritaikyti praktiškai. Paskui susirinkimuose formuluojami bendri tikslai, ką mes norime tobulinti.

Ar jūs organizuojate individualių poreikių turinčių mokinių
stažuotes?
Individualių poreikių turinčių mokinių stažuočių neorganizuojame. Galbūt yra vienas kitas
individualių poreikių turintis mokinys grupėje, bet konkursais jie nesidomi. Kartą buvome
priimančioji organizacija, pasiprašė pas mus atlikti padavėjo ir virėjo praktiką individualių
ugdymosi poreikių turintys mokiniai iš Italijos. Jie buvo su mokytojais 3 savaites. Aišku, prieš
tai buvo labai daug derinimo, susirašinėjimų, kaip mes jiems galime padėti, kokias užduotis
galime skirti.

Ar jie atliko praktiką mokykloje?
Jie dirbo praktinio mokymo centre, buvo nuo 15 iki 19 metų amžiaus, gana jauni.

Kokią negalią jie turėjo?
Jie turėjo įvairių negalių. Dalyviai atvyko pas mus pirmą kartą, mokykla su nerimu galvojo,
kaip tuos mokinius priims, ar jie galės dirbti, ar bus saugu, ir panašiai.

Kaip sekėsi?
Viskas pavyko gerai. Jie viską atliko, buvo labai nuoširdūs, labai aktyviai dalyvavo, klausėsi
instrukcijų ir netgi antrosios stažuotės dalies metu padavėjus leisdavome aptarnauti klientus
iš miesto. Jie labai didžiavosi, buvo tokie malonūs ir tikrai labai įsitraukė į darbą.
Patys taip specialiai nesiunčiame. Tokios patirties, kad suburtume visą grupę ir dėl jos rašytume projektą, neturime.
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Kaip informuojate ir atrenkate dalyvius?
Pirminė dalyvių stebėsena prasideda tik jiems įstojus į mokyklą, bet nesiunčiame pirmo kurso mokinių ar vienuoliktokų. Jie yra labai stebimi, profesijos mokytojai vertina, ar kurie iš jų
yra orientuoti, susidomėję, bendraujantys ir psichologiškai atsparūs, kad galėtų bet kokioje
situacijoje nepasimesti, nesutrikti ir t. t. Juos kviečiame į olimpiadas, konkursus, kad jie parodytų savo praktinius gebėjimus, nuvežame į karjeros dienas Vilniuje, kad šį tą atliktų, tada
vėl stebime ir pasiūlome dalyvauti atrankoje. Aišku, atrankoje gali dalyvauti visi, būna, kad
ir 40 anketų užpildo, bet grupės vadovas arba pritaria rekomendacijai, arba nepritaria. Yra
buvę įvairių situacijų, kai vaikas yra geras, bet, pavyzdžiui, anglų kalbos mokytojas prieštarauja arba siūlo. Tarkime, mergaitė turėjo 10 balų įvertinimą, bet jos socialiniai įgūdžiai buvo
visiškai netinkami, tad mokytojai kategoriškai prieštaravo.

Ar prašote rekomendacijas pateikti raštu?
Dabar mokiniai ne tik užpildo prašymą, bet ir gauna lapą, kuriame turi įrašyti rekomendacijas.
Pats mokinys eina pas savo grupės vadovą, profesijos mokytoją, anglų kalbos mokytoją ir
socialinę pedagogę, turi gauti įvertinimą, kad jis bendrabutyje nekonfliktiškas, pareigingas
ir t. t. Mūsų anglų kalbos mokytojos taip ir parašo: „nepritariu“, „nepakankamas žinių lygis“
arba „negali dalyvauti“ (gal tik taip ne kategoriškai). Aš grupės vadovei išvardiju potencialius
kandidatus iš sąrašo ir tada ji sako: geras vaikas, bet jam dar reikėtų palūkėti; „palūkėti“ reiškia, kad arba jis yra emociškai nesubrendęs, arba atlikdamas praktines užduotis turi parodyti
daugiau motyvacijos. Tas „palūkėti“ reiškia pažiūrėti, ar jis atsiskleis. Tuomet jau būsime
užtikrinti, kad jis savarankiškai gali dalyvauti stažuotėje.

O kokios trukmės stažuotes dažniausiai organizuojate?
Trumpiausia buvo 3 savaičių trukmės, dabar turėjome 4 ar 5 savaičių stažuotę. Po stažuotės
Danijoje pristatymo aktyviai klausėme mergaičių ir lydinčios mokytojos nuomonės. Mokinės
labai objektyviai konstatavo, kad 3 savaičių yra mažai: trečią savaitę leido savarankiškai
gaminti, formuoti gaminius, ketvirtą savaitę jos neblogai pradėjo suprasti receptūras, gavo
praktinių įgūdžių ir jau už poros dienų reikėjo važiuoti namo. Šiemet svarstėme, ar nereikia
organizuoti 5 savaičių stažuotės. Aišku, visada grupėje bus mokinys, kuris labai norės namo.
4–5 savaitės yra tinkamiausias praktikos laikotarpis. Ilgalaikes stažuotes organizuosime tokias pat – labai sėkmingai išsiunčiame mokinius į 3–4 savaičių vizitus. Tarkime, pabuvo Londone vieni, paskui dar kažkur nuvažiavo ir jau tapo savarankiški: ne kas vakarą skambina
mamai, ne visus pinigus išleidžia. Kai kurie vaikai atsiskleidė, priimantys restoranai atsiuntė
rekomendacijas ir kitais metais jie galėjo važiuoti būdami absolventais arba trečiakursiais.
Taip apie ilgalaikį projektą skleidžiama informacija visos mokyklos mokiniams per grupės
vadovus, per profesijos mokytojus. Tie, kurie buvo išvykę į trumpalaikes stažuotes, grįžta
entuziastingai, netgi užsirašo vykti kitą šalį ir nurodo stažuotės trukmę. Dabar suradome pusės metų stažuotę virėjai ir padavėjai, du berniukai vėl išvyko į Londoną į ilgalaikę stažuotę.
Pernai jie buvo 3 savaites. Vėliau tokiais atvejais mokiniai arba grįžta į tą pačią darbo vietą,
arba į to paties tinklo kitą darbo vietą, bet jau į ilgalaikę stažuotę, ir tada jaučiasi puikiai. Mes
prie jų prijungiame į trumpalaikę komandiruotę vykstančių jaunesnių mokinių grupę. Tokiu
atveju vyresnysis būna mentorius.
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Kiek mokinių šiemet išsiuntėte į ilgalaikę stažuotę?
Į ilgalaikes stažuotes vyksta atskiras konkursas. Biudžetas yra nemažas. Buvome suplanavę,
kad į ilgalaikes stažuotes vyks 6 ar 7 mokiniai, bet dvi merginos po pusę metų turėjo išvykti
birželį, 4 ar 6 mokiniai turėjo išvažiuoti į Jungtinę Karalystę. Sutarėme skirti tiek vietų ir žiūrėti,
kuris mokinys geriau atsiskleis. Jau visus juos pažįstame, tačiau vertiname, kuris atskleis motyvaciją pristatymuose, olimpiadose, konkursuose.

Ar į ilgalaikes stažuotes vykti siūlote tiems, kurie jau yra grįžę iš
trumpalaikių stažuočių?
Taip, mes jiems siūlome. Labai neraginame, bet matome, ar mokiniui patiko, ar išbūtų pusę
metų. Tuomet nekyla tokių problemų, kurių galėtų kilti. Kai žinai charakterius, jų stiprybes,
jau matai viziją, kur jie galėtų dirbti.

Kaip įtraukiate priimančiąją organizaciją į stažuotės organizavimą? Ko jūs jų klausiate, ką patys norite išsiaiškinti, ko jie jūsų
klausia? Ar apie mokinius, ar kažkokių praktinių dalykų?
Derinimas ir aiškinimasis prasideda derinant mobilumo srautus, nes kai rengiame paraišką,
susideriname, kiek mokinių kitais metais norime atsiųsti, aptariame specialybes, išsiaiškiname, ar tos specialybės mokiniui yra skirta darbo vieta. Būna, kad sutariame, o paskui
ne viskas atitinka. Arba susitarimas netenkina mokinių lūkesčių. Dabar mūsų mokiniai tokie
sąmoningi...
Sąmoningi, žino, ko nori, namuose turi geras sąlygas, tad, pamatę kokį kambarėlį ar buitines
sąlygas kaip bendrabutyje, iš karto labai reaguoja. Siekdami išvengti tokių dviprasmiškų situacijų, labai stengiamės susiderinti su partneriais tinkamą darbo ir gyvenimo vietą, aiškinamės, ar jie bus pajėgūs priimti tokią grupę. Partneriai klausia, kurio kurso bus mokiniai, prašo
apibūdinti, ką jie geba daryti, prašo gyvenimo aprašymo anglų kalba. Kol jie neturi gyvenimo
aprašymo, nė neieško darbo vietų. Daugiausia tai yra įmonės ir jos iš karto žino, kas atvyks, o
mes žinome, kur mokiniai dirbs. Bandome suderinti, kiek dienų mokiniai bus mokykloje, kiek
dienų dirbs įmonėje. Nuo to priklauso, kokį mokinį parinkti. Vienas gali būti kaip mokykloje
Danijoje, kur mokytojas vedžioja už rankos, o kitas gali būti nuvestas į restoraną ir mokytojas
tik ateis įteikti sertifikatą paskutinę dieną – niekas neglostys, neklaus, kaip jautiesi, ar tau
viskas gerai. Iš karto vertiname vaikų kalbos lygį ir savarankiškumą, tad mokinius parenkame
pagal darbo vietą.
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Kaip vertinate ir įskaitote mokymosi rezultatus su visais partneriais, kaip sekasi?
Pagal ECVET, susiderinome vertinimą su portugalais, danais nes jie irgi turi savo sistemą. Ne
su visais tai galima padaryti, nes yra įmonių ir tarpinių organizacijų, kurios tik organizuoja darbo vietą. Iš kokių 6 šalių gal 30 procentų taiko ECVET. Jei patys labai prašome, primename,
kad norime, tada jie pasistengia padėti mums, bet patys partneriai ne visada nori apsikrauti
tokiais dokumentais. Bet tai nebėra naujiena, jie žino, kad „Erasmus+“ stažuotojams reikės
vertinimo ir sertifikatų.

Kaip atliekate projekto vertinimą? Kaip nusprendžiate, kad projektas buvo sėkmingas, kad gerai pavyko? Klausiu apie atskiras
stažuotes ir patį projektą.
Projekto metu ne iš karto tokie akivaizdūs rezultatai matyti, bet stengiamės, kad stažuotės pristatymas įvyktų praėjus ne daugiau nei savaitei arba pusantros po jos, kad įspūdžiai
būtų neišblėsę, tada mokiniai labai atvirai pasako, kas patiko, kas nepatiko, ko išmoko, ko
neišmoko. Organizavome praktinių įgūdžių dienas, mokiniai pagamino tos šalies patiekalų, parodė, pakomentavo, atvyko bendruomenė, padegustavo, restorano lankytojai galėjo
įsigyti gaminių, patiekalus įtraukėme į valgyklos meniu. Rezultatas atsiskleidžia per dvejus
trejus metus. Vieną iš pavyzdžių rodė prieš kelias dienas laidoje „Nuo... Iki...“ arba „Valanda
su Rūta“. Laidoje dalyvavo konditeris iš Londono. Jis – buvęs mūsų mokinys, puikiausiai
atsimenu, kai jis vyko į stažuotę į Granadą. Tai buvo molekulinės kulinarijos laikotarpis pradžia, kuomet buvo gaminami špinatų skonio ledai ir panašiai. Esu tikra, kad ta stažuotė ir
tas restoranas su molekuline virtuve turėjo jį pastūmėti. Jis akcentavo, kad vėliau stažavosi
Londone už savo lėšas, mokėsi, nori toliau mokytis Norvegijoje. Tokių mokinių turime tikrai
daug. Meistriškumo konkursuose, dalyvavo dalyvis, kuris buvo stažuotėje Londone. Projekto
sėkmė gali būti dalyvių įsidarbinimas, įsitvirtinimas, jų noras tobulėti, kažko siekti, daryti karjerą arba gilinti savo žinias. Dabar vienas mokinys sugrįžo pas mus dirbti mokytoju.

Kaip smagu! Kaip jūs jį įkalbinote? Ar jis pats norėjo, ar kažką
darėte, kad sugrįžtų?
Jis buvo stažuotėje Tenerifės restorane iš Alantos profesinio mokymo institucijos, kaip stažuotojas keturioms savaitėms. Paskui mokėsi Kauno kolegijoje, grįžo į mokyklą. Jam lengva
dirbti, nes dabar jis – grupės vadovas, žino, ką mokinys nuvažiavęs turės veikti, pamena, kaip
jis jautėsi, gali rekomenduoti savo auklėtinius. Jis labai motyvuotas, žino sistemą, suvokia, ką
mokiniai veiks nuvažiavę į stažuotę. Manau, verta projektus tęsti dėl tokių sėkmės istorijų.
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Gal galite prisiminti situaciją, kuriai įvykus galvojote, kad tai –
klaida, kad nepasisekė, bet iš to pasimokėte, įdiegėte kažką naujo ir dabar džiaugiatės, kad taip įvyko.
Mokiniai darosi sąmoningi, reiklūs, nevažiuoja bet kur, bet kaip ir bet kada. Akivaizdžių klaidų
neįžvelgiu. Akcentuočiau psichologinį parengimą. Atrodo, pasikalbi, viskas gerai, mokinys nori,
visi pritaria, tai – geras mokinys, virtuvėje gerai dirba. Įvardyčiau tai kaip psichologinę brandą,
pasiruošimą. Pasvarsčiau, kad galėtų su psichologe pakalbėti, su socialine pedagoge, nes jis
lyg nori, bet dėl nepasiruošimo arba mūsų mokinių neparuošimo kyla bendravimo problemų,
trūksta socialinių įgūdžių. Mokiniai būna kažkuo nusivylę, vadinasi, mes turime prisiimti atsakomybę, kad nepakankamai gerai jiems išaiškinome apie darbo vietą, gyvenamąją vietą – dideliame mieste ar mažame miestelyje gyvens. Mes pasakome: tokia darbo vieta, tokia gyvenamoji
vieta, miestelis yra mažas. Vadinasi, vaikas gali būti ramesnis, lėtesnis, gali, bet turi būti darbštus ir motyvuotas. Londone reikia ir kalbos įgūdžių, ir motyvacijos, ir psichologinės brandos,
kad galėtų tas keturias savaites išbūti stažuotėje. Aš įvardyčiau psichologinį parengimą: reikia
daug aiškinti, reikia daug pokalbių. Kai rengiame susirinkimus, kviečiame buvusius mokinius.
Jeigu mokiniai važiuoja į tą pačią vietą, pas tuos pačius partnerius, būtinai pasikviečiame buvusius mokinius – jie visai kitaip paaiškina mums ir taip suprantamus dalykus. Mokiniui jie yra
svarbūs. Neužtenka pasakyti, kad bus internetas, skalbykla, maitinimas. Reikia, kad mokinys
mokiniui išaiškintų. Rengiame gal tris susirinkimus ir, atrodo, viskas aišku. Tiems, kurie neateina į juos, dažniausiai iškyla problemų. Jei jie atlieka praktiką ar dirba tą dieną, negali ateiti
arba jiems vyksta pamokos, susitikimus rengiame po pamokų. . Būna, kad kažko neįsideda,
nenusiperka... Daug pokalbių, paruošimo niekada nepakenks.

Ar rengiate susirinkimus tėvams?
Dabar pradėjome kviesti ir tėvus, nes atsiranda ir nepilnamečių. Paskutinį kartą buvo gal 5
nepilnametės iš 6 mokinių. Lydintis mokytojas praneša tėvams, kad jų vaikas buvo atrinktas
vykti į stažuotę, klausia jų pritarimo. Yra buvę situacijų, kad vaikas nori, o tėvai nepritaria, nes
mano, kad per mažas. Gerai, kad buvome dar nenupirkę bilietų, nes yra buvę ir tokių atvejų.
Dabar pradedame nuo tėvų informavimo ir klausiame, ar tikrai pritaria, išleidžia. Dar teiraujamės apie sveikatą, ką turėtume žinoti. Buvome gavę svarbios informacijos, pavyzdžiui, kad
mokinys turi problemų su kvėpavimu. O jei jis dirbs su kokiais cheminiais valikliais viešbutyje? Jei mokiniai turi stuburo ar širdies ligų, kaip ištvers 8 darbo valandas? Jei mokiniai
nuslepia, kokius vaistus vartoja ar nevartoja, tėvai viską pasako.
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Kokia yra mokyklos stiprybė, geroji patirtis, kuria norėtumėte
pasidalyti, kad kiti galėtų iš to pasimokyti?
Dabar bandome rasti kokybiškas darbo vietas, stengiamės, kad mokytojams stažuotė būtų
naudinga, norime atsisakyti universalių stažuočių. Pernai siūlėme mokytojams susirasti šokolado namus ar kokį specializuotą restoraną. Tokių pasiūlymų iš partnerių buvo, mokytojai tikrai
domėjosi. Mokytojai galėtų vykti į kursus, kuriuos patys sau asmeniškai pasirinktų, kad galėtų
pasitobulinti. Stengiamės ne tik pasiūlyti dalyvauti ir išvykti, bet ir ieškoti asmeninių tikslinių
stažuočių ir personalui, ir mokiniams. Nežinau, ar čia stiprybė, bet bandome ta kryptimi dirbti.

Kaip mokytojams planuojate stažuotę? Ar prieš teikdami paraišką klausiate, kur jie norėtų važiuoti?
Taip, prieš paraišką, nes nuo to priklauso atstumas, biudžetas. Mes prieš beveik pusę metų
klausėme, kas jiems būtų svarbu. Skatiname, kad projektas nebūtų primestas, kad patys
mokytojai būtų įtraukti ir labiau jaustų atsakomybę pasirinkti, kur jie nori vykti ir ko jie gali išmokti. Tuomet labiau išsigrynina kandidatai ir jų poreikiai. Tokiu atveju dalyviai nėra pasyvūs,
jie jau būna išnagrinėję kelių šalių restoranus, skambinę buvusiems mokiniams, kurie dirba
užsienyje, ieškoję naujovių. Taip motyvacija yra geresnė, vizitas yra tikslinis ir darbuotojas
gauna didesnę naudą.
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2.9. Modesta Žilinskė, projektų vadovė • Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Norėčiau pradėti nuo gerosios praktikos. Kokia būtų jūsų organizacijos stiprybė organizuojant ir vykdant projektus? Ką galėtumėt išskirti ir pasidalyti su kitais? Gal padėti, patarti?
Pastaruosius trejus metus labai palengvėjo mano, kaip projektų vadovės, darbas, kai parengėme tvarkas ir įdiegėme aiškią sistemą. Dabar kiekviena grandis žino, ką kuriuo etapu reikia
daryti. Didelės pagalbos rengiant dokumentus, tvarkas pradėjau sulaukti nuo tada, kai buvo
įvestas etatinio darbo apmokėjimas. Tarkime, organizuojant ECVET vertinimą, yra parinkti
kiekvienos srities profesijos mokytojai, kurie gauna atlyginimą. Kai yra įvedama tvarka, kad
už tam tikrus projektinius darbus jie gauna tam tikrą valandų skaičių, atsiranda labai aiški
sistema, nes tai jau yra etatinio darbo dalis. Nebekyla diskusijų, kad aš ne projektų vadovas
ir man nereikės dirbti. Tarkime, pas mus yra keturi statybų srities mokytojai. Vienam, kuris
geriausiai, kruopščiausiai dirba su dokumentais, yra skiriamos papildomos projektinio darbo
valandos, ir jis žino, jeigu statybininkai apdailininkai vyksta į stažuotę, tai reiškia, kad jis turi
parengti sutarties dalį, o kai jie grįžta – organizuoti vertinimą. Tai man tikrai labai padėjo.
Arba, tarkime, koordinuojant OLS anglų kalbos mokytojai skiriamos papildomos valandos.
Tai yra jos sritis, jos atsakomybė ir man, kaip projektų vadovei, yra daug lengviau.

Jiems tikriausiai reikia labai išaiškinti, juos motyvuoti? Ar pasakius visi iškart supranta ir daro?
Projektinė veikla vyksta nuolat, tai viskas kažkaip labai natūraliai išeina. Pirmaisiais metais
reikėjo daugiau laiko išaiškinti sistemą, jų atsakomybes, bet sunkumų nebuvo. Tarkime, reikėjo anglų kalbos mokytojai perprasti OLS sistemą, platformą, suprasti, kaip mokinius iš
skirtingų grupių sukviesti. Jai pačiai reikėjo susikurti savo sistemą, bet pavyko. Pirmieji metai
buvo sunkesni, o antraisiais viskas ėjosi gerai.

Ar tuos pačius žmones ir kitais metais įtraukiate? Yra tęstinumas?
Kai kurių sričių specialistus įtraukiame, bet jeigu pasikeičia mokytojai, atsiranda naujų, dalijamės patirtimi. Jie savo metodinėse grupėse gali apie tai pasišnekėti, pasitarti, kaip tuos darbus atlieka. Pavyzdys – ECVET: ką dabar mokiniai mokosi, ką turi išmokti, už ką turėtų būti
vertinami stažuotėje, o kai grįžta su vertinimais – kaip tuos vertinimus patvirtinti ir pripažinti.
Gal ne visi puola skaityti aprašo, bet pasiklausia kolegos, kaip atlikti tą patvirtinimą ir įskaitymą. Dalijimasis patirtimi organizacijoje. Kai mokykla yra nedidelė, tai yra daug paprasčiau.
Jeigu būtų skyriai, padaliniai, būtų sudėtinga. Mes esame visi kartu, viename pastate, ir tas
bendravimas yra mažos mokyklos stiprybė.
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Kai mokiniai grįžta su sutartimis, įvertinimu, dokumentai
būna parengti anglų kalba. Ar verčiate juos į lietuvių kalbą? Ar
kyla problemų mokytojams suprasti, kokie mokymosi rezultatai
įvertinti?
Rinkdamasi atsakingus mokytojus vertinu, kad mokėtų anglų kalbą. Jeigu kartais koks klausimas kyla, jie visada ateina pas mane, padiskutuojame, pasišnekame ir randame sprendimą,
bet didelių sunkumų nekyla. Yra toks susitarimas: kai pažymiai perkeliami, TAMO dienyne
žymima projektinė veikla ir tas pažymys rodomas kita spalva.
Iš pradžių nebuvo lengva ir labai padėjo ECVET eksperto Pauliaus Čepo vizitas. Kai atsirado
ECVET sutartys, aš, kaip projektų vadovė, daugiausiai ir vargau. Susitikime su ekspertu dalyvavo visi mokytojai. Išaiškinimas, kaip turi būti sudaroma ECVET sutartis, ir mokytojų įtraukimas
pagal darbo apmokėjimo tvarką lėmė tokios mūsų sistemos sukūrimą ir palengvino darbą.

Gera patirtis visiems. Kaip nustatote projekto tikslus, kai teikiate paraišką? Kaip apklausiate, ką įtraukiate?
Apskritai projektinė veikla yra strateginio plano dalis. Tai yra mokyklos įvaizdis, viešieji ryšiai
ir tarptautiškumo plėtra. Su tuo susiję visi projektiniai darbai ir per veiklos plano peržiūrėjimą,
ataskaitų teikimą, KVS sistemos vidaus ir išorės auditus kalbama apie projektus. Vienais
metais projekto tikslus sukūrėme pagal KVS vertinamosios analizės galutinį protokolą, kuriame buvo teigiama, kad didžiausi prioritetai bus skiriami tam tikrai mokymo sričiai, mokymo
bazės atnaujinimui. Strateginės krypties įgyvendinimas yra skirtingų formų ir projektinė veikla
yra viena iš jų. Šiaip visada atsižvelgiame į strateginio plano kryptį ir pagal tai yra rengiama
veikla. Dabar turime programos „Erasmus+” profesinio mokymo mobilumo chartiją, dabar
jau viskas labai aišku. Atsižvelgiame į strateginius tikslus, audito ataskaitas, atliekame apklausas, kartais, jeigu yra naujovių, rengiame papildomas paraiškas.

Ar organizuojate individualių poreikių turinčių mokinių stažuotes? Ar turite tokių mokinių?
Individualių poreikių turintys mokiniai dalyvauja atrankose kaip ir visi kiti. Pas mus daugiau yra
socialinę atskirtį patiriančių mokinių. Neturime tokių programų, kad mokytųsi tik individualių
poreikių turintys mokiniai. Yra po vieną kitą klasėse, bet jeigu jie nori vykti į stažuotes, jie turi
dalyvauti atrankose. Jeigu atsiranda du lygiaverčiai mokiniai, kurie norėtų dalyvauti, pirmenybę
teikiame tam, kuris patiria tam tikrų sunkumų. Daugiausia pas mus yra socialinę atskirtį patiriančių mokinių, nes labai daug mokinių yra iš socialiai remtinų šeimų. Kiekvienais metais iš socialinės atskirties grupės yra apie pusė dalyvių. Šitiems mokiniams kiekvienais metais esame
numatę atskiras išlaidas ir iš to perkame viską, ko reikia vizitui, nei lagamino, nei drabužių. Perkami visi darbo drabužiai, higienos priemonės, visos smulkmenos. Tokių dalyvių turime apie
pusę kiekvienais metais. Tokiems mokiniams stengiamės suteikti kuo daugiau galimybių.
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Ir paskui tikriausiai jie labai pasikeičia? Jų požiūris, įgūdžiai?
Gal galėtumėte pateikti gerų pavyzdžių?
Kai mokiniai išvyksta ir pamato, kad gali lygiavertiškai dalyvauti, iš tikrųjų labiau džiaugiasi
gyvenimu, vertina tai, grįžta stipresni.
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Kaip priimančiąją organizaciją įtraukiate į stažuočių organizavimą? Kokią informaciją jiems pateikiate, ko jie prašo?
Į viską įtraukiame. Pradedame nuo datos pasirinkimo, siunčiame mokinių aplankus, organizuojame vaizdo pokalbius, kad jie susipažintų, pabendrautų, aiškinamės kokia būtų jų darbo
aplinka, apgyvendinimas. Kai pradedi rengti stažuotę, tai darai viską iki pabaigos. Kartais
sukuriame grupes, kiekvienai mokinių grupei sukuriu „Facebook“ grupę. Jei priimančioji organizacija kalba lietuviškai, ir juos įtraukiu, kad matytų visą susirašinėjimą, visus mūsų klausimus, galėtų patys paklausti. Kai atvyksta mokiniai, jų adaptacijos periodas sutrumpėja, jie
lengviau integruojasi.

Noriu paklausti apie dalyvių parengimą. Kiek susirinkimų rengiate
su dalyviais ir gal įtraukiate tėvus, mokytojus, auklėtojus?
Stengiuosi taip organizuoti, kad į vizitus vyktų tos pačios specialybės mokiniai. Vienas vizitas –
viena profesija, kitas vizitas – kita profesija. Jų grupės vadovas labai padeda. Galima pradėti
nuo atrankos. Atrankos posėdyje dalyvauja ir grupės vadovas, profesijos mokytojas, anglų
kalbos mokytojas. Atsižvelgiame į mokinių socialinius, mokymosi gebėjimus; pasirengimo proceso metu tie patys asmenys ir išlieka. Grupės vadovas bendrauja daugiausia, jis geriausiai
pažįsta visus. Man grupės vadovas gali suteikti daugiausia informacijos apie mokinius.

Ar tie, kurie važiuoja kartu, yra vienos grupės mokiniai?
Dažniausiai. Ne visą laiką, bet dažniausiai tai yra tos pačios grupės, mokiniai, nes yra
daug patogiau, jie patys labiau susibendravę. Jie gyvena kartu, daug lengviau yra palaikyti
ryšius, padėti vieni kitiems, bet nebūtinai. Kartais būna iš skirtingų grupių, bet tos pačios
specialybės, tos pačios profesijos mokiniai. Profesijos mokytojai man daugiausia padeda
su ECVET vertinimu, pataria, kokių įgūdžių jie turėtų įgyti, kokia yra jų specialybės specifika
būtent šiuo metu.
Mums yra gerai, kad mes esame maža mokykla. Mokiniai pamato mane ateinančią į mokyklą ir tai vienas, tai kitas užeina, kartais nedrįsta užduoti klausimo prie visos grupės.
Aš susisiekiu su visų mokinių tėvais. Kai jau yra pateiktas mokinių prašymas dalyvauti,
atrenkame dalyvius, paskambinu visų mokinių tėvams ir klausiu, ar tikrai žino, kad parašė
prašymą, ar sutinka, ar nekyla kažkokių klausimų. Tėvams dažnai kyla klausimų ir tada jie
jau gali kreiptis į mane.
Tikriausiai tėvai dažnai bijo? Kai man skambina tėvai, pirmiausia turiu užtikrinti, kad bus saugu, kad viskas bus gerai, kad pasirūpinsime.
Kai aš pirma jiems paskambinu, jau ir tėvai drąsiau man skambina, jiems patiems lengviau
išsiaiškinti tuos klausimus. Gal tikrai vaikas pirmą kartą keliauja į užsienį, dažniausiai ir patys
tėvai nėra nei skridę, nei važiavę, nežino, kaip kas bus, tad tikrai visą laiką su visų mokinių
tėvais bendrauju. O susirinkimų – kuo daugiau, tuo geriau.
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Kokios trukmės stažuotes dažniausiai organizuojate?
Iš pradžių rengdavome 4 savaičių mokinių stažuotes, bet pastaraisiais metais nebegalime
įterpti 4 savaičių – technologijų egzaminas labai išsiplėtė per visus mokslo metus, dar
vyksta pasirengimas egzaminui, ypač jei važiuoja 2 kurso mokiniai. 1 kurso mokiniai dar
turi per mažai profesinių įgūdžių, 3 kurse jie jau dirba, todėl 2 kursas yra geriausias. Jiems
labiausiai tinka stažuotės, o brandos egzaminai labai sutrukdo ir sunku atrasti laisvas 4
savaites, todėl teko sumažinti stažuotes iki 3 savaičių.

Ar tai gerai? Ar pasitvirtino?
Rasti laikotarpį, kada jie gali išvykti, yra lengviau, bet geriau, kai mokiniai būdavo 4 savaites: pirmą savaitę vyksta adaptacija, vyksta praktika, jie susipažįsta, pradeda geriau
jaustis; antrą ir trečią savaitę vyksta intensyvi praktika; ketvirtą savaitę jie jaučiasi kaip
namuose ir jau reikia važiuoti namo – labai natūrali eiga. Vis dėlto nebegalime to leisti, nebeturime tiek laiko – labai sudėtinga ir labai gaila. Negaliu sakyti, kad labai daug nukentėjo
kokybė, bet geriau būtų 4 savaitės.

O ilgalaikių stažuočių nebandėte?
Bandėme.

Kaip sekėsi? Kuriam laikui vyko mokiniai?
3 mėnesiams. Aš pati labai bijojau. Buvo baisu man, o ne mokiniams.

O kur išsiuntėte? Kiek mokinių?
Iki šiol į ilgalaikes stažuotes vykdavo į Italiją arba į Austriją. Dabar likusi tik Italija.

Ar patiko mokiniams? Kaip jie išbuvo tą laikotarpį?
Mokiniams patiko, grįžo tikrai sustiprėję, pasikeitę. Pats požiūris ir itališkos dvasios pajautimas yra visai kitoks nei pabuvus 3 ar 4 savaites. Vienas mokinys buvo iš socialinę atskirtį
patiriančiųjų grupės. Sakė, kad tie trys mėnesiai buvo geriausia jo gyvenimo patirtis. Mokiniai
tuo labai džiaugėsi, po stažuotės jie dažnai ten grįžta dirbti vasarai.

Tai jūs jau dvejus metus organizavote? Ar trejus?
Šiemet pirmą kartą pabandėme tris mėnesius. Mokiniai išbuvo du mėnesius ir prasidėjo karantinas, tad to laiko ir neišbuvo, kelionė bus įskaityta kaip trumpalaikė stažuotė.
Ilgalaikėse stažuotėse, jeigu susitelkia didesnė grupė iš skirtingų mokyklų, iš skirtingų miestų,
jie labai susidraugauja. Kai dalijasi savo patirtimi, pamini, kad įveikia jau suaugusiųjų gyvenimo iššūkius. Jiems tai būna tikrai labai stipri patirtis. Matau, kad iki šiol grupėse jie susirašinėja ir bendrauja, važiuoja vieni pas kitus. Užsimezga gyvenimo draugystės. Smagu matyti.
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Kaip atliekate projekto vertinimą? Kaip suprantate, kad projektas pavyko?
Ataskaitas teikia dalyviai. Susitinka visa grupė, mokytojai ir mokiniai, kurie dalyvauja stažuotėje, pačią pirmą savaitę susitinkame pildyti „Mobility Tool“ ataskaitos. Prieš pildydami
žinome, kokie bus klausimai, ir prieš rašydami viską aptariame, pasišnekame ir tada jau
pildome. Mokiniams būna lengviau, jie gauna atsaką iš mokytojų, kaip jiems sekėsi. Tai – pirmasis vertinimo etapas, o paskui vertinamos strateginės veiklos. Tarpinės peržiūros, metinės
ataskaitos tvirtinimas. Tai daro ne projektų vadovas, bet darbo grupė. Yra skirtingų dalykų
mokytojų, administracijos atstovų. Man smagu išgirsti, kaip jie vertina tam tikrą įgyvendintą
veiklą. Man, kaip projektų vadovei, labai jaučiasi tas emocinis krūvis, matau, kiek mokykloje
yra naujų dalykų, kurie atsirado iš projektinės veiklos.

Gal galėtumėte paminėti pavyzdį, ką pritaikėte, parvežėte?
Viena mokytoja yra parengusi pratybas, kurias pamatė Anglijoje vizito metu ir grįžusi parengė
mokomąją priemonę. Daug pritaikė statybininkai, net pakeitė daiktų išdėliojimo tvarką laboratorijoje, pačios įrangos pirkimą. Kai dalyviai nuvažiuoja ir pamato, ko reikia, paskui pritaikome infrastruktūros projektui. Stebėdami pamokas jie pamato įvairių programėlių, kurių aš
nė pavadinimų nežinau, ir per projekto aptarimą būna sklaidos konferencija, tad jie mums
parengia užduotis, kurias atlieka visa mokykla. Pas mus kiekvienais metais vyksta metodinė
konferencija, metodinė savaitė. Kiekvienas mokytojas pristato naujus mokymo metodus, kuriuos jis taiko savo darbe. Ir dažnai tie mokytojai teigia, kad jie pritaikyti iš projektinės veiklos.
Statybininkų mokytojai nufotografavo Italijoje marmuro kasyklas, atsivežė marmuro gabaliukų ir pamokos metu gali juos parodyti mokiniams. Manau, kad tai yra gera patirtis. Mokyklos
erdvės yra atnaujintos remiantis mūsų projektine patirtimi. Nė nežinau, kaip mokykla dabar
atrodytų, jeigu to nebūtų. Yra labai daug pokyčių. Per visą antro aukšto vestibiulį padarėme
didžiulį projektinės veiklos stendą, kuriame yra visa informacija: kiek yra dalyvių, kiek į kurią
šalį išvykusiųjų, kiek projektų įgyvendinta. Tai yra svarbi ir labai stipri mokyklos gyvenimo
dalis. Mokymo metodai, erdvių atnaujinimas, net ir pratybos.

Smagu. O į metodines savaites kviečiat svečius ir iš kitų mokyklų?
Taip, būna ir iš kitų mokyklų.

Pakvieskite mus, labai būtų įdomu.
Gerai, būtinai.

O kada rengiate?
Dažniausiai per pavasario atostogas. Kartais pasikviečiame kokį lektorių, bet šiaip parengiame darbų ekspoziciją, visi mokytojai pristato savo metodus. Labai gera patirtis.
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Gal dar galėtumėte prisiminti atvejį, kuris tuo metu atrodė kaip
klaida, bet iš to pasimokėte ir kažką įdiegėte, pritaikėte?
Nežinau, nebuvo. O kas pas jus buvo? Pas jus yra buvę?

Taip, yra. Kažkada per seminarą pasakojau, kad pervedėme visas
lėšas rimtai merginai, ji per naktį viską pralošė, paskui melavo,
kad iš jos vaikinas atėmė dokumentą ir ji negali išvykti. Tuomet aš
policijoje praleidau visą dieną, atradome ją užsibarikadavusią, išsiaiškinome situaciją ir nuo to karto sugalvojome, kad negalima tų
lėšų pervesti iš karto, reikia bent jau į tris dalis skirstyti.
Mes irgi skirstome lėšas, nes finansinio išprusimo mokiniams, trūksta. Situacija kai dalyviams per savaitę (jie gyveno bute, gamino valgyti) buvo skiriama 150 eurų; jie tada 4 savaites
buvo išvykę, tad per mėnesį turėjo gauti 600 eurų.; Įsivaizduokite, jei dalyviai būtų iš karto
gavę 600 eurų – Jiems su 150 eurų buvo sunku susidoroti.
Klaidos neatsimenu, gal kartais koks atsitiktinumas įveda naują tradiciją. Vieną kartą mokiniai vyko į stažuotę. Galvoju, reikia jiems įdėti vėliavą, kad su vėliava nusifotografuotų. Labai
gražios nuotraukos. Paskui visos grupės pradėjo dėtis tą vėliavą, ir taip smagu visiems. Su
viena grupe buvome Gibraltare. Kai jiems dar primeni vėliavos istoriją, kokia ji turi būti brangi,
nes ne visada galėjom tą daryti, tai jie taip didžiuodamiesi ją iškelia.
Dėl gerosios praktikos: visą dokumentaciją man labai padeda lengviau sutvarkyti sutarčių
šablonai „Excel“ formatu. Yra sutarties lapas, užduoties lapas ir aš jame suvedu duomenis,
viskas įrašoma į tą sutarties šabloną. Labai patogu, nereikia datos, pavardės daugelį kartų
taisyti. Visa informacija įrašoma į pačią sutarties formą. Tai yra tikrai labai patogu. Jei būtų
norinčiųjų, galiu pasidalyti.

Tikrai labai gerai.
Labai taupo laiką.
Mokytojų atranką atliekame centralizuotai. Mokyklos internetinėje svetainėje skelbiama atranka, yra atrankos anketa, pildoma internete. Mes jau trejus ar ketverius metus tai darome.
Mokytojai supildo visą informaciją, gaunu visus duomenis, klausimus, atsakymus, kur jie yra
dalyvavę, kokią sklaidą vykdę; jeigu dalyvautų, ką darytų, kokias sritis tobulintų; kas juos
domina, ko norėtų pasimokyti, kokie jų anglų kalbos gebėjimai. Visą šią informaciją aš gaunu
ir nukopijuoju į „Excel“ failą. Aš perkeliu ir man lieka tik programą sudaryti. Ir viskas.

Puiku, šaunuolė. Gal galėtum pasidalyti per kokį seminarą?
Tikrai galiu pasidalyti. Tą pradinį „Excel“ variantą visada galima koreguoti. Centralizuotą
mokytojų atranką rekomenduočiau daryti ir kitoms mokykloms. Yra labai aiškus, patogus,
skaidrus procesas, kaip atrenkami dalyviai keliauti į kiekvieną valstybę, dar yra rezervinis
sąrašas – jeigu koks mokytojas negali važiuoti, nebereikia daryti atskiros atrankos.
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Kokią programą naudojate?
„Google Docs“. Dabar jau mokytojai žino, kad reikia tinkle užpildyti, duomenys surenkami,
nereikia rankioti ir segti anketų – viskas daug paprasčiau.

Ar darote lydinčių mokytojų atranką? Girdėjau, kad kitos mokyklos juos atrenka.
Dažniausiai aš atrenku. Neturiu pamokų, dirbu tik su projektais, man yra daug paprasčiau.
Kai mokytojai turi tokius darbo krūvius, net ir juos atrinkti stažuotėms nėra paprasta. Kai buvau vienoje stažuotėje, sutikau mokytoją, kuri su mokiniais buvo mėnesį. Ji yra virėjų mokytoja, nuostabi mokytoja, turinti gerą patirtį. Ji buvo išvykusi su individualių ugdymosi poreikių
turinčiais mokiniais. Kai kuriems mokiniams reikia visapusės priežiūros. Mokytoja taip gražiai
su jais dirba, taip puikiai juos sutvarko, sustyguoja darbus, kad su ja verta pasidalyti patirtimi.

Ačiū, Modesta, gal dar norėtumėte kažką pasakyti, ko dar
nepaklausiau?
Neišsigąsti pandemijos.
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Žinau, kad dirbate su individualių poreikių turinčiais mokiniais.
Taip. Įvairūs mūsų mokiniai, fizine negalią turinčiųjų yra šiek tiek mažiau, anksčiau turėjome
mokinių su vežimėliais. Paklausiausia mokinių su judėjimo negalia specialybė buvo siuvėjo.
Yra ir sunkiai vaikščiojančių mokinių.

Kur daugiausiai vyksta mokiniai – į mokyklas ar įmones? Ir į kokias šalis?
Daugiausiai vyksta į įmones, nes partneriai turi daugiausia įvairių įmonių pasiūlymų. Priimančiosios šalys yra pačios įvairiausios: Švedija, Italija, Ispanija, Vokietija, Portugalija, Malta,
Graikija.

Ir į Daniją, Roskildę, tikriausiai vyksta mokiniai?
Taip. Ten visada važiuodavo virėjai, kurie mokosi 12 klasėje arba yra baigę 10 klasių. Ten
vyko sutrikusio intelekto mokiniai ir jie puikiausiai išbuvo 5 savaites. Vienintelė problema –
anglų kalbos mokėjimas. Dėl to didžiausias krūvis teko dviem lydintiems asmenims, kurie
nuolat turėjo mokiniams vertėjauti.

Ir pamokose dalyvavo?
Taip.

Ten – gerai, nes suskirsto į komandas. Mokiniai daugiausia būna iš
Lietuvos mokyklų, tad vieni kitiems padeda.
Taip.

Kaip nustatote projekto tikslus? Kas dalyvauja? Ar klausiate vaikų, mokytojų? Kokias apklausas vykdote? Iš buvusių projektų
patirties?
Projekto tikslas labai glaudžiai siejamas su mokyklos tikslu. Mūsų profesinės mokyklos tikslas yra rengti gerus savo srities specialistus, konkurencingus darbo rinkoje, kad taptų kvalifikuotais darbuotojais, lygiaverčiais darbo rinkoje. Projekto tikslą siejame su profesiniais
įgūdžiais, taip pat, kad, be profesinių, įgytų kuo daugiau socialinių įgūdžių. Pats didžiausias
tikslas – kuo geresni ir įvairesni profesiniai gebėjimai.
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Kokios jūsų organizacijos stiprybės ir kokia geroji praktika, kuo
norėtumėte su kitais pasidalyti?
Mūsų stiprybė yra ta, kad mes sugebame ugdyti įvairių skirtingų gebėjimų mokinius. Turime
individualių poreikių turinčių mokinių, įprasto intelekto mokinių, baigusių 10, 12 klasių. Mokinių
įvairovė didelė, sugebame susiderinti. Geroji patirtis – jau daugelį metų dirbame su individualių
poreikių turinčiais mokiniais ir didžiąją stažuočių dalį užima mokinių praktinis mokymas.

Kaip atrenkate tuos mokinius? Kaip informuojate?
Pirmiausia, kai ruošiamės atrankai, skelbiame internete, mokykloje pakabinamas skelbimas ir grupių vadovai informuoja mokinius, kad vykdoma atranka į stažuotę į tam tikrą šalį,
visi norintys pildo atrankos anketą, kuri yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirmąją dalį pildo mokinys, surašo visus duomenis, ko jis nori, ko jis tikisi, o toliau pildo mokytojas, kuris dirba
su juo – grupės vadovas. Jis parašo atsiliepimus apie mokinį. Pagal tas anketas komisija
atrenka dalyvius.

Kaip įtraukiate tėvus? Ar informuojate vėliau, ar prieš tai? Kitos
mokyklos sako, jog būna tokių atvejų, kai tėvai nesutinka išleisti,
nors vaikas jau būna atrinktas? Kaip jūs tai darote? Ar organizuojate susirinkimus?
Dalis mokinių yra iš globos namų. Su globos namais mes susirašome, susiskambiname, grupės vadovas paskambina mokinių tėvams ir praneša, kad yra renkama tokia grupė ir mokinys
pareiškė norą važiuoti. Tada sutariame su tėvais.

O kaip parengimas? OLS? Ar yra koks skirtumas, jeigu tai yra individualių poreikių turintys mokiniai? Ar kyla nesklandumų dėl
parengimo?
Individualių poreikių mokiniai nemoka užsienio kalbos, jie labai džiaugiasi, jeigu išmoksta
vieną kitą žodį.

Ir jie neatlieka OLS? Ar vis tiek reikia jį daryti?
OLS darome, taip. Anglų kalbos mokytoja parenka tuos pagrindinius žodžius, kaip pasisveikinti, atsisveikinti, svarbesnių klausimų, kad jie išmoktų. Bet gerai, kad dauguma mokinių labai gerai moka naudotis išmaniosiomis technologijomis, jie naudojasi vertimo programėlėmis.

Tai labai svarbu.
Nors tas nedidelis privalumas, kuris padeda mokiniams.
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Kaip dar ruošiate dalyvius?
Kai atrenkame mokinius, sukviečiame grupę ir aiškiname, ką jie turi turėti, nusipirkti, pasiimti; klausiame, ar turi savo pinigų. Didžioji dalis gauna neįgalumo, našlaičių pašalpas, tai
buitinių priemonių visi turi, aprangą jie gauna iš mokyklos, čia dar jiems paieškome drabužių,
aprūpinam specialia apranga, jiems patiems nebereikia tuo rūpintis. Jeigu ko trūksta, mes
stengiamės nupirkti.

Kokių specialybių turite? Minėjote virėjus, siuvėjus...
Dabar yra virėjų, apdailininkų, stalių, šaltkalvių, viešbučio darbuotojų (kambarių tvarkytojų,
nes viena programa baigiasi, o kita prasideda). Ir floristų dabar jau yra.

Kokios trukmės stažuotes dažniausiai rengiate?
Stažuotės yra 3 savaičių.

Ar tinka jums toks laikas? Ką mokiniai sako?
Tinka. Pirmą savaitę jie adaptuojasi, jiems būna šokas, jie yra išsiblaškę, nesusitvarkę, viskas
jiems įdomu, visur lenda, nesusikaupia dirbti. Antrą savaitę prasideda tikrasis darbas, jau
mokiniai įsijaučia. Trečią savaitę jie dirba kaip ir antrą, bet kyla noras važiuoti namo. Į Daniją
važiavo penkioms savaitėms. Kitais metais susiderinome keturių savaičių laikotarpį.
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Danijoj – „šiltnamio“ sąlygos. Mes irgi ten siunčiame vaikus, kurie pirmą kartą kažkur išvažiuoja – jaunesnius, nes ten gera priežiūra, viskas po vienu stogu.
Ten jie įgyja ir labai gerą maisto ruošimo patirtį.

Taip.
Labai gerą.

Ką galvojate apie ilgalaikes stažuotes? Nebandėte? Neplanuojate?
Ne, tikrai neplanuojame. Tam turėtų būti atrinkti suaugę mokiniai, baigę 12 klasių, jie kitaip
mąsto. Ne kiekvienas gali išvažiuoti ilgesniam laikui.

Kaip vertinate ir įskaitote mokinių praktiką? Rengiate ECVET
sutartis?
ECVET taikėme su partneriais iš Danijos, anksčiau – iš Portugalijos, o šiaip tikrai esame
numatę ECVET taikyti, nes tie partnerių vertinimai įskaitomi ir įrašomi į TAMO dienyną, būna
aptarti visi vertinimo punktai.

Kaip atliekate projekto vertinimą? Kas jums rodo, kad projektas
sėkmingas? Kada galvojate, kad viskas gerai pavyko?
Pirmiausia matome iš savo mokinių, kai jie ateina po stažuotės praktikos į praktinio mokymo
pamokas. Labai pajaučiame, kad stipriai dirbo, gavo labai daug gerų žinių. Mokiniai labai
pasikeičia, tampa savarankiškesni, atsakingesni, labai noriai dirba.

Vėliau jie turi ką klasės draugams papasakoti, pademonstruoti?
Taip, jie pasakoja ir grupėse, ir bendrabutyje, kai susirenka vakarais, dalijasi įspūdžiais. Ta
informacija skelbiama internete. Per praktiką pasakoja, kaip jie darė. Jiems labai įdomu, kad
skiriasi mokymo procesas. Jiems grįžus tikrai jaučiasi, kad jie kažką išmoko.

O darbuotojus, mokytojus irgi siunčiate? Kaip parenkate jiems
praktikos vietas? O kai grįžta, kaip tą patirtį pritaikote?
Iš mokytojų važiavo tik virėjų mokytojai. Tobuliname jų jūros gėrybių ruošimo kompetencijas.
Lietuvoje yra ribotos galimybės, nes tai yra brangūs produktai, tai jie tobulino savo kompetencijas Italijoje. Gyveno prie pat jūros ir ruošė jūros produktus. Didžiulė patirtis, jie turi kuo
pasidalyti ir ką parodyti mokiniams.
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Kaip pritaikėte jiems grįžus?
Kai vyksta mokinių praktinis mokymas, kažkiek tų žinių įvedama į bendrąją programą, kad
būtų įdomiau.

Mokiniai jau pastebi, kad kažkas pasikeitė?
Pastebi, kad mokytojas kažką naujo parodė.

Gal pastebėjote, galvojote, kad kažkas nepavyko, o paskui iš to
pasimokėte ir kažką pakeitėte, įdiegėte?
Prašome partnerių suorganizuoti maitinimą ir visą tą sumą pervedame. Mokiniams lieka labai
nedidelė suma. Tai, ką jie gauna, yra derinama su lydinčiais asmenimis.

Gal turite kokių patarimų, patirčių, susijusių su kelionės organizavimu, apgyvendinimu?
Apgyvendinimą visada deriname su partneriais. Jie turi jau nuolatinius apgyvendinimo paslaugų teikėjus, bet surašome pageidavimus, jie surašo siūlymus ir taip deriname. Reikia suderinti kiekvieną punktą. Dėl kelionės skelbiame konkursą, jo sąlygas, kiekvieną situaciją
reikia labai smulkiai aprašyti. Prieš skelbdama sąlygas, pati patikrinu, kiek kainuoja bilietai,
kokios kelionės, kokie persėdimai, kokių yra galimybių, nes, atrodo, yra tiesioginis skrydis
iš Vilniaus ar iš Kauno, bet tų bilietų negauname, tada vėl įrašome į sąlygas „su persėdimu“.
Ribojame tuos persėdimus, vertiname, kokiose šalyse jie bus, kad mūsų mokiniams nereiktų
darytis pasų. Kartais atsiunčia mums pasiūlymų skristi per Maskvą ar Stambulą. Mes taip
negalime, nes tai – papildomos išlaidos mokiniams.

Sakote, daugiausia priima įmonės. Ar tai tų įmonių darbuotojai
suorganizuoja viską? Ir apgyvendinimą?
Taip, yra atsakingas žmogus, kuris bendrauja visą laiką, viską deriname ir suorganizuoja. Tos
įmonės dažniausiai ir organizuoja stažuotes, tos įmonės turi savo partnerius darbdavius ir jie
priima stažuočių grupes.
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Gal dar kažką norėtumėt pasakyti, ko aš nepaklausiau?
Na, kad ne, viskas. Kiekviena kelionė yra vis nauja patirtis. Prieš karantiną išleidau apdailininkų grupę į Vokietiją kovo 3 d., o nuo 16 d. jau paskelbtas karantinas. Per visą naktį ir su
priimančiaisiais, ir su kelionių agentūra bendravau, šeštadienį vakare pradėjome kalbėtis,
sekmadienį vakare jau jie sėdėjo kelte su bilietais. Dar man sekmadienį iš ryto atstovė siūlė
palaukti, sako, nebėra kajučių, tik vietos bendroje patalpoje. Sakau, perkam į tą, nes kito
varianto gali nebūti. Taip ir buvo. Labai gerai, kad mes taip organizuotai visi trys susisiekėme,
partneriai tuoj parūpino autobusiuką nuvežti į keltą – atsidavę tam darbui ir labai gerai dirba.

Regis, jums nėra didelio skirtumo kalbant apie individualių poreikių turinčius mokinius?
Gal dėl to, kad mes jau 26 metus dirbame su individualių poreikių turinčiais mokiniais. Jie yra
sąžiningesni, kruopštesni, atsakingesni. Vyksta į vizitą mokiniai, kurie gali save valdyti, kurie
klauso, ką pasakai, darbą atlieka sąžiningai, nors ir lėčiau.

Kaip mokiniams paskui sekasi susirasti darbą?
Įvairiai būna. Tie, kurie nori susirasti darbą, tie ir susiranda.

Ar darbdaviai į tai, kad jie dalyvauja stažuotėse, atsižvelgia? Ar tai
pranašumas?
Darbdaviai vertina mokinių gebėjimus, ką jie konkrečiai moka daryti. Yra buvusi „Žingsniai 2020“
sėkmės istorija, kai dėl mokinio darbdaviai netgi varžėsi.

Įdomu, papasakokite, kokios specialybės buvo tas mokinys?
Šaltkalvis. Jis dalyvavo stažuotėje, buvo geras, ramus mokinys, labai sąžiningai, kruopščiai
dirbantis. Išlaikęs egzaminus, jis nuėjo dirbti į tą įmonę, kurioje atliko praktiką. Ten kitas
darbdavys buvo atvažiavęs, pamatė, kaip jis dirba, ir pradėjo jam siūlyti didesnį atlyginimą.

Tikrai, gera istorija.
Į kitą įmonę jis perėjo, važiuoja į komandiruotes. Tai tikrai geras pavyzdys visiems mūsų
mokiniams.

Smagu girdėti, kad labai gerą darbą darote, ir tai, kad turintiems
individualių poreikių, neužkertate kelio. Suteikiate galimybių žmonėms kabintis į gyvenimą, įsitvirtinti.
Labai ačiū už jūsų laiką.

Ačiū jums, kad pakalbinote.
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