Vadovas
STUDENTO

Lietuvių kalba
IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning • 2010-1-FI1-LEO05-03042 • LLP 2007-2013 • Leonardo da Vinci • Transfer of Innovation

Turinys
1

Vykimo į užsienį priežastys .................................................................................................................................. 3
1.1

Vykimo į užsienį priežastys. Pagrindinė informacija .................................................................................... 3

1.2

Dešimt priežasčių vykti į užsienį .................................................................................................................. 4

1.3

Vykimo į užsienį nauda ................................................................................................................................ 4

3

Pagrindinė praktinė informacija .......................................................................................................................... 5

4

Kultūrinis pasirengimas........................................................................................................................................ 5
5.1

Kreipimasis dėl vykimo į praktiką................................................................................................................. 7

5.2

Atrankos pokalbis ........................................................................................................................................ 9

5.3

Leidimas išvykti iš namų ............................................................................................................................ 10

5.4

Pasitikrinimas prieš kelionę ....................................................................................................................... 11

5.5

Studento patikrinimas prieš praktiką......................................................................................................... 12

5.6

Studento vertinimas (trumpas) – Praktinis mokymas ............................................................................... 13

5.7

Studento vertinimas (pilnas) – Praktinis mokymas ................................................................................... 14

5.8

Praktikos dienoraštis / savaitraštis ............................................................................................................ 16

5.9

Kelionės ataskaitos modelis ....................................................................................................................... 17

5.10

2

Studento atsiliepimai ............................................................................................................................. 18

Studento vadovas – IQWBL

1

Vykimo į užsienį priežastys

1.1

Vykimo į užsienį priežastys. Pagrindinė informacija

Ar kada paklausėte kepėjo, kur jis išmoko kelpti duoną? Ir jei paklausėte, tai ar gi jis atsakė,
kad to išmoko užsienyje? O ar kada to paties klausėte savo kirpėjo? Gal jis kartais buvo
nuvykęs į Londoną pasimokyti paskutinių metų mados tendecijų? Dauguma atvejų žmonės
vyksta į užsienį dirbti, studijuoti ar ilsėtis. Visi mes žinome, kad pagrindinių profesijų (pvz.
kepėjų) atstovų mokslai užsienyje gali suteikti jų specialybei daug išskirtinumo ir naujumo.
Profesinio mokymo sistemos studentai gali net nežinoti, kad yra galimybė kiekvienam
išvykti praktikai į užsienį, manydami, kad tokia galimybė yra tik aukštųjų mokykmų
studentams ar labai specifinių specialybių mokiniams.
Yra daugybė galimybių studijuoti ir vykti į praktiką užsienyje. Yra puikūs projektai
mokykloms, bet jei jūs jau baigėte mokyklą, vis tiek yra daugybė galimybių. Vykti vienam į
užsienio šalį yra didelis išbandymas. Sutiksite naujų draugų, susipažinsite su nauja darbo
aplinka. Kadangi Jūs kalbate kita kalba, mokymasis vyksta labia sparčiai. Su kitos šalies
diplomu ar pažymėjimu, jūsų galimybės rasti geresnį darbą savoje šalyje žymiai išauga.
Darbdaviai labai teigiamai žiūri į žmones, kurie išdrįso priimti iššūkį dirbti užsienyje.
Nauda, kurią gaunate dirbdami užsienyje:




Išmokstate užsienio kalbos
Labiau pasitikite savimi
Gaunate tarpkultūrinių įgūdžių – surandate naujų draugų, aplankote naujas
vietas, gaunate naujų įpročių, malonumų, pažįstate naujas tradicijas, kitokį
maistą, muziką.

Gyvenimas toliau nuo namų gali padėti studentams tapti savarankiškais, pasitikinčiais
savimi, suaugesniais. Jie sugrįžta iš užsienio su didesne patirtimi, socialiniais įgūdžiais bei
natūraliu susidomėjimu kitomis kultūromis, užsienio kalbomis, kas tikrai juos išskirs iš
bendraamžių būrio.
Studentai ne tik patirs keliavimo žavesį, bet dirbdami užsienyje jie pažins naujus papročius,
įpročius, meną, muziką, sknaus kitokį maistą.
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1.2

Dešimt priežasčių vykti į užsienį












1.3

Vykimo į užsienį nauda
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Daugiau sužinosite apie save naujoje situacijoje, įgausite pasitikėjimo,
nepriklausomybės ir tarpkultūrinių įgūdžių.
Praktika ir mokymasis užsienyje praplės jūsų galimybes. Būsite susipažinę su kitokia
kultūra ir kitokiu gyvenimo būdu.
Pamatysite savo šalį kitos kultūros akimis. Praktika ir mokymasis užsienyje praplės jūsų
galimybes savo šalyje. Jūsų patirtis mokantis kitoje švietimo sistemoje skiriasi nuo savos
šalies, ir tai leidžia naujai pažvelgti į savo šalies mokymo sistemą.
Galite sukaupti daugiau mokymosi kreditų.
Galite pagerinti užsienio kalbos žinias ir įgūdžius.
Geriau suprasit save – suvoksit, kad galite padaryti tokius dalykus, apie kuriuos net
negalvojote.
Padidinsite karjeros galimybes bendroje darbo rinkoje.
Praleisdamas kelias savaites ar kelis mėnesius užsienyje jūs dalyvaujate tarptautinėje
praktikoje, įgaudamas naujos darbo patirties užsienio šalyje.
Sutiksite naujų draugų bei žmonių, kurių nebūtumėte sutikęs, jei liktumėte namie.
Keliausite į vietas, apie kurias galėjote tik pasvajoti. Susipažinsite su miestais ir šalimis,
apie kurias skaitėte knygose, ar matėte per televiziją, atvirukuose ar kine.

Didina kultūrinį išprusimą, kalbos žinias, savigarbą.
Didina norą vėl išvykti į užsienį, didina motyvaciją mokytis toliau.
Suteikia galimybę susipažinti su kitomis Europos kultūromis.
Stiprina bendravimo, visuomeninius įgūdžius.
Stiprina profesines žinias.
Suteikia galimybę susipažinti su kitų šalių darbo kultūra bei metodais.

Leidimas išvykti iš namų
Panagrinėkime idealų atvejį – tik įstojęs į mokyklą jūs jau žinote, kad norite vykti į praktiką
užsienyje. Pradėję mokslus, jūs pastebite, kad reikia labai daug mokytis. Gali būti ir taip,
kad Jūs būsite labai užimti ir susidomėję mokslais ar kitais gyvenimiškais reikalais, ir Jums
tikrai bus nelengva apsispręsti dėl vykimo į praktiką užsienyje.
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Visos mokyklos ir mokymo centrai turi savo taisykles, ir Jums reikės išpildyti eilę
reikalavimų, prieš išvykstant į praktiką užsienyje. Jei Jūs nusprendėte atlikti praktiką kitoje
šalyje, Jums teks papildomai pasimokyti pagrindinių frazių bei išsireiškimų tos šalies kalba.
Taip Jūs greičiau surasite draugų, lengviau suprasite reikalavimus darbe, greičiau
susipažinsite su įranga.
Mokykla neturėtų Jūsų siųsti praktikai užsienyje, jei Jūs nesate tinkamai pasiruošę – nesate
pakankamai motyvuotas išvykti, jaučiate baimę ar psichologinį diskomfortą.
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Pagrindinė praktinė informacija
Darbo vietos parengimas
Jei vykstate pagal bendradarbiavimo sutartį tarp mokyklos ir užsienio įmonės ar mokyklos
kaip tarpininko užsienyje, darbo vietos suradimu pasirūpina jie.
Apgyvendinimas
Suranda partneriai užsienyje. (FI, SE)
Bilietai
Remiantis sutartimi tarp mokyklos ir priimančios organizacijos, bilietus gali pirkti mokykla,
gali pirktis ir pats studentas.
Pasas
Tai studento asmeninės atsakomybės sritis. Mokykla turi patikrinti, ar studentas tuti pasą.
Draudimas
Studentas apdraudžaimas mokykloje. Dažnai dar kartą studentą apdraudžia priimanti
organizacija.
Europos sveikatos draudimo kotelė
Tai studento atsakomybė. Gali būti patikrinta mokyklose.
Kita
Studentai turi išbūti visą praktikos laikotarpį. Jei jie nusprendžia sutrumpinti praktiką, turi
sumokėti visas išlaidas (tai turi būti įtraukta į sutartį). Studentas pats atsako už kelionės ir
kitus dokumentus.
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Kultūrinis pasirengimas
“Visada pasiruošęs” – tai ne tik skautų šūkis. Tai labai pravartu prisiminti visose gyvenimo
srityse. Kuo daugiau žinosite apie vietovę bei žmones, tuo geriau būsite pasiruošę, ypač
psichologiškai. Jums bus lengviau spręsti problemas bei netikėtas situacijas, jei būsite giliau
susipažinę su vietos papročiais ir įpročiais.
Svarbiausia yra susirasti kuo daugiau informacijos apie vietą, į kurią vykstate. Dauguma
atvejų, jūsų koordinatorius turės žinių ir medžiagos apie šalį. Tačiau Jūs pats turite ieškoti
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daugiau medžiagos apie tą vietą. Naudokitės gerai žinomais įrankiais ir metodais –
internetu, skaitykite knygas, kalbėkitės su žmonėmis, kurie jau lankėsi toje šalyje, ir kita.
1 Kreipimasis dėl vykimo į praktiką
Tam skirta forma, naudojama studentams vykstantiems į stažuotę užsienyje.
5.2 Atranka ir pokalbis
Ši forma yra naudojama vykstant pokalbiui tarp studento, kuris kreipėsi su prašymu vykti į
stažuotę užsienyje, ir koordinatoriaus ar mokytojo.
5.3 Leidimas išvykti iš namų
Ši forma naudojama tada, kai studentas, norintis vykti į užsienį stažuotei, privalo gauti tėvų
leidimą. Formoje aprašomos studento teisės ir pareigos.
5.4. Pasitikrinimas prieš kelionę
Tai forma, naudojama studento tam, kad pasitikrinti ar visi reikalingi dokumentai yra, ar
kas nepamiršta ar nepražiopsota.
5.5 Studento pareigos praktikos metu
5.6 Studento vertinimas (trumpas)
Tai forma, naudojama kai reikia įvertinti studento darbą (kaip jungtinis mokytojo, praktikos
vadovo ir paties studento vertinimas).
5.7 Studento vertinimas (pilnas)
Tai forma, naudojama išsamiam studento darbo vertinimui (kaip jungtinis mokytojo,
praktikos vadovo ir paties studento vertinimas).

5.8 Praktikos dienoraštis / savaitraštis
Forma naudojama kai studentas turi atsiskaityti, ko jis išmoko, ką jis veikė praktikos metu.
5.9 Studento kelionės ataskaita
Tai tipinė kelionės ataskaita, kurioje reikia pateikti bilietus, įlaipinimo šakneles ir pan.
5.10 Studento atsiliepimai
Tai forma, kurioje studentas turi parašyti savo atsiliepimus apie praktiką.
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5.1

Kreipimasis dėl vykimo į praktiką

Pavadinimas, šalis ir praktikos laikotarpis
Objektas

Šalis

Tikslas
Planuojamas
laikas

STUDENTO ASMENINIAI DOMENYS
Vardas / pavardė

Gimimo data

Amžius

Namų adresas

Pašto kodas

Artimiausi giminės

Kontaktinė informacija

Mobilusis
telefonas
+
Miestas

El. Paštas

Šalis

Kiek kursų esi baigęs
Išsilavinimas / profesinė patirtis
Kokį mokyklos baigimo laipsnį turite?
Ar mokėtės profesinėje mokykloje kitos profesijos?
Koks Jūsų būsimo darbo pavadinimas?
Kokią profesinę patirtį turite?

Surašykite visą savo darbo patirtį.

Ar buvote užsienyje ilgesnį laiką (dirbai, mokeisi, buvai praktikoje)?

Kokioje profesinėje srityje norėtumėte atlikti praktiką?

IQWBL – Studento vadovas
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Užsienio kalbos (0 = visai nemoku, 5 = puikiai
Galite susikalbėti
Anglų

0

1

2

3

4

5

Vokiečių
Prancūzų

Kokie Jūsų planai ir lūkesčiai?
Ko tikitės iš praktikos užsienyje?

Kokie Jūsų profesiniai planai pasibaigus praktikai?

Kokių norų, vilčių ar baimių turite susietų su praktika užsienyje?

Kaip Jūs manote, ar praktikos periodas yra tinkamas jūsų profesiniams reikalavimams

Keletas asmeninių detalių
Ar rūkote?
A esate vegetaras?
Ar turite vairavimo teises?

ne
ne
ne

taip
taip
taip

Įvertinkite savo fizinę būklę

‐  +

Ar yra kokie nors kiti pavojai jums? (alergijos, lėtinės ligos, ….)?

Pareiškiu, kad visa pateikta informacija apie mane yra teisinga.
Data ir vieta
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Parašas
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5.2

Atrankos pokalbis

STUDENTAS
Vardas

Grupė

Mobilumo tikslas

Motyvacija

Mokslai

Darbo patirtis

Statusas / Situacija

Pomėgiai

Lūkesčiai

Kalbos

Priimančios šalies kalba:
Kalbėjimas: ‐  +
Anglų:
Kalbėjimas: ‐  +
Kita:
_______________
Kalbėjimas: ‐  +

Supratimas: ‐  +
Supratimas: ‐  +
Supratimas: ‐  +

Komentarai

Data ir vieta

IQWBL – Studento vadovas

Studento

Mokytojo
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5.3

Leidimas išvykti iš namų

<Mokyklos pavadinimas>

Leidimas išvykti iš namų

2012

Praktika užsienyje
Mokymas profesinėje mokykloje trunka trejus metus. Dalis mokymo programos – tai praktinis
mokymas įmonėje. Mokykla gali suteikti galimybę praktiką atlikti užsienio šalyje.
Jei studentas yra jaunesnis nei 18 metų, mokyklai reikalingas tėvų ar globėjų leidimas, jei studentas
nori vykti į praktiką užsienyje.
Mes prašome užpildyti šią formą ir pasirašyti. Praktika užsienyje yra planuojama iš anksto, studentą
praktikoje prižiūri ir jam padeda praktikos vadovas įmonėje bei mokytojas mokykloje.
Mokykla pasirūpina studento draudimu užsienyje. Saugumo dėlei rekomenduojama apsidrausti ir
patiems mokiniams
.
Jei studentas nori vykti į praktiką užsienyje, visa informacija apie galimybes yra mokyklos vystymo
skyriuje.

Studento vardas, pavardė ir grupė

_________________________________________

Gyvenimo vieta

_________________________________________

Pasirašiusysis sutinka, kad minėtas studentas vyktų į praktiką užsienyje, kurios vieta ir laikas
nurodyti žemiau.

Vieta ir laikas

_________________________________________

Studento tėvai / globėjai

_________________________________________

_________________________________________

Adresas ir telefonas
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5.4

Pasitikrinimas prieš kelionę

<Mokyklos vardas>

Prisiminti

2012

Prieš išvykstant
Pažymėkite!

 Paso originalas bei skenuota versija, įkelta į studento el. paštą
 Kelionės bei sveikatos draudimas ir draudimo kopija palikta namie
 Europos sveikatos draudimo kortelė
 Visi būtini vaistai
 Banko kortelė
 Elektroninės bankininkystės reikmenys
 Vertinimo forma
 Visos sutartys (su mokykla, darbo vieta)
 Bilietai, atspausdinta skrydžio bei vietinio transporto informacija
 Specialūs, Jums reikalingi daiktai gyvenimui užsienyje
 Atspausdintas kontaktinio žmogaus vardas, kontaktinė informacija bei vietovės planas
 Pasitikrinkite leidžiamą bagažo dydį
 Fotoaparatas
 Drabužiai, tinkami metų laikui ir šaliai į kurią vykstate
 Medžiaga kultūriniam parengimui
 Suvenyrai Jus priimantiems žmonėms
 Žodynai
 Ar viską susitvarkėte namie ir mokykloje prieš išvykdami
Jei Jūs viską sužymėjote, reiškia, kad esate pasirengę kelionei!

IQWBL – Studento vadovas
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5.5

Studento patikrinimas prieš praktiką
Įmonė
Sritis
Studento vardas, pavardė
Darbo aprašymas

Praktikos vadovo įmonėje vardas

Praktikos laikotarpis

Nuo:
Iki:

Kreditai (savaičių skaičius)

Pažymėkite, kai studentas gaus informaciją
Data

Studento parašas

Praktika įmonėje
Darbo valandos, pusryčiai
Priešpečiai, poilsis ir kita
Įmonės taisyklės
Darbo rūbai, apsauginė apranga
Veiksmai nelaimingo įvykio atveju
Arčiausiai dirbantis draugas
Susipažinimas su leidimais
Išėjimai ir kryptys

Pagrindinė informacija
Produktai / paslaugos
Klientai
Organizacija
Įmonės politika
Medžiaga orientacijai
Kokybės politika
Profesinės sąjungos atstovas

Darbo įranga
Įrankiai ir mechanizmai
Darbo sauga
Apsaugos įranga
Pirmoji pagalba, gaisro apsauga
Susipažinimas su pareigomis
Švaros ir tvarkos palaikymas
Vadovai ir meistrai
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5.6

Studento vertinimas (trumpas) – Praktinis mokymas

Siunčianti mokykla
Sritis
Studento vardas, pavardė
Kursas

Darbdavio vardas ir adresas
Darbo aprašymas
Praktikos laikotarpis

Nuo:

Iki:

Kreditai (savaitės)

Pirmiausia save įsivertina studentas, po to jį vertina praktikos vadovas darbo vietoje
Studento įsivertinimas: X Praktikos vadovo vertinimas: O
Puikiai
3

Gerai
2

Patenkinamai
1

Susidomėjimas, iniciatyvumas, aktyvumas
Atsakingumas, patikimumas ir taisyklių laikymasis
Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai
Darbo įgūdžiai
Problemų sprendimo ir savęs vertinimo įgūdžiai
Bendras vertinimas
Bendras [3 – 1]

Komentarai

Vieta ir data
Parašas

Parašas

Parašas

Studentas

Praktikos vietos vadovas

Mokytojas

IQWBL – Studento vadovas
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5.7

Studento vertinimas (pilnas) – Praktinis mokymas

Mokykla
Sritis
Studento vardas / pavardė
Kursas
Darbdavio vardas/pavardė
Darbo pavadinimas
Praktikos laikotarpis

Nuo:

Kreditai (savaitės)

Iki:

Pirmiausia save įsivertina studentas, po to jį vertina praktikos vadovas darbo vietoje
Studento įsivertinimas:

X Praktikos vadovo vertinimas: O
Puikiai [3]

3
A: Profesinės / techninės
žinios, kokybė ir darbų
sauga

3
3
3

B: Studento savarankiškas
darbo planavimas,
vertinimas bei pažanga;
naujovės ir kūrybiškumas

3
3
3

C: Darbo vietos taisyklės,
noras bendradarbiauti
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3
3

Darbo pobūdį supranta
puikiai, dirba
savarankiškai.
Aukšta darbo kokybė,
galima pilnai pasitikėti
Dirba saugiai, atidžiai,
patikimai
Darbą atlieka
meoidiškai, nuosekliai,
aktyviai, išmaniai ir
kūrybiškai
Dirba sistemingai ir geba
planuoti
Gali ir geba vertinti savo
darbą ir rezultatus
kūrybiškai
Nori atsiliepimų ir
vertinimų, geba
koreguoti savo darbą
vertinimų pagrindu
Laikos darbo laiko
drausmės, taisyklių ir
kitų nurodymų
Bendradarbiaujantis,
mandagus ir iniciatyvus.
Komandos narys

Gerai [2]

Patenkinamai [1]

2

Supranta darbo pobūdį,
geba dirbti

1

2
2

Darbo kokybė gera,
patikima

1
1

Dirba saugiai ir atidžiai, bet
reikia priežiūros

Supranta darbo pobūdį, bet
reikalinga pastovi priežiūra
Darbo kokybė nėra stabili
Dirba saugiai, bet neatidžiai,
reikia pastovios pagalbos

2

Darbą atlieka metodiškai`

1

Darbą atlieka be iniciatyvos ir
didelio noro

2

Dirba sistemingai

1

Dirba be sistemos

2

Geba vertinti savo darbą ir
rezultatus

1

Gali vertinti savo darbą tik
padedant vadovui

2

Nori atsiliepimo apie darbą

1

Studentas išklauso vertinimo

2

Laikosi darbo laiko
drausmės ir taisyklių

1

Dažnai nesilaiko darbo laiko
drausmės

2

Elgiasi mandagiai,
bendradarbiauja

1

Elgiasi mandagiai,
bendradarbiavimui reikia vadovo

Studento vadovas – IQWBL

Po vertinimo studentas, praktikos vadovas ir mokytojas aptaria rezultatus
Bendras vertinimas: 3‐2‐1
Praktikos
Studentas
(nematematinis)
vadovas
A: Profesinės / techninės žinios, kokybė ir
darbų sauga
B: Studento savarankiškas darbo planavimas,
vertinimas bei pažanga; naujovės ir
kūrybiškumas
C: Darbo vietos taisyklės, noras
bendradarbiauti

Mokytojas

Bendras vertinimas

Komentarai:

Vieta ir data
Parašas

Parašas

Parašas

Studentas

Praktikos vietos vadovas

Mokytojas

IQWBL – Studento vadovas
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5.8

Praktikos dienoraštis / savaitraštis

Mokykla
Sritis
Studento vardas
Darbo aprašymas
Praktikos vadovo pavardė
Nuo:

Praktikos periodas

Iki

Kreditai (savaitės)

Darbo valandos
Data

Užduotys
Nuo – Iki

h

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtdienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

Viso
valandų

Viet air data

16

Parašas

Parašas

Parašas

Studentas

Praktikos vadovas

Mokytojas

Studento vadovas – IQWBL

5.9

Kelionės ataskaitos modelis

<Name of school>

Kelionės ataskaita

Studento vardas ire grupė

Data

Vieta

Šalis, miestas

Laikas

Periodas (Nuo – iki )

Įžanga

Kodėl vykote į praktiką užsienyje ir kodėl būtent į tą vietą ir tokiu laiku

Apie

Aprašymas apie vietą, miestą

Darbo vieta

Darbo vietos aprašymas (sritis, verslas, forma, savininkas, personalas,
produktai, vartotojai)

Praktika

Tikslai, priežastys, užduotys

Darbo vietos kultūra

Kuo skiriasi Jūsų praktikos vieta užsienyje nuo praktikos vietų Lietuvoje?

Vertinimas

Ko išmokote?
Kuo Jus praturtino praktika užsienyje?
Koks buvo Jūsų požiūris į darbo užduotis praktikoje?
Kaip panaudojote žinias, gautas mokykloje?
Ar buvo toks atvejis, kad Jums trūko žinių ar įgūdžių?
Kas buvo gerai?
Ką siūlytumėt pakeisti, kad pagerinti praktiką užsienyje?

Apgyvendinimas

Aprašykite

Laisvas laikas

Ką veikėte laisvu laiku?

Pasiūlymas

Ką kiti studentai, vykstantys į praktiką užsienyje turėtų žinoti apie šalį ir
miestą?

Apibendrinimas

Ko tikėjotės pries išvykstant? Ar lūkesčiai išsipildė?
Nuotraukos, nuorodos, kita informacija

IQWBL – Studento vadovas
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5.10

Studento atsiliepimai

Įmonė

________________________________________________________________

Studentas

________________________________________________________________

Praktikos vadovas ______________________________________________________________

Nepatenkinamai Patenkinamai

Gerai

Puikiai

1. Gavau pakankamai informacijos apie praktiką užsienyje

0

1

2

3

2. Mane gerai paruošė praktikai užsienyje

0

1

2

3

3. Buvau supažindintas su darbo vietos taisyklėmis

0

1

2

3

4. Darbo vietoje buvau supažindintas su užduotimis

0

1

2

3

5. Darbo užduotys buvo įvairios

0

1

2

3

6. Darbo užduotys buvo sunkios

0

1

2

3

7. Darbo vietos atmosfera

0

1

2

3

8. Buvo užtektinai priežiūros ir vadovavimo

0

1

2

3

9. Gavau pakankamai atsiliepimų iš darbo vietos

0

1

2

3

10. Aš jaučiausi, kad priklausau tai įmonei

0

1

2

3

11. Praktikos tikslas buvo pasiektas

0

1

2

3

12. Man praktika buvo

0

1

2

3

Komentarai
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Vieta ir data

___________________________________________________________

Parašas

___________________________________________________________
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