ERASMUS+ PROGRAMA

Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000232.
Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje profesines
bei pedagogines žinias ir įgūdžius darbui su socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupės vaikais.
Dotacijos gavėjas VŠĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras
ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

Iš Portugalijos sugrįžus...

Į Portugaliją pagal Erasmus +: LEONARDO DA VINCI I pagrindinio veiksmo projektą“ (201410-27 – 2014-11-05) vyko dvi pedagogės iš VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos, socialinė
pedagogė iš Kėdainių profesinio rengimo centro ir vyr. socialinė pedagogė iš Veisiejų technologijos
ir verslo mokyklos.
Portugalijoje mokyklos yra privačios ir valstybinės. Jos finansuojamos dviejų ministerijų: švietimo
ir darbo. Portugalijos švietimo sistemoje mokslas privalomas 12 metų. Mokslas vyksta trimis
ciklais: I – 4 metai; II – 2 metai; III – 3 metai, tuomet įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. IV – 3
metai – įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Vidurinį išsilavinimą galima įgyti ir profesinėse ir
vidurinėse mokyklose.
Vizito metu lankėmės keturiose profesinėse mokyklose stebėjom atviras pamokas, diskutavome
apie Portugalijos švietimo sistemą.
Projekto „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: darbas su rizikos grupės vaikais“ poreikis atsirado
dėl pastaruoju metu vis daugiau į mokyklas ateinančių mokytis socialinę atskirtį patiriančių ir
rizikos grupei priklausančių vaikų. Sudėtingos socialinės, ekonominės priežastys įtakoja mokinių
elgesį, vertybines nuostatas, mąstymą, mokiniai dažnai yra mažiau motyvuoti mokytis, nepasitiki
savimi ir aplinka, nenoriai lanko pamokas, dažnai yra ant iškritimo iš švietimo sistemos ribos,
nenoriai dalyvauja mokyklos visuomeniniame gyvenime, yra linkę nusikalsti, sunkiau integruojasi į
darbo rinką. Mokyklų darbuotojai (mokytojai, kiti darbuotojai, atsakingi už ugdymo proceso
organizavimą) reiškia poreikį tobulinti savo žinias ir įgūdžius, kad galėtų mokiniams suteikti
efektyvią psichologinę-socialinę ilgalaikę pagalbą.

Mokymosi vizito metu gautą patirtį projekto dalyviai pritaikys savo darbe, bendraujant su socialinę
atskirtį patiriančiais ir rizikos grupei priklausančiais mokiniais, padedant spręsti jų socialines,
psichologines problemas, su įgyta patirtimi ir žiniomis supažindino kolegas.
Vyr. socialinė pedagogė Laima Varnelienė

STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE – NEPAKARTOJAMA DARBO PATIRTIS

Gegužės 7-16 dienomis stažuotėje Prancūzijoje tobulinosi Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos profesijos mokytoja Albina Ramanauskienė ir projektų rengimo vadovė Asta
Makauskienė. Darbuotojos dalyvavo Erasmus+ programos LEONARDO DA VINCI I pagrindinio
veiksmo projekte ,,Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS“,
Nr.2014-1-LT01-KA102-000232. Šio projekto pagrindinis tikslas - tobulinti darbuotojų, aktyviai
veikiančių profesinio mokymo srityje profesines bei pedagogines žinias ir įgūdžius darbui su
socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupės vaikais.
Paryžiuje turėjome platų spektrą darbinės veiklos: susipažinome su Prancūzijos švietimo
sistema, apsilankėme Emile Zola pradinėje mokykloje, kurioje buvome supažindinti su darbo
metodais, bendra šios mokyklos darbo tvarka. Apie darbą su nemotyvuotais mokiniais daug
sužinojome Microlyceen, Pole Innovant licėjuje, kuris vykdo eksperimentinę darbo veiklą su
nemotyvuotais rizikos grupės vaikais. Profesiniame Suzanne Valadon licėjuje buvo diskutuojama
apie šioje įstaigoje taikomus darbo metodus, darbo specifiką mokant mokinius profesijos.
Apsilankymas Turbulences įstaigoje suteikė galimybę iš arti susipažinti ir stebėti, kaip dirbama su
jaunuoliais, turinčiais autizmo sutrikimų. Prancūzijoje didelis dėmesys skiriamas vaikams bei
jaunuoliams, turintiems specialiųjų poreikių. Tą supratome ne tik lankydamiesi įvairiose švietimo
įstaigose, bet ir vizito Sorbonos universitete metu. Jame lektorius Christian Lussiez mums
papasakojo, kaip rengiami darbuotojai, kurie ateityje dirbs su socialinės atskirties ar rizikos grupės
vaikais.
Be turiningos ir įvairiapusės darbinės veiklos mums buvo suplanuota ir kultūrinė programa,
kuri užėmė visą laisvalaikį. Apsilankėme Luvre, Versalio rūmuose, Paryžiaus Katedroje, vienoje iš
gražiausių Paryžiaus bažnyčių – Šventosios Širdies bazilikoje. Neaplenkėme ir Triumfo arkos,
kilome į Eifelio bokštą. Visko ir nenupasakosi...
Grįžę iš stažuotės drąsiai galime teigti, kad stažuotė visokeriopai buvo naudinga. Na, o
stažuotės pabaigoje projekto dalyvėms buvo įteikti organizacijos Eurl „Aristote“ pažymėjimai ir
Europass mobilumo dokumentai.
Vizito Paryžiuje metu gautą patirtį pritaikysime savo darbe, sprendžiant mokinių socialines,
psichologines problemas, pasidalijant įgyta patirtimi ir žiniomis su bendradarbiais.
Erasmus+ programos projektas ,,Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: DARBAS SU RIZIKOS
GRUPĖS VAIKAIS“, Nr.2014-1-LT01-KA102-000232, įgyvendinamas gavus Europos Sąjungos
paramą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projektų rengimo vadovė A. Makauskienė

