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Apie ką ši užduotis?
Ši užduotis yra viena iš 10-ties internacionalizacijos ir pasiruošimo mobilumui užduočių.
Norint įvykdyti šią užduotį, jums reikės susitikti su kitos šalies/kitų šalių žmonėmis ir parodyti pagrindines užsienio
kalbos žinias. 2 lygio užduotys skiriasi nuo 3 ir 4 lygio.
Užduoties darbai
Tai yra užduotis, reikalaujanti parodyti studento žinias ir suvokimą apie internacionalizaciją – užsienio šalių ir žmonių
pažinimą.
2 lygis
1. Sudalyvaukite tarptautiniame renginyje „greitasis pasimatymas“, kur sutiksite žmones iš kitų šalių.
2. Pateikite informaciją, kurią gavote „greitajame pasimatyme“. Apibūdinkite žmones, su kuriais bendravote, ir šalis ar
vietoves, iš kurių jie atvykę.
3. Bendraukite su grupe žmonių iš kitos ES šalies.
3 lygis
4. Sudalyvaukite tarptautinio renginio „greitasis pasimatymas“, kuriame galite sutikti s žmones iš kitų šalių, planavime
5. Sudalyvaukite tarptautiniame renginyje „greitasis pasimatymas“, kuriame galite sutikti s žmones iš kitų šalių.
6. Pateikite informaciją, kurią gavote „greitajame pasimatyme“. Padiskutuokite apie žmones, su kuriais bendravote, ir
šalis ar vietoves, iš kurių jie atvykę, ir apibūdinkite, kokias žinias ir įgūdžius jūs patobulinote, dalyvaudami tokiame
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renginyje.
7. Susipažinkite ir pabendraukite su žmonėmis iš kitos ES šalies.
8. Apibūdinkite, kokius įgūdžius, kompetencijas ir žinias panaudojote šiose užduotyse.
9. Kokias kalbas naudotoje šios užduoties metu.
4 lygis
10. Koordinuokite tarptautinio renginio „greitasis pasimatymas“ , kuriame kiti studentai gali susitikti kitų šalių žmones,
planavimą ir eigą.
11. Pateikite informaciją, kurią gavote „greitajame pasimatyme“. Apibūdinkite, kokias žinias ir įgūdžius jūs patobulinote,
koordinuodami tokį renginį ir apibūdinkite, kaip pasisekė visas renginys.
12. Susipažinkite ir asmeniškai pabendraukite su vienu žmogumi iš kitos ES šalies. Pakalbėkite su juo apie kultūrą,
kurioje jis išaugo, apie savo ir jo šalių skirtumus bei panašumus.
13. Kokias kalbas naudojote šios užduoties metu.
Atliekant šią užduotį, kur įmanoma, naudokite medžiagą savo darbui pagrįsti.
Minimalūs įrodymai, reikalingi užduoties įvykdymui
2 lygis
* Pateikite visų 2 lygio užduoties darbų raštiškus ir / arba žodinius įrodymus.
3 lygis
* Pateikite visų 2 ir 3 lygio užduočių darbų raštiškus ir / arba žodinius įrodymus.
4 lygis
* Pateikite visų 2, 3 ir 4 lygio užduočių darbų raštiškus ir / arba žodinius įrodymus.
Šios užduoties įrodymai gali būti pateikiami įvairiais būdais, pavyzdžiui, pranešimas, pristatymas arba projekto
aplankas. Bendravimą su grupe ar asmeniu iš kitos ES šalies galima organizuoti el. susirašinėjimo ar videokonferencijos pagalba.
Prieš pradėdami atlikti šią užduotį jūs turėtumėte aptarti jos formatą su savo dėstytoju.
Kur įmanoma, naudokite reikalingą medžiagą savo darbui pagrįsti.
Įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos
Žinios

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sužinokite, kaip vyksta internacionalizacija jūsų šalyje
Sužinokite, kaip vyksta internacionalizacija Europoje
Sužinokite, kaip kultūrų sąveika padeda pozityviam
mąstymui
Sužinokite apie produktų (vidaus ir eksporto) situaciją
Europoje
Sužinokite apie savo (būsimo) darbo situaciją Europoje
Sužinokite, kaip pasiruošti studijoms/stažuotei/ darbui
užsienyje

Tinkama
x
x
x

Netinkama

Pasiekta
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Įgūdžiai (remiantis LdV IOA-projektu):

kalbos įgūdžiai
tarpkultūrinis komunikavimas
verslo komunikavimas
santykių mezgimas
tarptautiniai tinklai
derybos tarptautiniuose susitikimuose

Tinkama
x
x

Netinkama

Pasiekta

Netinkama

Pasiekta

x
x

Kompetencijos (remiantis SHL, www.shl.com):

vadovavimas (EKS lygis tik 4)
sprendimų priėmimas
paramos teikimas
bendradarbiavimas
bendravimas
pristatymas
analizavimas
interpretavimas
kūryba
konceptualizavimas
organizavimas (EKS lygis tik 3-4)
vykdymas (EKS lygis tik 3-4)
verslumas
atlikimas

Tinkama
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Papildoma informacija

Vertinimo grįžtamasis ryšys

Pirmasis vertinimo grįžtamasis ryšys:
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Antrasis vertinimo grįžtamasis ryšys:

Studento deklaracija

Aš patvirtinu, kad tai yra mano darbas, kad ten, kur buvo naudoti kitų asmenų darbai, jie
atitinkamai nurodyti
VARDAS PAVARDĖ:

Parašas

Data

Mokytojo parašas

Data
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Kam skirta ši užduotis?
Ši užduotis yra skirta studentams, kurie domisi internacionalizacija ir / arba norėtų dalyvauti mobilume. Ši
užduotis yra viena iš 10-ties internacionalizacijos ir pasiruošimo mobilumui užduočių. Ši užduotis yra
orientuota į studento žinias apie užsienį, bendravimą su kitų šalių žmonėmis ir kalbos mokymąsi.
Ši užduotis tinka visiems studentams, nepaisant jų profesinės srities ir nepaisant to, ar jie dalyvaus ar
nedalyvaus mobilume. Jie gali susidurti su įvairiomis kultūromis ir savo šalyje.
Kada ši užduotis turi būti atliekama?
Dėstytojas sprendžia, kada studentas yra pasiruošęs atlikti šią užduotį. Tačiau 10 užduočių rinkinyje yra logiška
struktūra. Studentams, kurie ruošiasi dalyvauti mobilume ši užduotis yra ypatingai svarbi. Rekomenduojama,
kad ši užduotis būtų atliekama prieš mobilumą ir būtų integruota su kitomis INtheMC užduotimis, siekiant
suformuoti sustiprintą projektinę užduotį.
Kiek valandų reikėtų, norint atlikti šią užduotį?
Paskaičiuota, kad reikia maždaug 4 darbo valandų studentams norint pasiekti 2 lygį, 4 valandų - 3 lygiui ir 8
valandų- 4 lygiui. Tai gali būti atlikta kaip mokymo programos dalis arba savarankiškai. Šios numatomos
valandos yra tik gairės ir gali keistis, atsižvelgiant į studentus /stažuotojus, kuriems reikia papildomos paramos.
Užduotys gali būti labai naudingos studentams, kurie dvejoja, ar dalyvaus mobilumo veikloje. Šiuo atveju
darbas su viena, keliomis užduotimis ar dalimi užduoties gali padėti studentui apsispręsti.
Kokių reikia įrodymų, norint įvykdyti šią užduotį?
Studentas gali atlikti šią užduotį 2, 3 arba 4 lygiu. Studentai turi atlikti užduotis tam lygiui, kurį jie nori pasiekti.
Kur įmanoma, studentas turėtų naudoti atitinkamą medžiagą savo darbui pagrįsti.
1 /2 , 3 ar 4 lygio studentai gali atlikti šią užduotį. Studentai turi atlikti užduotis tam lygiui, kurį jie nori pasiekti.
Šioje užduotyje yra aiškus skirtumas tarp lygių. Lygiai gali būti bendri.
Patartina, kad studentas pilnai atliktų užduotį. Kur įmanoma, studentas turėtų naudoti atitinkamą medžiagą
savo darbui pagrįsti. Kartais gali būti svarbi dėstytojo parama. Taip pat patartina naudotis internetinėmis
nuorodomis.
„Greitasis pasimatymas“ yra ideali galimybė studentams susitikti žmones iš ES šalių. Renginys skirtas
trumpiems susitikimams, pokalbiams (interviu), kur studentai turi galimybę užduoti klausimus vienam ar
keliems žmonėms. Klausimai gali būti apie žmogaus tautybę, kur jie anksčiau gyveno ir/ar dirbo ir kokia nauda
gaunama iš mobilumo. Studentai eina prie kito stalo po kiekvieno signalo (švilpuko ar skambučio).
2 lygyje reikalaujama kad studentai dalyvautų renginyje ir pateiktų informaciją, kurią gavo renginio metu.
Studentus reikėtų padrąsinti, kad jie klaustų žmonių tuos klausimus, kurie juos domina.
3 lygyje reikalaujama, kad studentai dalyvautų planuojant greitąjį pasimatymą. Reikia, kad jie dalyvautų ir
pateiktų informaciją, kurią gavo renginio metu. Studentus reikėtų padrąsinti, kad jie klaustų žmonių tuos
klausimus, kurie juos domina.
4 lygyje reikalaujama, kad studentai koordinuotų tarptautinio „greitojo pasimatymo“, kuriame kiti studentai
gali susipažinti su žmonėmis iš kitų šalių, planavimą ir pristatymą . Taip pat reikia, kad jie pateiktų informaciją,
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kurią jie gavo greitojo pasimatymo metu ir apibūdintų, kokias žinias ir įgūdžius jie patobulino šio renginio
koordinavimo ir paties renginio metu.
Jei neįmanoma pritraukti suaugusiųjų (ne iš mokyklos) dalyvauti greitajame pasimatyme, jūs visada galite
pasikviesti savo mokyklos mokinių, kurie kilę iš kitų šalių. Galima naudotis galimybe atlikti tokius interviu video
konferencijos (Skype) metu su grupe ir/ar individualiai iš partnerio mokyklos ir/ar iš kitos ES šalies.

Kokia yra galima nauda atlikus šią užduotį?
Patys pirminio profesinio mokymo dalyviai, kurie buvo tarptautinėse stažuotėse, nurodo šiuos privalumus:
• Padidėjęs kultūrinis sąmoningumas;
• Pagilintos kalbos žinios;
• Didesnis pasitikėjimas savimi;
• Noras dar kartą dalyvauti stažuotėje;
• Geresnis kitų Europos šalių suvokimas;
• Patobulinti bendravimo įgūdžiai;
• Geresni darbo santykiai;
• Patobulinti asmeniniai santykiai;
• Didesnė motyvacija baigti mokslus;
• Didesnis susidomėjimas kitais žmonėmis;
• Pagerėjusios karjeros galimybės;
• Pagilintos profesinės žinios.
(šaltinis MOVE-IT 2007m. ataskaita)

Pasiruošimas
Studentai turėtų atlikti darbus, pateiktus užduotyje. Įrodymai gali būti pateikiami įvairiais būdais, pavyzdžiui,
pranešimas, pristatymas arba projekto aplankas. Patartina, kad studentai aptartų formatą su mokytoju prieš
pradedant atlikti šią užduotį.
Atlikdami pirmąsias užduotis studentai gali susidurti su užsienio kalbomis (įmonių/organizacijų tinklapiuose).
Studentai turi būti informuojami, kad gaus sertifikatą, kai atliks užduotis.
Sertifikatas išvardins rezultatus ir bus pripažįstamas aštuonių organizacijų namuose ir užsienyje, tai būtų
studentų CV ir darbo perspektyvų pridėtinė vertė.
“Greitasis pasimatymas” yra puiki galimybė studentams susitikti su žmonėmis iš kitų ES šalių. Renginys yra
skirtas trumpiems susitikimams (interviu), kur studentai turi galimybę pateikti kitam asmeniui savo klausimus.
Jie gali būti apie tų žmonių tautybę, apie tai, kur jie anksčiau gyveno ir / ar dirbo ar kokią naudą turėjo iš
mobilumo/stažuotės.
2 lygio studentams reikėtų dalyvauti renginyje ir pateikti informaciją, kokią jie susirinko renginio metu.
Studentai turėtų būti skatinami kurti klausimus, kuriuos jie norėtų pateikti žmonėms , kuriuos jie sutinka.
3 lygio studentai turėtų padėti planuojant “greitąjį pasimatymą”. Jiems taip pat reikia dalyvauti ir pateikti
informaciją, kurią jie susirinko renginio metu. Studentai turėtų būti skatinami kurti klausimus, kuriuos jie
norėtų pateikti žmonėms , kuriuos jie sutinka.
4 lygio studentai turėtų koordinuoti “greitojo pasimatymo”, kur kiti studentai sutinka žmones iš įvairių ES šalių,
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planavimą ir eigą. Jie taip pat privalo pateikti informaciją, kurią jie surinko renginyje ir apibūdinti žinias ir
įgūdžius, kuriuos jie patobulino, koordinuodami visą renginį.
"Bendravimas" su grupe ir / arba asmeniu iš kitos ES šalies gali būti pasiektas el. paštu ir / arba vaizdo
konferencijos metu.
Pasidžiaukite!
Pasidžiaukite matydami, kaip būsimieji profesionalai tobulėja, dirbdami su užduotimis/lygiais; kaip jie ruošiasi
mobilumo patirčiai ir kokie jų pasakojimai, kai jie grįžta.
Padrąsinkite juos pasidalinti savo patirtimi su savo grupės draugais, tėvais ir mokytojais (naudojant nuotraukas,
filmuotą medžiagą, diskusijas forumuose ir pan.). Jie turėtų atkreipti dėmesį ne tik į savo patirtį užsienyje, bet
ir internacionalizacijos patirtį savo šalyje.
Leiskite studentui dirbti savarankiškai
Jei studentas siekia ne 1/ 2 lygio, jie gali atlikti šią užduotį savarankiškai. Studentai turi mokytis rūpintis savimi,
priimti savo sprendimus ir bendrauti. Studentams reikės šių įgūdžių kai jie dalyvaus mobilume.
Grįžtamasis ryšys
Jei norite pasidalyti atsiliepimais su kitais dėstytojais Europoje, galite naudotis INtheMC interneto svetainę
www.INtheMC-project.org
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