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Praktikos vadovo pareigos
Studento praktikos įmonėje metu praktikos vadovas yra atsakingas už student mokymą bei
vertinimą. Šios praktikos vadovo pareigos yra aprašytos sutartyje tarp siunčiančios ir
priimančios organizacijų, kurias atstovauja mokytojas, praktikos vadovas bei tarp studento.
Praktikos vadovas turi konsultuoti studentą bei suformuluoti konstruktyvius atsiliepimus
apie studento darbą. Praktikos vadovas turi patvirtinti darbo dienų bei darbo valandų
grafiką bei studento užduotis ir pareigas, kaip tai reikalaujama praktikos dienoraštyje.

Praktikos vadovas darbo vietoje:


Užtikrina informacijos aiškumą, kad studentas suvoktų ir suprantų praktikos
tikslus ir uždavinius.



Pasirašo trišalę sutartį ir studento praktikos planą



Suteikia studentui visa būtiną informaciją apie darbo vietą



Suteikia studentui visa būtiną informaciją apie darbą



Stebi studento darbą visą praktikos laikotarpį



Vadovauja studento darbo procesui ir padeda jam



Informuoja studentą darbo apsaugos ir darbo saugos klausimais



Diskutuoja su studentu, aptaria darbo procesą, jei to studentui reikia, padeda
jam atlikti užduotis,



Bendrauja su mokytoju, išsako jam savo nuomonę apie studento praktikos eigą,
susisiekia su mokytoju nedelsiant, esant skubiam reikalui



Įteikia studentui diplomą ar sertifikatą praktikai pasibaigus



Dalyvauja vertinimo diskusijoje kartu su studentu ir mokytoju.



Vertina studento profesinius įgūdžius pagal nustatytą vertinimo skalę:
1 ‐ patenkinamai; 2 ‐ gerai; 3 ‐ puikiai



Užpildo vertinimo formą
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2

Kaip suorganizuoti darbą
Praktikos laikotarpis ‐ ilgesinis jis ar trumpesnis – turėtų būti teigiama patirtis ir studentui,
ir praktikos vadovui. Pateikiame keletą praktinių patarimų, kurie gali padėti Jums, kaip
praktikos vadovui:
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Nuo pat praktikos pradžios pasirodykite studentui kaip užtikrintas savo darbo
žinovas.



Klausykite ką sako studentas ir padrąsinkite jį klausti – nebūna kvailų klausimų.



Paskatinkite, palaikykite studentą.



Paskatinkite teigiamu atsiliepimu kada tik tai galima ir pateisinama.



Duokite studentui pakankamai laiko, kad išmoktų dirbti – būkit kantrus



Nepamirškite, kad studentas tik pradeda, kad jis naujokas šiame darbe.



Būkite netoli studento, raskite laiko stebėti, taisyti, patarti jam



Vadovavimą prakitkai priimkite kaip iššūkį, kaip naują galimybę jūsų karjeroje.
Tai gali duoti jums jaunatviškų idėjų ir jaunatviško mąstymo.



Jei jau jums reikia subarti ar neigiami atsileipti apie studento darbą, darykite tai
be dramatizmo ir nešaukiant.



Būkite nuoseklus patardamas ar pamokydamas – tai padidins pasitikėjimą tarp
judviejų.



Įsitikinkite, kad jūsų perduodamos žinios yra suprastos – gali būti kalbos
barjeras.



Atkreipkite dėmesį, kad jūs galite vadovauti pratikai tiek pirmo kurso
studentams, tiek ir daugiau patyrusiems – jums reikia gebėti kalbėtis skirtingai
su vienais ir su kitais.

Studento vertinimas
3.1 Praktikos vertinimas
Praktikos esmė yra ta, kad studentas mokosi pagrindinių profesinių įgūdžių realioje darbo
aplinkoje, realioje įmonėje, laikantis realių darbo vietos darbo taisyklių. Studentas
pirmiausia turi mokytis teorinių žinių, kurias paskui galėtų pritaikyti ir patikrinti praktikoje.
Šis mokymosi būdas turi būti prižiūrimas specialistų ir įvertintas.
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Vertintojas gali surinkti žinias apie studento profesines kompetencijas:






Stebėdamas darbo procesą ir užsirašydamas pastabas
Vertindamas darbo rezultatus
Apklausdamas studentą po to, kai jis baigė darbą
Užduodamas klausimus, kurie papildytų vertinimą
Pasinaudodamas klientų bei kitų darbuotojų atsiliepimais

Vertinant reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:






Darbo proceso eiga, remiantis duotomis užduotimis
Kuo įvairesni darbo metodai (kruopštumas ir patikimumas)
Darbo grafiko ir darbo valandų paisymas
Bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai
Pasiruošimas ir dalyvavimas vertinime, diskusijose, vertinimo formos pildymas

Vertinimo forma atitinka tokius vertinimo tikslus:






Domėjimasis, iniciatyva, aktyvumas
Kruopštumas, patikimumas, taisyklių laikymasis
Bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai
Darbo įgūdžiai
Problem spendimo ir saves vertinimo įgūdžiai

Vertinama trim lygiais 1 Patenkinama, 2 Gerai, 3 Puikiai

3.2 Profesinių įgūdžių demonstravimo vertinimas (FI)
Studentas demonstruoja pagrindinius profesinius įgūdžius. Jis ar ji yra prižiūrimi, skatinami,
jie turi aprašyti savo darbą ir jo eigą. Studento įgūdžių vertinimas vyksta užpildant
vertinimo formą.
Įgūdžių demonstravimas – tai darbinė situacija ar darbo procesas, kurį organizuoja
mokytojas ir praktikos vadovas, remiantis praktikos planu. Vertina visi trys – studentas,
mokytojas ir praktikos vadovas.
Įgūdžių demonstravimo tiklas yra suteikti studentui galimybę pademonstruoti ko jis išmoko
praktikos metu realiame darbe. Tai praktikos dalyko kompetencijų patvirtinimas.
Studentas profesinius įgūdžius demonstruoja pagal praktikos užduotis ir dalyvauja
vertinimo rezultatų aptarimo diskusijoje kartu su mokytoju ir praktikos vadovu.
Praktinių įgūdžių demonstravimas vertinamas: 1 Patenkinamai, 2 Gerai, 3 Puikiai
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Vertinimo temos yra šios:
1. Darbo procesas






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

2. Darbo metodai, įrankiai ir medžiagos
3. Teorinių žinių panaudojimas darbe
4. Mokymosi visa gyvenimą įgūdžiai:







Mokymosi ir problemų sprendimo įgūdžiai
Bendrumo ir bendravimo įgūdžiai
Bendradarbiavimo įgūdžiai



Darnus vystymasis





Technologijos ir informacinės technologijos
Matematika ir kiti tikslieji mokslai
Aktyvus pilietiškumas ir tarpkultūrinis supratimas

Verslumas

Darbo sauga
Profesinė etika

Asmuo, atsakingas už studento vertinimą, turi surinkti informaciją apie studento
profesinius įgūdžius. Tai turi vykti tokia seka:





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

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

Puiku, 3
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Studentas turi tvirtas profesines žinias
Studentas darbe yra kūrybingas, iniciatyvus.
Naudojami įvairūs darbo metodai.
Gautą informaciją supranta savarankiškai.
Nesvarbią informaciją geba atskirti nuo esminės.
Praktikos vadovo darbo vietoje vadovas – IQWBL






Sugeba daryti išvadas, puikiai naudoja darbo įgūdžius naujose, neįprastose
situacijose.
Demonstruoja problemų sprendimo įgūdžius
Geba aktyviai bendrauti įvairiose situacijose ir su įvairiom žmonių grupėm.
Rezultate – nėra ką kritikuoti ar pataisyti.

Gerai, 2






Reikiama informacija randama beveik nepriklausomai.
Sugeba pritaikyti ir atrinkti naudingąinformaciją
Sugeba daryti išvadas bei pritaikyti turimas žinias bei 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.

Praktiniai pastebėjimai ir patarimai
Bendradarbiavimas su studenut paprastai vyksta labai teigiama linkme, nes tai puiki
praktika visiems partneriams. Tačiau kartais susidaro netikėtos situacijos, kurias sunku
suvaldyti. Visos problemos geriausiai spendžaimos diskutuojant ir įvardinant jas.
Galimos problemos:







kultūriniai skirtumai
skirtingas mąstymas ir išvadų darymo būdas / prastas tarpusavio supratimas
kalbos problemos
nesuprastos rolės – kas vadovauja, kas klauso, kas turi paklusti
nerealistiniai studento lūkesčiai
studento asmeninės ar asmenybės problemos (sveikatos problemos, namų ilgesys,
neprisitaikymas prie situacijos ir pan.)

Pradedant studentui dirbti, labai svarbu supažindinti jį su įmone, su darbuotojais. Pateikiam Jums
planą, kuriuo rekomenduojame vadovautis:
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Įmonės apžvalga
Produktai / Paslaugos
Klientai
 Klientų skaičius per dieną
 Kliento aprašymas
Įmonės struktūra
Įmonės vizija ir misija
Pagrindinės gairės
Kokybės politika / Vertybės
 Įmonei svarbūs dalykai
Darbo aplinka / įranga ir mechanizmai
Saugos vadovas
Švaros ir tvarkos taisyklės
Įmonės veikla
Susipažinimas su skyriumi, kuriame dirbs/
Darbo vieta
Arčiausiai dirbsiantys žmonės
Darbo valandos ir pertraukos
Socialinės paslaugos
Įmonės taisyklės
 Darbo valandų paisymas / punktualumas
 Pranešimas apie ligą
 Elgesio standartai
Darbo drabužiai ir išvaizda
Procedūros, įvykus nelaimingam atsitikimui
Ekskursija po patalpas – kas ir kur vyksta
Prieigos Maršrutai / Praėjimo kontrolė, išėjimai
Svarbu kuo anksčiau pranešti kitiems darbuotojams:
 Iš kur atvyksta studentas praktikai
 Kiek laiko jis bus įmonėje
 Kokį darbą ir kuriame skyriuje jis ruošiasi dirbti
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Formos
5.1 Atrankos pokalbis
Ši forma naudojama pokalbyje tarp koordinatoriaus ar mokytojo ir student
5.2 Sutartis ir praktikos planas
Ši forma – tai sutartis tarp mokyklos, student ir priimančios įmonės.
5.3 Studento vertinimas (trumpas) – Work‐Based Learning
Ši forma naudojama student praktikos vertinimui.
5.4 Studento vertinimas (pilnas) – Work‐Based Learning
Forma naudoja bendram student praktikos vertinimui, kai vertina mokytojas, praktikos
vadovas ir pats studentas.
5.5 Įgūdžių vertinimas
Forma naudojama profesinių įgūdžių vertinimui
5.6 Diplomas
Forma naudojama, kai reikia išduoti studentui praktikos baigimo diplomą
5.7 Sertifikatas
Jis išduodamas kai nereikia praktikos vertinimo

IQWBL – Praktikos vadovo darbo vietoje vadovas
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5.1 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 – Praktikos vadovo darbo vietoje 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

12

Praktikos vadovo darbo vietoje vadovas – IQWBL

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

Praktikos vadovas darbo vietoje
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Mokytojas

13

5.2 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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5.3 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

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
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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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5.4 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 – Praktikos vadovo darbo vietoje vadovas

____________________

_________________
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5.5 Diplomas

DIPLOMAS

Studentas

Atliko praktiką

Nuo:

iki:

Darbdavio organizacija

savaitės
Laikotarpis

Praktikos užduotys:

Studento vertinimas

Vieta ir data

Darbdavio parašas

Vardas ir pareigos

18
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5.6. 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 – Praktikos vadovo darbo vietoje 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

