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Praktinis mokymas / Mokomoji praktika: informacija
Praktinis mokymas skiriasi nuo visų kitų mokymo metodikų tuo, kad pagrįstas mokymusi
darbo vietoje.
Tai puiki galimybė mokykloms mokymo procesą padaryti prasmingą ir įdomų. Siekiant kuo
plačiau užtikrinti mokiniams darbo patirtį mokymosi procese, pedagogai privalo aiškiai
išdėstyti praktinio mokymosi svarbą bei galimybes ir padėti kurti naujas partnerystes tarp
darbdavių ir mokyklų.
Praktinio mokymo tikslas yra tai, kad studentas gauna profesinių įgūdžių realioje aplinkoje
įmonėse ar organizacijose. Studentai susipažindami su konkretaus darbo taisyklėmis.
Praktinis mokymas moko ir bendrųjų su darbu susijusių dalykų, tokių kaip teigiamo požiūrio
darbe ir tarpasmeninių įgūdžių.
Mokykla turi mokiniui suteikti teorinių žinių, o praktinis mokymas leidžia jiems įgyti
reikiamą kvalifikaciją bei konkrečios patirties darbo vietoje.
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Praktiniame mokyme dalyvaujančių šalių teisės ir pareigos

Mokytojas

 Įsitikina, kad mokinys turi
tinkamą praktikos vietą
 Parengia sutartis
 Parengia praktikos vadovą
darbo vietoje bei studentą
praktikai
 Paruošia sutartį su studentu
bei praktikos įmone,
įtraukiant praktikos planą

 Dalyvauja praktikos
priežiūroje

 Surenka visus reikiamus
dokumentus bei atsiliepi‐
mus

Studentas

 Susipažįsta su įmone ir
darbo tvarka

 Atnaujina pagrindinius
profesijos įgūdžius
 Žvelgia profesionaliai
 Gilina profesines žinias






 Supažindina studentą su
darbo vieta
 Supažindina studentą su
įmonės taisyklėmis ir
kasdiene veikla

 Rūpinasi darbo sauga
 Moko kaip teisingai atlikti
užduotis
 Išsako savo nuomonę

 Duoda užduotis ir nusako
atsakomybę
 Išsako nuomonę apie pro‐
gresą
 Įvertina studentą

Praktikos va‐
dovas darbo
vietoje

Susipažįsta su užduotimis
Laikykosi įonės taisyklių
Dirba savarankiškai
Įvertina save

Studentas supažindinamas su sutartimi tarp mokyklos ir praktikos vietos ir jis turi laikytis
principų ir darbo plano, kaip tai aprašyta sutartyje.
Studentas rašo praktikos dienoraštį apie savo patirtį ir užduočių atlikimą. Praktikos
vadovas, studentas ir mokytojas dalyvaja praktikos įvertinime.
Praktikos vadovas darbo vietoje atsakingas už studento mokymą bei vertinimą. Šis
procesas turi būti aprašytas sutartyje ir praktikos plane.
Praktikos vadovas darbo vietoje išsako konstruktyvią nuomonę praktikantui. Studentas
turėtų pasirašyti sutarimą dėl darbo dienų skaičiaus, darbo valandų, užduočių, kaip tai
aprašyta sutartyje.
Praktikos vadovas darbo vietoje yra atsakingas už praktikos laikotarpį bei studento
vertinimą.
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Praktikos vadovas darbo vietoje:








Vadovauja ir prižiūri praktikantą darbo saugos ir darbuotojo apsaugos aspektais
Moko praktikantą darbo vietos darbo režimo
Aptaria ir padeda įsisavinti darbo užduotis
Stebi praktikanto darbą visą praktikos laikotarpį
Iškilus reikalui, benrauja su mokytoju
Įteikia praktikantui praktikos pripažinimo dokumentą pabaigoje
Užrašo mokyklai atsiliepimus apie praktikantą ir užpildo vertinimo formą

Mokytojas dalyvauja praktiniame mokyme, remiantis sudaryta sutartimi tarp mokyklos ir
praktinio mokymo vietos:








Duoda praktikantui parašytas instrukcijas kaip pildyti ataskaitą ir rašyti praktikos
dienoraštį
Duoda praktikantui praktikos užduotis visam periodui
Padeda praktikos vadovui darbo vietoje
Lanko praktikos vietą viso praktikos periodo metu
Praktikantas ir praktikos vadovas turi turėti priemones, leidžiančias susisiekti su
mokytoju esant skubiam reikalui
Duoda vertinimo formas ir kriterijus praktikos vadovui ir praktikantui
Surenka vertinimo dokumentus ir parašo galutinį praktikos įvertinimą

Mokytojas turi dalyvauti vertinant studento profesinius įgūdžius bei visos praktikos
vertinime.
Mokytojo pareiga yra kartu su praktikos vadovu, remiantis praktikos planu ir
rekomendacijomis, užtikrinti sėkmingą praktikos eigą.
Mokytojas turi pastoviai bendrauti su praktikos vadovu, ypač aktyviai praktikos pradžioje ir
praktikai baigiantis.
Praktikos vadovas, mokytojas ir praktikantas kartu turi dalyvauti vertinimo procese. Yra
atskiros vertinimo formos praktikos vadovui ir savęs vertinimo forma praktikantui.
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Vertinime reikia itin didelį dėmesį skirti praktikanto savęs vertinimui bei šiems dalykams:
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Praktikanto naudotų darbo metodų įvairovė (kruopštumas ir patikimumas)
Užrašyti pastabas bei pastebėjimus darbo procesui gerinit (atsižvelgiant į
instrukcijas)
Taisyklių bei tvarkaraščio laikymasis
Praktikos užduočių atlikimas bei aprašymas
Bendradarbiavimo įgūdžiai
Pasiruošimo vertinimui ir vertinimo procesas, atsiliepimai, diskusijos, vertinimo
formos pildymas

Kaip susirasti užsienio įmonę
Yra keletas galimų būdų kaip surasti užsienio įmonės kontaktus. Labai svarbu rasti tokias
praktikos vietas, kurios būtų tinkamos studentui. Studentai mokosi skirtingais lygiais ir
skirtingų specialybių. Praktikos periodas – studentų mokymosi proceso dalis ir tai turi
atitikti jų mokymosi tikslus. Visa tai įpareigoja įmones, kuriose studentai atlieka praktiką
suteikti aukštos kokybės mokymą.

Būdai rasti tinkamą priimančią įmonę:





Galima rasti duomenų jau turimų partnerių bei kitų mokyklų tinklalapiuose
Galima pasinaudoti tarpininkų paslaugomis
Pasinaudojant tokiais tinklalapiais, kaip i.e eu‐next.eu, oneco.org,
europlacement.com, internship‐uk.com, ispo.co.uk, praktikum.de
Pasinaudojant studentų turimais kontaktais (giminės užsienyje, tėvų darbo
kontaktai, draugai)

Priimančios užsienio organizacijos atrinkimas / bendravimas
Užsienio organizacijos atranka dažniausiai vyksta rašytine forma. Dauguma įmonių atstovai
sunkiai randa laiko tam, kad aprašytų savo įmonę ir būsimą praktikos vietą. Jie daugiau
linkę užpildyti paprastą klausimyną, kuriame būtų palikta vietos komentarams, kurį lengva
pildyti ir tai neatima daug laiko
Kitas atrankos būdas – tai pokalbis telefonu. Tokiame pokalbyke turėtų būti šie klausimai:
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Ar Jūsų įmonė turėjo praktikantų iš mūsų šalies?
Kodėl Jūs sutinkate priimti praktikantą?
Kokie Jūsų lūkesčiai?
Ar Jūs turite pakankamai informacijos apie reikalavimus praktikai bei
praktikantams iš užsienio?
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Ar svarbi informacija apie praktikanto mokymosi pasiekimus?
Ar jums tinkamas praktikanto kalbinis bei profesinis pasirengimas?
Ar praktikantui reikės papildomų specialių mokymų Jūsų įmonėje? (kalbos,
specifinių dalykų)
Ar pagelbėsite praktikantui ir kituose, ne tik su darbu susijusiouse reikaluose
(apgyvendinimas, poilsio organizavimas)
Ar jūs turite ir kitų praktikantų?
Ar norėtumėte priimti ir kitus studentus iš Lietuvos?
Gal turite kokių pasiūlymų kaip pagerinti praktikos periodą?

Mobilumo Europaso dokumentas patvirtina ir kitus studentų praktikoje įgytus įgūdžius – ko
studentas išmoko praktikos metu darbo santykių srityje, ar įgavo organizacinių gebėjimų,
socialinius bei kompiuterio vartojimo įgūdžius, užsienio kalbos įgūdžius.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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www.iqwbl.eu
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