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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 įrodyti savo žinias ir suvokimą apie produktus/paslaugas, susijusius su jūsų
profesine sritimi savo šalyje.
Užduoties darbai
2 lygis
Tai yra užduotis, reikalaujanti parodyti studento žinias ir suvokimą apie produktus/paslaugas, susijusius su jo profesine
sritimi vietos bendruomenėje.
1. Aprašykite produktus/paslaugas, susijusius su jūsų profesine sritimi, gaminamus jūsų gyvenamoje vietovėje (kaime /
mieste / gyvenvietėje).
2. Išvardinkite įvairias įmones, kurios gamina šiuos produktus/teikia paslaugas jūsų gyvenamoje vietovėje.
3. Apibūdinkite įvairių įmonių, kurios gamina šiuos produktus/paslaugas jūsų gyvenamoje vietovėje, pajėgumus.
4. Apibūdinkite, ar šie produktai/paslaugos yra tik vietinei rinkai ar jie yra ir eksportuojami.
3 lygis
Tai yra užduotis, reikalaujanti parodyti studento žinias ir suvokimą apie produktus/paslaugas, susijusius su jo profesine
sritimi savo regione.
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5. Aprašykite produktus/paslaugas, susijusius su jūsų profesine sritimi, gaminamus jūsų regione.
6. Išvardinkite įvairias įmones, kurios gamina šiuos produktus/paslaugas jūsų regione.
7. Apibūdinkite šių įmonių pajėgumus.
8.Nustatykite, ar šios įmonės eksportuoja savo produktus/paslaugas.
9.Apibūdinkite darbuotojų, kurie dirba jūsų regiono įmonėse, (tarptautinę ar tarpkultūrinę) kvalifikaciją. Ar šioms
įmonėms reikia kvalifikuotų darbuotojų?
10. Išvardinkite 5 žinomiausius produktus/paslaugas jūsų regione. Ar šie produktai suteikia darbą užsienyje?
4 lygis
Tai yra užduotis, reikalaujanti parodyti studento žinias ir suvokimą apie produktus, susijusius su jo profesine sritimi
savo šalyje.
11. Aprašykite tarptautinius/eksportuojamus produktus/paslaugas, susijusius su jūsų profesine sritimi, gaminamus jūsų
šalyje.
12. Aprašykite savo šalies įmones, gaminančias tokius produktus/paslaugas. Kokios yra žinomiausios jūsų šalies įmonės.
13.Apibūdinkite šių įmonių pajėgumus.
14.Apibūdinkite ar šios įmonės eksportuoja produktus/paslaugas. Apibūdinkite, kokie yra šių produktų /paslaugų
eksporto privalumai.
15. Išvardinkite dešimt žinomiausių eksportuojamų produktų/paslaugų savo šalyje. Į kokias šalis jie yra eksportuojami?
Kodėl jie yra populiarūs?
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.
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.

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

Tinkama
x

Netinkama

Pasiekta

x
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5.
6.

Sužinokite apie savo (būsimo) darbo situaciją Europoje
Sužinokite, kaip pasiruošti studijoms/stažuotei/ darbui
užsienyje

x

Įgūdžiai (remiantis LdV IOA-projektu):
Tinkama
kalbos įgūdžiai
tarpkultūrinis komunikavimas
verslo komunikavimas
santykių mezgimas
tarptautiniai tinklai
derybos tarptautiniuose susitikimuose

Netinkama

Pasiekta

Netinkama

Pasiekta

x

Kompetencijos (remiantis SHL, www.shl.com):
Tinkama
vadovavimas
sprendimų priėmimas
paramos teikimas
bendradarbiavimas
bendravimas
pristatymas
analizavimas
interpretavimas
kūryba
konceptualizavimas
organizavimas
vykdymas
verslumas
atlikimas

x
x
x
x
x

Papildoma informacija
Papildomai informacijai jūs galite naudoti savo regiono ir šalies laikraščius, žurnalus, apžvalgas, internetą

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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INtheMC užduoties vadovas mokytojui

UŽDUOTIES
Nr./pavadinimas:

5.

DARBAS UŽSIENYJE-Produktai/paslaugos

Šiame vadove yra atsakymų duomenys.
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 tai, kur jis gyvena. Ši užduotis tinka visiems studentams, nepaisant jų
profesinės srities ir nepaisant to, ar jie dalyvaus ar nedalyvaus mobilume. Savo šalyje jie taip pat gali susidurti
su internacionalizacija ir globalizacija.

Kada ši užduotis turi būti atliekama?
Rekomenduojama, kad ši užduotis būtų atliekama prieš mobilumą ir būtų integruota su kitomis INtheMC
užduotimis, siekiant suformuoti sustiprintą projektinę užduotį. Dėstytojas sprendžia, kada studentas yra
pasiruošęs atlikti šią užduotį. Tačiau 10 užduočių rinkinyje yra logiška struktūra.

Kiek valandų reikėtų, norint atlikti šią užduotį?
Paskaičiuota, kad reikia maždaug 4 darbo valandų studentams norint pasiekti 2 lygį, 8 valandų - 3 lygiui ir 10
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 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 siekti atlikti šią užduotį 2, 3 arba 4 lygiu. Norint pasiekti 3 lygį, reikia atlikti 2 ir 3 lygio darbus,
kad būtų įvykdyta visa užduotis. Norint pasiekti 4 lygį, visų 2, 3 ir 4 lygių darbai turi būti atlikti. Kur įmanoma,
studentas turėtų naudoti atitinkamą medžiagą savo darbui pagrįsti. Dėstytojo pagalba gali būti labai svarbi.
Patariama naudotis internetu.

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;
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.2010-1-NL1-LEO05-02659

• 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
Peržiūrėkite užduočių sąrašą kartu su studentu, vyksiančiu į stažuotę. Jūs turite susitikti bent kartą
užduoties pradžioje ir vieną kartą pabaigoje.
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.
Pirmose užduotyse studentai gali susidurti su užsienio kalbomis (naudojant įmonių/organizacijų
tinklapius).
Studentus reikėtų informuoti, kad jie gaus sertifikatą, kai atliks užduotis. Sertifikatas išvardins jų
rezultatus ir bus pripažįstamas aštuonių organizacijų savo šalyje ir užsienyje, kas yra jų CV ir darbo
paieškų pridėtinė vertė.

Grįžtamasis ryšys
Jei norite pasidalyti atsiliepimais su kitais dėstytojais Europoje, galite naudotis INtheMC interneto svetainę
www.INtheMC-project.org
Atsakymų informacija

10 populiariausių Lietuvos eksporto produktų sąrašas:
1. Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos;
2. Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys
3. Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys
4. Plastikai ir jų dirbiniai
5. Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės...
6. Trąšos
7. Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai...
8. Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys
9. Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti
kitoje vietoje
10. Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai...

15 šalių, į kurias eksportuojama jūsų šalies produkcija, sąrašas:
1. Latvija
2. Estija
3. Švedija
4. Danija
5. Norvegija
6. Rusija
7. Ukraina
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baltarusija
Nyderlandai
Vokietija
Prancūzija
JAV
Kazachija
Kirgizija
Turkija

Šaltinis:
http://chamber.lt/LT/Pradzia/Naujienos/Rumu-naujienos/Verslumo-ir-eksporto-rodikliai
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