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Profesinis mokymas ir įtrauktis

Pasikeiskime trumpa
informacija apie save...

miestas

organizacija

pareigos

ką aš čia veikiu?

kas man teikia vilčių ir 
įkvėpimo? 



Profesinis mokymas ir įtrauktis

• Ką jums reiškia socialinė 
įtrauktis?

• Parašykite 3 žodžius, kurie 
jums asocijuojasi su įtrauktimi
ir įvairove.

www.menti.com kodas

http://www.menti.com/


Įtraukties bendras apibrėžimas

Kembridžo žodyne yra sakoma:

„idėja, kad visi turėtų galimybę naudotis

tomis pačiomis paslaugomis, dalyvauti

toje pačioje veikloje ir mėgautis ta pačia

patirtimi, įskaitant ir žmones, turinčius

negalią ar kitas nepalankias sąlygas. Tai

idėja apie lygybę, toleranciją ir supratimą,

kad grupėje kiekvienas individas gali būti

unikalus, o jo iindividualūs skirtumai būtų

atpažįstami“.



Programos „Erasmus+“ įtraukumas

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko

pavaduotojas Margaritis Schinas teigė: „Europinė gyvensena reiškia ir

lygias galimybes visiems Europos jaunuoliams. Įtrauktis ir įvairovė –

neatskiriama šios vizijos dalis. Imtis papildomų veiksmų, kad ES

programos nepaliktų nė vieno nuošalyje, – mūsų prievolė. „Erasmus“

karta – patys geriausi Europos ambasadoriai, galintys pasidalyti savo

patirtimi. O ji prasideda būtent nuo sąžiningo ir lygiateisio dalyvavimo

programose.“



Programos „Erasmus+“ įtraukumas

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos

narė Mariya Gabriel pridūrė: „ES programos turi būti atviros visiems,

nepriklausomai nuo kilmės, socialinių ir ekonominių aplinkybių, fizinės ar psichinės

sveikatos ar sveikatos būklės apskritai. Todėl labai svarbu, kad naujoji programa

„Erasmus+“ būtų įtrauki ir puoselėtų įvairovę. Skirsime didesnį finansavimą, kad

padėtume tiems, kuriems reikia pagalbos, ir pasiektume tuos, kurie nėra

informuoti apie šias programas arba abejoja, ar verta dalyvauti. Kiekvienam

turi būti suteikta teisė pasinaudoti teikiamomis galimybėmis ir atsilyginti

visuomenei. Tai – solidarumas, kuriuo grindžiamas visas Europos projektas.“



Įtraukimo ir įvairovės strategija, padedanti 
įveikti pagrindines kliūtis

Neįgalumas  

Sveikatos problemos 

Su švietimo ir mokymo sistemomis susijusios kliūtys

Kultūriniai skirtumai 

Socialinės kliūtys

Ekonominės kliūtys

Kliūtys, susijusios su diskriminacija 

Geografinės kliūtys



Įtrauktį skatinantys VET įrankiai

Platforma ir integracinio judumo
sistema „InclusiveMobility.eu“

Priemonė „VET4ALL” (Profesijos 
mokytojų (tutorių) ir įmonės 
meistrų, siekiant sustiprinti 
mokymosi darbo vietoje socialinę 
įtrauktį, profesinis tobulėjimas)



Įtrauktį skatinantys VET įrankiai

Priemonė „MappED!“ buvo 
pakeista visiškai nauja 
platforma pavadinimu 
„InclusiveMobility.eu“. 

https://inclusivemobility.eu

https://inclusivemobility.eu/


InclusiveMobility.eu

• Platforma ir integracinio judumo sistema 

„InclusiveMobility.eu“ apima neįgaliųjų studentų 

įtraukimo ir paramos paslaugas, kurias jiems siūlo 

aukštojo mokslo įstaigos, nacionalinės agentūros ir 

šalių švietimo ministerijos.

• Priemone siekiama padėti aukštosioms mokykloms, 

nacionalinėms agentūroms ir švietimo ministerijoms 

įvertinti jų institucinės politikos ir praktikos 

įtrauktį tarptautinio mobilumo tema ir teikti 

joms grįžtamąjį ryšį bei patarimus kaip toliau 

tobulėti.



InclusiveMobility.eu
• Platformoje galima rasti įtraukaus mobilumo įsivertinimo 

priemonę „Self-Assessment - Inclusive Mobility“. 

• Tai neformalus būdas įvertinti savo institucijos įtraukaus
mobilumo požiūrį. Atsižvelgiant į skirtingus laiko 
momentus, šis įrankis gali parodyti, kaip, ir/ ar požiūriai 
galėjo pasikeisti. 

• Aukštojo mokslo institucijų įsivertinimo priemonę sudaro 
42 teiginiai. Reikalinga atidžiai perskaityti visus teiginius 
ir pasirinkti atsakymą, kuris, jūsų nuomone, geriausiai 
tinka esamai situacijai jūsų institucijoje.  

• Apklausoje nėra teisingų ar neteisingų teiginių, o visi 
klausimai yra privalomi. Galima lengvai koreguoti 
ankstesnius atsakymus.

• Pabaigoje jūsų rezultatai bus vizualizuojami voratinklyje. 
Be to, gausite pasiūlymų dėl veiksmų, kuriuos galite 
atlikti, kad pasiektumėte tos pagrindinės srities tikslus. 

• Rezultatus galite nusiųsti el. paštu sau ir kolegoms. Tokiu 
būdu galite pradėti diskusijas su savo kolegomis, kaip 
pagerinti savo institucinį požiūrį. 



VET4ALL

VET4ALL

http://vet4all.org

Priemonė „VET4ALL” (Profesijos mokytojų 
(tutorių) ir įmonės meistrų, siekiant sustiprinti 
mokymosi darbo vietoje socialinę įtrauktį, 
profesinis tobulėjimas) buvo parengta remiantis 
Europos strategija dėl negalios (2010–2020 
m.), Briugės komunikatu ir Europos 
specialiojo ir įtraukaus ugdymo 
plėtros agentūros atliktu įtraukaus ugdymo 
kompetencijų tyrimu.  

Priemonė „VET4ALL”  skirta profesijos 
mokytojams (tutoriams), įmonių meistrams,  
neįgaliems/ SUP mokiniams, profesinio 
mokymo institucijoms, įmonėms, švietimo ir 
mokymo plėtrą bei jų integravimą į vietos ir 
regionų plėtros veiksmus skatinančioms 
regionų valdžios institucijoms.  



VET4ALL

Projekto „VET4ALL” metu sukurtais instrumentais ( gairėmis, profesinio 
mokymo programa, vadovais)  siekiama:

- parengti mokytojus ir kitus darbuotojus, kurie tiesiogiai dirba su neįgaliais/ 
SUP mokiniais, kad mokymosi darbo vietoje ar stažuočių įgyvendinimas 
būtų produktyvus ir mokiniai ateityje galėtų įsidarbinti ne tik savo 
šalyje, bet ir kitose Europos šalyse.  

- parengti lanksčius būdus, kurie susietų formalią profesinio mokymo 
programą su neįgaliųjų / SUP mokinių mokymosi darbo vietoje 
programa;

- skatinti ECVET principų ir priemonių įgyvendinimą, didinti  neįgaliųjų / 
SUP mokinių dalyvavimo mobilumo projektuose prieinamumą.

- suteikti  neįgaliųjų / SUP mokinių stažuočių metu paramą profesijos 
mokytojams (tutoriams) ir įmonių meistrams. 



VET4ALL
Priemonės „VET4ALL” nauda:

Dokumentas „Darbuotojų, dirbančių su neįgaliais / SUP mokiniais didaktinės 
profesinio mokymo gairės“. Jame yra pristatoma kaip turėtų būti 
organizuojamas ir įgyvendinamas  neįgalių / SUP mokinių didaktinis 
procesas. Mokymo gairėse yra aptariam ir kaip padėti šiems mokiniams 
mokymosi darbo vietoje ir/ar tarptautinių stažuočių įgyvendinimo metu. 

Dokumentas „Darbuotojų, dirbančių su neįgaliais / SUP mokiniais, profesinio 
mokymo programa“ apima teorinę dalį ir konkrečių kompetencijų suteikimą 
neįgaliems/ SUP mokiniams.  Mokymo programa parengta ES lygmeniu, kad 
būtų kur kas išsamesnis požiūris į mokymąsi darbo vietoje ir padidintas 
neįgalių / SUP mokinių dalyvavimas mobilumo projektuose.

Dokumentas „Įmonės meistrų (mentorių) darbo vadovas“ yra praktiškas įrankis, 
kuriuo siekiama suteikti paramą  neįgaliems / SUP mokiniams mokymuisi darbo 
vietoje paramą.

Dokumentas „Lydinčiųjų asmenų, dirbančių su neįgaliais / SUP mokiniais, 
vadovas“ yra skirtas profesijos mokytojams (tutoriams), kurie prižiūri  
besimokančius neįgalius / SUP mokinius darbo vietoje ar stažuotėse užsienyje 
metu. Vadove yra aptariama mokinių ir jų tėvų informavimo procesas, 
kalbama apie pasirengimą kelionei, dalyvių asmeninį ir profesinį parengimą, 
mokymosi plano parengimą, priežiūrą praktikos metu ir t.t



VET4ALL
Lydinčiųjų asmenų, dirbančių su neįgaliais / SUP mokiniais, 
vadovas.   

O4-VET4ALL-MOBILITY-VADEMECUM-FOR-
ACCOMPANYING-PERSONS-OF-STUDENTS-WITH-
SPECIAL-NEEDS-EN.pdf

1. Informacija, kuri reikalinga lydinčiam mokytojui, kad 
jis galėtų supažindinti potencialius mobilumo dalyvius ir 
jų tėvus; 

2. SUP mokinių parengimas prieš išvykstant į mobilumą; 

3. Asmeninio, profesinio ir individualaus mokymosi plano 
sudarymas; 

4. Kokybės užtikrinimo priemonių taikymas siekiant 
sutartų mokymosi rezultatų; 

5. Mobilumo veiklų priežiūra; 

6. Mokymasis darbo vietoje priimančioje įmonėje; 

7. Mobilumo veiklų stebėjimo ir vertinimo sistema; 

8. Mobilumo veiklų metu pasiektų mokymosi rezultatų 
pripažinimas ir patvirtinimas pagal ECVET sistemos 
procedūras ir priemones. 

http://vet4all.org/wp-content/uploads/2021/02/O4-VET4ALL-MOBILITY-VADEMECUM-FOR-ACCOMPANYING-PERSONS-OF-STUDENTS-WITH-SPECIAL-NEEDS-EN.pdf


VET4ALL

Lydinčiųjų asmenų, dirbančių su 
neįgaliais / SUP mokiniais, vadovas.   

Struktūra 

Turinys

Tikslai

Metodologija

Ištekliai ir įrankiai

Standartų minimali kokybė, kuri turi 
būti apsvarstyta

Rekomendacijos

Atvejų analizė

Naudingos nuorodos

Terminų žodynėlis



VET4ALL
Tikslai:

 Parengti mobilume dalyvaujančius mokinius, kad jie maksimaliai išnaudotų mobilumo laikotarpį profesinės patirties 
įgijimui.

Aprūpinti projekte dalyvaujančius mokinius, jų šeimas ir mokytojus visomis būtinomis priemonėmis, kad SUP 
mokiniai įgytų ar patobulintų asmeninius, socialinius ir techninius įgūdžius. 

 Parengti mobilumui reikalingus dokumentus, taip pat aptarti logistikos valdymą (apgyvendinimas, kelionės detalės, 
Europos sveikatos kortelę ir pan.).

Apmokyti mokytojus ir darbuotojus, dirbančius su SUP mokiniais, kad jų mobilumo patirtis būtų produktyvesnė ir 
palengvintų jų perėjimą iš mokymosi mokykloje prie mokymosi darbo vietoje.

 Pateikti profesinio mokymo organizacijoms, norinčioms taikyti kokybės standartus, įvairias priemones, metodus ir 
priemones, kurias jos gali naudoti mobilumo organizavimui ir įgyvendinimui. 

 Patikrinti ir įvertinti, kaip teisingai taikomos sutartos kokybės procedūros mokymosi procese.

 Sužinoti kaip vykdomas nuolatinis stebėjimas ir kokia jo apimtis.

Apmokyti mokytojus įvertinti SUP mokinių pasiekimus mobilumo srityje ir sekti mokinių pažangą.

Didinti įvairių taikomų profesinio mokymo sistemų suderinamumą ir palyginamumą visoje Europoje ir jų siūlomas 
kvalifikacijas.

Didinti SUP mokinių įsidarbinimo galimybes ir darbdavių pasitikėjimą, kad kiekvienai kvalifikacijai reikia specifinių 
įgūdžių ir žinių.



VET4ALL
Priežiūra

 Asmeninė priežiūra

 Priežiūra su pertraukomis

Ribota priežiūra

Techninė pagalba ir pagalbinės technologijos

 Su darbu susijusių įrankių ir technologijų
naudojimas

 Pagalbinės technologijos ir palaikymas, kurie
yra prieinami per mobilumas

Bendravimo priemonės

 Užsienio kalbų mokėjimo poreikis

 Alternatyvių bendravimo priemonių naudojimas

Apgydendinimas

 Asmenų skaičius bute

 Arti miesto centro ir (arba) priimančiosios
organizacijos

 Pritaikymo neįgaliesiems problemos (pvz., 
rampa)

Finansai

 Finansinės paramos šaltiniai

 Finansų valdymo gebėjimai/parama
asmeniniam finansiniam valdymui

Sveikata, sauga ir aplinka

 Priimančiosios šalies taisyklės

 Darbo saugos taisyklės ir saugos mokymai

 Galimos medicinos pagalbos priemonės

Asmeniniai darbo įpročiai ir lūkesčiai

 Lūkesčiai dėl požiūrio, išvaizdos ir kt.

 Pagrindinės profesinės žinios ir įgūdžiai, 
kuriuos svarbiausia turėtišioje mobilumo
patirtyje

 Pagrindinės techninės žinios ir įgūdžiai, 
kuriuos svarbiausia turėti

 Asmeniniai/socialiniai įgūdžiai, kuriuos
svarbiausia turėti šioje mobilumo patirtyje
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VET4ALL

• Būtinybės atlikti praktiką užsienyje pagrindimas

• Mokinių atrankos kriterijai

• Rekomendacija siunčiančiajai ir priimančiajai
organizacijoms

• Tėvų/globėjų sutikimo forma

• Elgesio standartai

• Vaistai ir skubi pagalba

• Informacijos apdorojimas

• Asmens duomenų sutikimas

• Bendrieji aspektai

P
as

ir
u

o
ši

m
as

 m
o

b
ilu

m
o

 v
iz

it
u

i (
 ik

i 
iš

vy
ki

m
o

)



VET4ALL
ORIENTACIJA

Orientacija įgyti sąmoningumo įsitraukti į 
mobilumą

 Informacija apie mobilumo programą, 
projektą ir mobilumo veiksmus užsienyje

ĮGALIOJIMAI

Dalyvių informavimas praktiniais-logistiniais
aspektais

Bendravimo įgūdžių tobulinimas. 

Gebėjimų spręsti kasdienio gyvenimo
situacijas tobulinimas

Svarbu: darbo patirtis užsienyje; mobilumo
planas ir rezultatai

KALBINIS PARENGIMAS

Tobulinti klausymosi, supratimo ir bendravimo
užsienio kalba įgūdžius

Techninė kalba.

PROFESINIS PASIRENGIMAS

Dalyvių pasirengimą pagal stažuotės
programą, mokymosi planą ir įmonės profile 
(kad būtų galima visapusiškai integruotis į 
priimančiosios šalies darbo kontekstą).

Aktyvus dalyvių įtraukimas į mokymosi plano
parengimą.

Dalyvių informavimas apie procedūras ir
dokumentus (dalyvio sutartį, ECVET, 
tarpusavio memorandumą, mokymosi
susitarimą, stebėjimo procedūras, galutinę
ataskaitą ir kt.)

Sveikatos ir darbo saugos taisyklės darbo
vietoje.

KULTŪRINIS PARENGIMAS

Užtikrinti visišką integraciją priimančiojoje
šalyje

 Įpratimas gyventi ir dirbti tarpkultūrinėje
aplinkoje: geografinės ir istorinės žinios; 
papročiai ir tradicijos; prietarai ir stereotipai; 
dalyvavimas ir aktyvus pilietiškumas
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VET4ALL
Metodika, kurią profesijos 
mokytojai/darbuotojai gali naudoti 
rengdami asmeninį mokymosi 
planą, turėtų būti pagrįsta:

1. Interviu su mokiniu prieš 
mobilumą.

2. Apibendrinimo priemonės, 
kurios bus naudojamos su 
mokiniais mokymosi darbo vietoje 
metu, kad padėtų jiems apmąstyti 
tai, ko jie išmoko.

3. Galutinis mokinių įvertinimas 
darbo vietoje.



VET4ALL

• Pradinis įvertinimas (prieš
pradedant mobilumą).

• Bendras mokymo 
įvertinimas, įskaitant 
mokymo struktūrą ir 
mokymo turinį

• Galutinis mobilumo
įvertinimas.

Pradinis įvertinimas

• Kodėl praktikantas (besimokantis) 
dalyvauja užsienyje siūlomuose 
mokymuose?

• Kokių rezultatų tikimasi iš 
mokymų užsienyje?

• Ko tikimasi iš įmonės mentoriaus
teikiamos stebėsenos?

• Kokios yra svarbiausios 
žinios/kompetencijos, kurių 
tikimasi iš mokymų?

• Jau turimų įgūdžių ir 
kompetencijų įsivertinimas.
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VET4ALL

1. Pradinio lygio profesinių 
žinių ir įgūdžių nustatymo 
kontrolinis sąrašas.

2. Kontrolinis sąrašas pažangai 
po mobilumo nustatyti.

3. Interviu, siekiant nustatyti 
papildomos pagalbos 
mobilumo metu poreikius.St
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VET4ALL
Įrankio pritaikymas:

tarptautinių projektų planavimo ir vykdymo dokumentai;

mobilumo vizitų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas; 

SUP mokinių bei nepalankioje socialinėje padėtyje esančių asmenų (mokinių) įtraukimo 
į mobilumo veiklą strategija; 

mobilumo vizito organizavimo atmintinė, 

mobilumo dalyvių parengimo informacija, 

mobilumo vertinimo ir pripažinimo instrumentai.



Profesinis mokymas ir įtrauktis.
• Dokumentai.

• Resursai.

SALTO-YOUTH - Publications: Get
Inspired

• Mokyklų pasirengti įrankiai

- Praktiniai patarimai mokiniams, 
vykstantiems į stažuotes
užsienyje. 

- Mokyklos socialinio paso 
informacija.

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/


Pagalvoti

1. Kiek aš pats esu įtraukus?

2. Kiek mano darbas apima įtraukties
priemones? Mano veikla?

3. Kiek įtraukūs yra mano naudojami 
įrankiai?

4. Kaip savo įrankius galiu padaryti 
daugiau įtraukius?



Diskusija

• Mano (mūsų) iššūkiai.

• Iššūkių įveikimas. Kaip?

• Kitaip – patarimai, kaip pagerinti 
įtraukties į projektus kokybę?

• Kokias priemones aš naudoju?



Refleksija 

Kuris žmogeliukas 

esate jūs?


