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Mokytojo užduotys
Prieš vykstant į praktiką, mokytojas suteikia studentui tokia informaciją bei:


Deda pastangas, kad surastų studentui praktikos vietą



Praktikos vieta turi atitikti studento mokymosi programą ir tikslus



Detaliai informuoja studentą apie praktiką ir vertinimo procesą



Išsamiai informuoja apie praktikos tikslus bei programą ir duoda visus aprašus.



Suteikia praktikos vadovui darbo vietoje pilną informaciją apie praktikos tikslus ir
uždavinius bei vertinimo procesą (pagrindinę ir detalią informaciją)



Dalyvauja praktikos periodo bei vertinimo planavime



Suteikia studentui parašytas ataskaitų bei dienoraščio / savaitraščio pildymo
instrukcijas



Duoda studentui praktikos periodo užduotis



Užtikrina, kad studentas žinotų savo teises ir pareigas praktikos metu



Užtikrina, kad studentas galėtų dalyvauti vertinime



Paruošia Europass Mobility dokumentą



Užpildo studento diplomą.

Praktikos metu mokytojas vadovauja praktikai.
Mokytojas, remiantis sutartimi tarp mokyklos ir praktikos įmonės, praktikos metu:


Bendrauja su praktikos vadovu darbo vietoje bent jau praktikos pradžioje ir
pabaigoje



Palaiko praktikos vadovą moraliai ir praktiškai



Lankosi praktikos vietoje kaip galima dažniau



Užtikrina, kad su mokytoju galėtų susisiekti tiek studentas, tiek ir praktikos vadovas



Atiduoda vertinimo formas ir vertinimo kriterijus praktikos vadovui ir studentui



Supažindina praktikos vadovą su vertinimo tikslais ir kriterijais



Surenka vertinimo medžiagą ir dalyvauja vertinime bei diskusijose



Parašo bendrą galutinį vertinimą (pažymį) 1‐Patenkinamai; 2‐Gerai; 3‐Puikiai
profesinių įgūdžių drmonstarvimui ir benrdam praktikos periodui.
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Pasibaigus praktikai studentas grįžta namo, o molytojas:

2



Surenka rašytus atsiliepimus ir praktikos rezultatus, kelionės, apgyvendinimo
dokumentus ir kita.



Įsitikina, kad studentas parašė kelionės ataskaitą.



Įsitikina, kad studentas užpildė visus reikiamus dokumentus (pvz. Įsivertinimo
formą).

Vertinimas
2.1 Praktikos vertinimas
Mokytojas, praktikos vadovas ir studentas turi dalyvauti vertinime. Yra atskiros vertinimo
formos praktikos vadovui ir studentui. Vertinant reikia atkreipti dėmesį į:


Darbo proceso atitikimą praktikos tikslui pasiekti, kaip yra parašyta praktikos plane



Studento naudotus darbo metodus (metodų įvairovė, kruopštumas ir patikimumas)



Darbo valandų laikymasis



Praktikos užduočių atlikimas



Bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai



Pasiruošimas ir dalyvavimas vertinime, aptarime, diskusijose, vertinimo formos
užpildymas

Vertinimo formoje yra šie vertinmo kriterijai:


Susidomėjimas, iniciatyva, aktyvumas



Atsakingumas, pastikimumas, taisyklių laikymasis



Bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai



Darbo įgūdžiai



Problemų sprendimo ir savęs vertinimo įgūdžiai

Vertinama 3 pažymiais: 1 Patenkinamai, 2 Gerai, 3 Puikiai.
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2.2 Profesinių įgūdžių demonstravimas (FI)
Studentas demonstruoja pagrindinius profesinius įgūdžius. Jis ar ji yra prižiūrimi, skatinami

mokytojo ir praktikos vadovo. Studentas turi aprašyti savo darbą ir jo eigą. Studento
profesinių įgūdžių vertinimas vyksta užpildant vertinimo formą.
Įgūdžių demonstravimas – tai darbinė situacija ar darbo procesas, kurį organizuoja
mokytojas ir praktikos vadovas, remiantis praktikos planu.
Vertinime dalyvauja kartu studentas, mokytojas ir praktikos vadovas, vadovaudamiesi
praktikos planu, tikslais ir užduotimis.
Profesinių įgūdžių demonstravimo ir vertinimo tikslas ‐ suteikti studentui galimybę parodyti
savo įgūdžius ir profesionalumą, įgytą darbo vietoje praktikos metu. Tai atitinka praktinio
mokymo kompetencijų vertinimą.
Studentas po profesinių įgūdžių demonstravimo aptaria rezultatus diskusijoje su mokytoju
ir praktikos vadovu.
Profesinių įgūdžių demonstravimas vertinamas: 1 Patenkinamai, 2 Gerai, 3 Puikiai
Vertinimo temos yra šios:
1. Darbo procesas






Savo darbo proceso planavimas
Darbo užbaigimas
Tvarkaraščio laikymasis
Darbo vertinimas
Inovacijos darbo vietoje

2. Darbo metodai, įrankiai ir medžiagos
3. Teorinių žinių panaudojimas darbe
4. Mokymosi visą gyvenimą įgūdžiai:
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Mokymosi ir problemų sprendimo įgūdžiai
Bendrumo ir bendravimo įgūdžiai
Bendradarbiavimo įgūdžiai
Verslumas
Darbo sauga
Profesinė etika
Darnus vystymasis
Technologijos ir informacinės technologijos
Matematika ir kiti tikslieji mokslai
Aktyvus pilietiškumas ir tarpkultūrinis supratimas
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Mokytojas, atsakingas už studento vertinimą, turi surinkti informaciją apie studento
profesinius įgūdžius ir:





Sekti darbo procesą ir stebėti studento rezultatus, remiantis vertinimo tikslais
Vertinti galutinį darbo rezultatą
Apklausti studentą praktikos laikotarpio pabaigoje
Naudojantis specialiomis formomis apklausti kitus darbuotojus ir klientus

Vertinimo kriterijai
Profesinių įgūdžių demonstravimas vertinamas pažymiais nuo 1 iki 3. Pažymiai yra pagrįsti
tokiais principais.

Puiku, 3










Studentas turi tvirtas profesines žinias
Studentas darbe yra kūrybingas, iniciatyvus
Naudojami įvairūs darbo metodai
Gautą informaciją supranta savarankiškai
Nesvarbią informaciją geba atskirti nuo esminės
Sugeba daryti išvadas, puikiai naudoja darbo įgūdžius naujose, neįprastose situacijose
Demonstruoja problemų sprendimo įgūdžius
Geba aktyviai bendrauti įvairiose situacijose ir su įvairiomis interesų grupėmis
Rezultate – nėra ką kritikuoti ar pataisyti

Gerai, 2






Reikiama informacija randama beveik nepriklausomai
Sugeba pritaikyti ir atrinkti naudingą informaciją
Sugeba daryti išvadas bei pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius naujose situacijose
Sudėtingesnėse situacijose sugeba rasti priimtiną sprendimą
Rezultatas kritikuojamas ir taisomas nedaug

Patenkinama, 1
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Sunkiai sugeba rasti reikiamą informaciją
Reikalinga pastovi priežiūra ir patarimai
Užduotys yra įvykdytos, tačiau rezultato negalima naudoti ‐ reikia taisyti
Gausu klaidų bei trūkumų

Keletas patarimų
Šiame skyriuje rasite keletą naudingų patarimų mokytojui, ruošiančiam studentą vykti į
praktiką užsienyje. Tai bus kartu ir praktiniai, ir moraliniai patarimai.
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Priminkite studentui, kad jis vyksta dirbti, dirbti įmonėje, ir turi dibti atsakingai
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Suorientuokite studentą, kad jis žinotų, jog reikia siekti mokymosi tikslo, siekti
praktikos tikslų



Priminkite studentui, kad jis dirbs įmonėje, kontroliuojamas praktikos vadovo, kad
jis turės laikytis įmonės rašytų ir nerašytų taisyklių



Informuokite studentą apie bendravimo skirtingumus – bendravimo tarp šalių, tarp
kultūrų, kuo skiriasi formlus ir neformalus bendravimo būdai



Informuokite studentą, kad įmonėje gali būti taisyklės, apibrėžiančios aprangą,
makiažą, auskarus įvairiose kūno vietose



Informuokite studentą, kad jam nevalia kritikuoti įmonę, praktikos vadovą ar kitus
darbuotojus pačioje įmonėje, socialiniuose tinklalapiuose ar už įmonės ribų ribų



Priminkite, kad praktikos laikotarpis užsienyje yra ne tik iššūkis, bet suteikia ir
naujas galimybes



Padarąsinkite studentą, kad jis nebijotų bendrauti užsienio kalba, kad nebijotų
kalbėis su žmonėmis



Pasakykite studentui, kad jūs visada atsiliepsite į jo prašymus, padėsite netikėtose
situacijose, kad jumis galima pasitikėti



Pasakykite studentui, kad praktikos laikotarpio pradžioje jis ilgėsis namų, jausis
nejaukiai – tai yra normalu išvykus iš namų ilgesniam laikui.



Pasikvieskite bendram pokalbiui studentus, kurie jau buvo išvykę ilgesniam laikui
apie namų ilgesį, situacijas, proglemas.



Sudarykite visų tuo metu išvykusių studentų sąrašą, kuriame būtų jų kontaktinė
informacija. Paskatinkite juos bendrauti tarpusavyje. Tai padės jiems nesijausti
vienišiems.



Paskatinkite studentus susirasti užsienyje pažįstamų pagal hobį ar kitus užsiemimus
‐ sportuojančių ar besidominčių tais pačiais dalykais



Patarkite jiems valgyti reguliariai ir vertingą maistą, jei jiems užėjo depresija



Apjunkite kalbinį, kultūrinį ir moralinį paruošimą ir padirbėkite su kultūrinio šoko
valdymu

"Kultūrinis šokas" ‐ tai sąvoka, kuri labia skurdžiai atspindi procesą, apimantį išvykusį
studentą. Tai jausmas, kai nebėra namų, artimų žmonių šalia. Iš lėto kultūriniai skirtumai
asimiliuojas, vis labiau suprantami, suvokiami ir priimami skirtumai. Daugybė nedidelių
skirtingų situacijų sudaro bendrą esamos situacijos vaizdą, atskleidžiantį skirtumus tarp
praktikos šalies ir namų.
Ateina laikas, kai išvykusį studentą apima liūdesys ar net pyktis. Dauguma žmonių,
išvykusių dirbti ar mokytis į užsienį tai patiria. Kai kurie net nusprendžia nutraukti savo
buvimą ir grįžta namo.
IQWBL – Mokytojo vadovas
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Formos
4.1 Atrankos pokalbis
Ši forma naudojama pokalbyje tarp koordinatoriaus ar mokytojo ir studento

4.2 Sutartis ir praktikos planas
Ši forma – tai sutartis tarp mokyklos, studento ir priimančios įmonės

4.3 Studento vertinimas (trumpas) – Work‐Based Learning
Ši forma naudojama studento praktikos vertinimui

4.4 Studento vertinimas (pilnas) – Work‐Based Learning
Forma naudojama bendram studento praktikos vertinimui, kai vertina mokytojas, praktikos vadovas ir pats
studentas

4.5 Įgūdžių vertinimas
Forma naudojama profesinių įgūdžių vertinimui

4.6 Diplomas
Forma naudojama, kai reikia išduoti studentui praktikos baigimo diplomą

4.7 Sertifikatas
Jis išduodamas kai nereikia praktikos vertinimo
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4.1 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 – Mokytojo vadovas

Studento

Mokytojo

9

4.2 Sutartis ir praktikos planas
1. ŠALYS sutartis yra sudaroma tarp šių šalių:
STUDENTAS
Vardas / pavardė

Gimimo data

Namų adresas

Pašto kodas

Artimiausi giminės

Giminių kontaktai

Amžius

Mobilusis tel.
+

El. paštas

Miestas

Šalis

Mokymosi programa, pasiekimai

SIUNČIANČIOJI ORGANIZACIJA
Pavadinimas
Gatvė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Mokytojas, atsakingas už praktiką

Tel. / faksas
+
+

Mobilusis tel.

El. paštas

DARBDAVYS
Pavadinimas
Gatvė

Pašto kodas

Kontaktinis asmuo

Tel. / faksas
Mobilusis tel.
+
+
+
Tel. / faksas
Mobilusis tel
+
+
+
Darbo valandos / dienos

Praktikos vadovas

Praktikos periodas
Pradžia
Pabaiga

Miestas

Šalis
El. paštas

El. paštas

PRIIMANTI ORGANIZACIJA (MOKYKLA)
Pavadinimas
Gatvė

Pašto kodas

Miestas

Šalis

Mokytojas, atsakingas už, praktiką

Tel. / faksas
+
+

Mobilusis tel.
+

El. paštas
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2. PRAKTIKOS APRAŠYMAS
Praktika bus
su įdarbinimu

be įdarbinimo

Maistas
Maitina darbdavys

Studentas pats moka už maistą

Kelionė

Darbo drabužiai
Darbdavys duoda darbo drabužius

Studentas turi turėti savo darbo drabužius

Draudimas
Studentą praktikos periodui apdraudžia darbdavys (Act of Torts 412/1979). Sutdentas dirba prižiūrimas darbdavio praktikos vadovo.
Studentą praktikos periodui užsienyje apdraudžia mokykla Draudimo kompanijos pavadinimas

draudimo nr.

Studentas turi Europos sveikatos draudimo kortelę E111

3. DARBO SAUGA
Darbo saugos klausimais bus instruktažas:

4. PRAKTIKOS TIKSLAI
Praktikos laikotarpis

Nuo:

Iki:

Kreditai (savaitės)

Mokymo programa, kurios dalis yra ši praktika

Tikslai ir užduotys

Asmeniniai tikslai

Reikalavimai, suderinti su praktikos vadovu

IQWBL – Mokytojo vadovas
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Profesinių įgūdžių demonstravimas darbo vietoje

Kita

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Studentas informuotas apie sutartį tarp mokyklos ir praktikos atlikomo įmonės. Studentas laikysis taisyklių ir reikalavimų,
apibrėžtų šioje sutartyje ir praktikos plane.
Studentas rašys praktikos dienoraštį apie savo patirtį ir darbus.
Praktikos vadovas, studentas ir mokytojas dalyvaus praktikos vertinime praktikos pabaigoje.
Studentas dalyvaus vertinimo diskusijoje ir parašys ataskaitą už praktikos laikotarpį.
Vertinime bus kreipiamas didelis dėmesys į studento savęs įsivertinimą ir į tokius dalykus:
- Darbo metodai – kuo įvairesni (rūpertingumas, pareigingumas)
- Užrašai darbo metu (laikantis instrukcijų)
- Darbo laiko ir darbo tvarkaraščio laikymasis
- Mokomosios praktikos užduočių atlikimas, rezultatų pateikimas
- Bendradarbiavimo įgūdžiai
- Pasiruošimas ir dalyvavimas vertinime bei diskusijose ir atsiliepimuose, vertinimo formos užpildymas

Praktikos vadovas vadovauja studento praktikai ir atsako už vertinimą, kuris yra aptartas šioje sutartyje bei aprašytas
praktikos plane
Praktikos vadovas teikia konstruktyvią kritiką bei aptaria darbo eigą.
Studentas gali patvirtinti savo parašu dirbtas valandas bei dienas.
Praktikos vadovas:
- Vadovauja ir konsultuoja studentą darbo saugos klausimais
- Moko studentą pagrindinių darbo vietos operacijų
- Diskutuoja su studentu apie sunkumus darbe bei kitais klausimais, moko dirbti, jei to reikia
- Stebi studento darbą praktikos metu
- Susisiekia su mokytoju, jei tai reikalinga
- Praktikos pabaigoje išsako savo atsiliepimus apie studento darbą
- Išsako atsiliepimus mokyklai bei užpildo vertinimo formą
- Suteikia studentui prieigą prie el. Pašto
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Mokytojas dalyvaus ir vadovaus praktikai, remiantis šiuo aprašu sutartyje:
- Mokytojas duoda studentui atspausdintas ataskaitos bei vertinimo formas
- Mokytojas duoda studentui atspausdintas praktikos užduotis
- Mokytojas padeda praktikos vadovui darbo vietoje
- Mokytojas apsilanko praktikos vietoje, jei tai yra įmanoma
- Turi būti užtikrinta galimybė praktikos metu studentui ir praktikos vadovui susiekti su mokytojui iškilus būtinybei
- Mokytojas duoda studentui ir praktikos vadovui vertinimo formas ir kriterijus
- Mokytojas surenka vertinimo formas ir jų pagrindu parašo galutinį įvertinimą
Mokytojas turi vadovauti ir dalyvauti studento praktikos vertinime, remiantis šia sutartimi bei praktikos planu
Mokytojo pareiga yra užtikrinti sėkmingą studento praktiką, todėl jis turi pastoviai bendrauti su praktikos vadovu darbo
vietoje. Blogiausiu atveju, mokytojas turi susisiekti su praktikos vadovu praktikos laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
Vertinimas
Praktikos vadovas, studentas ir mokytojas turi dalyvauti praktikos vertinime. Yra atskiros vertinimo formos praktikos vadovui
ir studentui.

6. ŠALIŲ PARAŠAI
Ši sutartis yra pasirašyta trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais
Vieta ir data

Studentas

IQWBL – Mokytojo vadovas

Praktikos vadovas darbo vietoje

Mokytojas
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4.3 Studento vertinimas (trumpas) – Work‐Based Learning
Siunčiančioji mokykla
Sritis
Studento vardas/pavardė
Kursas

Drabdavio pavadinimas ir adresas
Darbo pavadinimas
Praktikos laikotarpis

Nuo:

Iki:

Pirmiausia studentas pats įsivertina, po to vertina praktikos vadovas.
Studento savęs vertinimas: O Praktikos vadovo vertinimas: X
Puikaia
3
Susidomėjimas, iniciatyva, aktyvumas
Atsakingumas, patikimumas, taisyklių laikymasis
Bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai
Darbo įgūdžiai
Problemų sprendimas ir savęs įsivetinimas
Bendras vertinimas
Bendras [3 – 1]

Kreditai (savaitės)

Gerai
2

Patenkinamai
1

Komentarai:

Vieta ir data
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Parašas

Parašas

Parašas

Studentas

Praktikos vadovas darbo vietoje

Mokytojas
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4.4 Studento vertinimas (pilnas) – Work‐Based Learning
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

IQWBL – Mokytojo vadovas
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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
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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
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4.5 Profesinių įgūdžių vertinimo forma
Profesinių įgūdžių demonstravimas
Studentas
Specialybės pavadinimas
Vertinimo vieta
Vertinimo data
Praktikos vadovas
Mokytojas

Profesinių įgūdžių demonstravimo užduotys

Profesinių įgūdžių demonstravimas yra vertinamas balais nuo 1 iki 3. 1 yra patenkinama, 2 yra gerai 3 yra puikiai. .

VERTINIMO TIKSLAI
Studentas

Praktikos
vadovas

Mokytojas

1

1

1

2

3

2

3

2

Bendras balas

3

Darbo procesas
Darbo metodai, įrankių ir medžiagų naudojimas
Teorinių žinių naudojimas darbe
Mokymosi visą gyvenimą įgūdžiai











Mokymosi ir problemų sprendimo įgūdžiai
Bendravimo įgūdžiai
Bendradarbiavimo įgūdžiai
Verslumas
Darbo sauga
Profesinė etika
Darnus vystymasis
Technologijos ir informacinės technologijos
Matematika ir tikslieji mokslai
Pilietiškumas ir tarpkultūrinis supratimas

VERTINIMAS

Studentas

Praktikos vadovas

Mokytojas

BALAS
Viet air laikas

Parašai

IQWBL – Mokytojo vadovas

_________________________________________

____________________

____________________

_________________
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4.6 Diplomas

DIPLOMAS

Studentas

Atliko praktiką

Nuo:

iki:

Darbdavio organizacija

savaitės
Laikotarpis

Praktikos užduotys:

Studento vertinimas

Vieta ir data

Darbdavio parašas

Vardas ir pareigos
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4.7 Sertifikatas
Sertifikatas

Data

Šiuo sertifikatu pažymima, kad

Studento vardas / pavardė

iš mokyklos pavadinimas atliko praktiką

Įmonės vardas

nuo

iki

Praktikos metu dirbo

Įmonės pavadinimas

Parašas ir pareigos

IQWBL – Mokytojo vadovas

19

www.iqwbl.eu

This publication has been funded by the
European Commission. The Commission
accepts no responsibility for the contents
of the publication.

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

