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Švietimo sistemos struktūra projekto partnerių šalyse
Šiame skyriuje pateikiama švietimo sistemos struktūra Bulgarijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Italijoje. Duomenys
surinkti iš Europos komisijos šaltinių: „Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2017: šalių analizė“ ir Europos
sąjungos šalių švietimo sistemos.
1 paveikslas. Pradinio ir žemesniojo vidurinio ugdymo (ISCED 1-2) modeliai Europoje, 2016/17

Šaltinis: „Eurydice“.

Kaip matyti iš 1 paveikslo, Lietuva, Bulgarija, Italija, Ispanija taiko skirtingus privalomo ugdymo organizacijos
modelius.
Bulgarija taiko vienos struktūros švietimo modelį, Italija ir Ispanija - bendrą pagrindinio ugdymo programą,
Lietuva - diferencijuotą žemesnįjį vidurinį išsilavinimą.
Eurydice teigimu: Vienos struktūros ugdymas teikiamas nuo pradžios iki pabaigos privalomojo ugdymo, be
pereinamojo laikotarpio tarp pradinio ir žemesniojo vidurinio ugdymo, apimant bendrąjį lavinimą, kuris yra
bendras visiems moksleiviams.
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Bendrojo pagrindinio ugdymo turinio nuostata reiškia, kad sėkmingai įgijus pradinį išsilavinimą (ISCED 1)
visi moksleiviai pereina į žemesniojo vidurinio ugdymo lygį (ISCED 2), kur jie laikosi tos pačios bendrojo
pagrindinio ugdymo programos.
Diferencijuotas žemesniųjų vidurinių mokyklų ugdymas reiškia, kad, sėkmingai įgijus pradinį išsilavinimą,
moksleiviai privalo laikytis skirtingų ugdymo būdų arba konkrečių ugdymo formų ugdymo pradžioje arba
žemesniojo vidurinio ugdymo metu.
1 priede pateikiamos struktūrizuotos schemos, kuriose supažindinama su būtina informacija, siekiant teisingai
suprasti ir interpretuoti schemų turinį. Tai apima terminologiją, apibrėžimus, grafiniam išdėstymui naudojamų
spalvų ir simbolių prasmę ir trumpą tarptautinio švietimo standartų klasifikacijos (ISCED 2011) aprašymą.
Bulgarijos švietimo sistema
Mokyklinis ugdymas priklauso nuo lygio ir yra pagrindinis ir vidurinis.
Pagrindinis ugdymas vykdomas 1-7 klasėse.
Mokymas pagal vidurinio ugdymo programas vyksta dviem etapais nuo 8 iki 12 klasės:
1. Žemesnioji vidurinė mokykla (angl. lower secondary school ) - nuo VIII iki X klasės imtinai ir
2. Aukštesnioji vidurinė mokykla ( angl. upper secondary school) - nuo XI iki XII klasių.
Remiantis mokymu, mokyklinis ugdymas yra bendrasis, specializuotas ir profesinis.
(Žr. 2 priede pateiktą struktūrinę schemą).

Italijos švietimo sistema
Mokymas vidurinėje mokykloje (Scuola secondaria) prasideda nuo 11 metų, po 5 metų mokymosi pradinėje
mokykloje ir trunka 8 metus. Vidurinė mokykla skirstoma į 3 + 5 metus pagal šią schemą:
1. Scuola secondaria di primo grado („pirmosios pakopos vidurinė mokykla“, „vidurinė mokykla“) yra privaloma
ir trunka trejus metus (nuo 11 iki 13 metų). Ji turi bendrą programą visiems moksleiviams ir apima visus
klasikinius mokomuosius dalykus.
2. Scuola secondaria di secondo grado („antrosios pakopos vidurinė mokykla“, „vidurinė mokykla“): trunka 5
metus ir siūlo kelis skirtingus mokymosi kelius, kuriuos moksleivis gali laisvai pasirinkti.
(Žr. 3 lentelėje pateiktą struktūrinę schemą).
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Lietuvos švietimo sistema
Vidurinį išsilavinimą teikia institucijos, kurias vyriausybė patvirtino tokio tipo švietimo paslaugoms teikti. Yra
trys šių institucijų tipai:
1. Pradinės ir pagrindinės mokyklos - ugdo 7-16 metų amžiaus moksleivius (1-10 klasės);
2. Progimnazijos - ugdo nuo 7 iki 14 metų amžiaus moksleivius (1-8 klasės), o gimnazijos, licėjai - nuo 15 iki 18
metų mokinius (9-12 klasės);
3. Vidurinė mokykla - apima nuo 7 iki 18 metų amžiaus moksleivius (1-12 klasės).
Pagrindinė mokykla suteikia nebaigtą vidurinį išsilavinimą. To nepakanka, jei moksleivis nori pradėti studijas
universitete. Tad norintys tęsti studijas, įgyti vidurinio mokslo diplomą, leisiantį jiems prisijungti prie universiteto
baigus bendrojo lavinimo mokyklą, turi stoti mokytis į gimnaziją, licėjų arba vidurinę mokyklą.
(Žr. 4 priede pateiktą struktūrinę schemą).

Ispanijos švietimo sistema
Švietimo sistema siūlo šias mokymosi pakopas: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, privalomas vidurinis
ugdymas, kuris Ispanijoje vadinamas Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bakalaurinis ugdymas
(Bachillerato), profesinis mokymas, suaugusiųjų švietimas ir universitetinis išsilavinimas.
Vidurinis ugdymas apima privalomą vidurinį išsilavinimą, suteikimą 12-16 metų mokiniams; bakalaurinis
ugdymas (Bachillerato), pagrindinis profesinis mokymas ir tarpinis profesinis mokymas yra neprivalomas
mokymo lygis. Taip pat teikiamas kalbinis, meno ir sportinis ugdymas, priskirtas specializuoto mokymo
įstaigomis.
(Žr. 5 priede pateiktą struktūrinę schemą).

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

5

Sutarties numeris: 592114-EPPKA3-1-2017-1-DE
Sukurta: 10.08.2018
Atnaujinta: 31.08.2018

Ankstyvojo mokinių iškritimo iš švietimo sistemos būklė projekto
partnerių šalyse
Šiame skyriuje nagrinėjamas ankstyvojo mokinių iškritimo iš švietimo sistemos lygis šalyse partnerėse
ir skirtumai pagal lytį, urbanizacijos laipsnį, regioną, mažumų grupę ir migraciją.
Vienas iš „Europa 2020“ strateginių tikslų - iki 2020 metų sumažinti anksti iš švietimo sistemos
iškrentančių jaunuolių (nuo 18-24 metų amžiaus) skaičių iki mažiau nei 10% ES28 populiacijos šioje
amžiaus grupėje. Šis tikslas taip pat yra „Europa 2020“ pagrindinio švietimo tikslo dalis. Rodiklio
mažėjimas nuo 11,9% 2013 metais iki 10,7% 2016 metais ir iki 10,6% 2017 metais rodo nuolatinę
pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo.
2 pav. Ankstyvas iškritimas iš švietimo sistemos 2013 ir 2017 metais, %

Šaltinis: Eurostatas

Kaip matyti iš 2 paveikslo, daugumoje valstybių narių anksti mokyklą paliekančiųjų skaičius laikui
bėgant sumažėjo. Ispanija ženkliai sumažino šį rodiklį nuo 23,6% 2013 m. iki 18,3% 2017 m. Tačiau
Ispanija, taip pat Vengrija, Italija, Bulgarija, Rumunija ir Malta vis dar toli nuo strateginio 2020 metų
tikslo. O Lietuva jau 2016 metais pasiekė 2020 metų tikslą. 2016 m. Lietuva, kurioje anksti mokyklą
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paliekančiųjų dalis sudarė 4,8 proc. (t.y. mažiau nei ES vidurkis - 10,7 proc.), užėmė antrą vietą po
Kroatijos Europos Sąjungoje.
Toks geras Lietuvos rodiklis gali būti paaiškintas tuo, kad gana daug jaunuolių nuo 18 iki 19 metų vis
dar mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, o vėliau dauguma jų studijuoja aukštojo mokslo įstaigose.

Ankstyvojo iškritimo rodikliai pagal lytį
Kaip parodyta 4 paveiksle, ankstyvojo iškritimo iš mokymo sistemos rodikliai skiriasi lyginant juos
pagal lytį. Apskritai ES jaunos moterys rečiau anksti palieka mokyklą nei vyrai. Lyčių skirtumai tarp
ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos rodiklių yra maži Bulgarijoje, Italijoje ir Lietuvoje, tačiau
Ispanijoje išlieka aukšti.
4 pav. Ankstyvasis iškritimas iš švietimo sistemos pagal lytį 2016 m., %.

Šaltinis: Eurostatas

Ankstyvojo iškritimo rodikliai pagal urbanizacijos laipsnį
2017 metais ES-28 šalyse buvo pažymėta apie didelį mokyklos nebaigusių asmenų skaičių miestuose.
Vidutinis rodiklis buvo 9,7%, tačiau Bulgarijos miestų rezultatas ypač geras. ES miestuose ir
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priemiesčiuose anksti mokyklą paliekančių dalis padidėjo iki 11,2%, o kaimo vietovėse ji vis dar aukšta
- 11,9%. Didžiausias šio rodiklio atotrūkis tarp miesto ir kaimo buvo nustatytas Bulgarijoje, kur kaimo
vietovėse anksti mokyklą paliekančių skaičius yra daugiau kaip 10 kartų didesnis nei miestuose. Italijoje
situacija yra priešinga, nes didžiausia dalis anksti iškretančių iš švietimo sistemos asmenų užregistruota
miestuose. Tačiau tarp didmiesčių, miestų ir priemiesčių bei kaimo vietovių Italijoje beveik nebuvo
jokio atotrūkio. Ispanijoje didžiausia iškritusiųjų iš švietimo sistemos buvo užregistruota kaimo
vietovėse. Apie situaciją Lietuvoje duomenų nepateikta.
5 pav. Ankstyvojo iškritimo rodikliai pagal miesto ir kaimo vietoves 2017 m., %.

Šaltinis: Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2017: šalių analizė.

Ankstyvojo iškritimo rodikliai regionuose
Ankstyvojo moksleivių iškritimo rodikliai nėra tolygiai pasiskirstę projekto partnerių šalių regionuose.
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BULGARIJA
Europos Komisijos leidinyje „Švietimo ir mokymo stebėsena 2015“ minima, kad Bulgarijos regionuose
mokyklos nebaigusių asmenų skaičius iš esmės skiriasi. Pietvakarių regione, kur įsikūrusi šalies sostinė
Sofija, mokyklos nebaigusių asmenų dalis yra 5,9%. Kitų penkių regionų procentas yra didesnis už šalies
vidurkį:
─ 13% Pietų vidurio regione;
─ 15,6% Šiaurės vidurio regione;
─ 16,8% Pietryčių regione;
─ 17,9% Šiaurės Rytų regione;
─ 20,8% Šiaurės vakarų regione.

ITALIJA
Italijoje anksti paliekančių mokyklą asmenų dalis Pietų regionuose yra beveik dvigubai didesnė nei
Centro ir Šiaurės. Sicilijoje ir Sardinijoje ankstyvojo iškritimo rodikliai yra didžiausi - 25% ir 25,1%, o
mažiausi rodikliai - Umbria ir Emilia-Romagna regionuose (atitinkamai 11,6% ir 13,9%).
ISPANIJA
Ispanijoje, apskritai teritorinis išsivystymas laikomas žemu šiauriniuose regionuose ir aukštu pietuose.
Pagal vidutinius 2010-2012 m. ankstyvojo iškritimo rodiklius, tik viena provincija Ispanijoje atitinko
Europos Sąjungos tikslą - 10%, dar dviejose jis buvo 15%, o 2 provincijose šis rodiklis siekė net 35%.
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6 pav. Ankstyvojo iškritimo rodikliai
Ispanijos regionuose 2005-2009

Ispanijos regionuose 2010-2012

Remiantis naujausiais aktyvios gyventojų apklausos (EPA) duomenimis, 2017 metų pirmąjį ketvirtį
Katalonija sumažino mokyklos nebaigusių asmenų skaičių 0,6%. Nepaisant to, ji yra devintoji
autonominė teritorija Ispanijoje, registruojanti aukščiausius anksti mokyklą paliekančių asmenų
rodiklius. Blogesnė padėtis pagal šį rodiklį yra Isla Baleares (27%) ir Mursija (26,5%) regionuose, o
geriausia padėtis yra País Basco (7,3%) ir Cantabria (8,6%) regionuose.
Toliau pateiktame paveiksle matyti, kad anksti iškritusių iš švietimo sistemos rodiklis kinta, lyginant
Europos vidurkį su Katalonijos ir Ispanijos rezultatais.
7 pav. Ankstyvojo iškritimo rodikliai Ispanijoje ir Katalonijoje 2003-2017 metais

Šaltinis: Idescat, Eurostat.
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Ankstyvojo iškritimo rodikliai mažumų grupėse
Ankstyvasis iškritimas iš mokyklos yra ypač didelis tarp romų tautybės gyventojų. Pasak Europos Sąjungos
pagrindinių teisių agentūros (FRA 2016 m.), visose tiriamosiose šalyse iki 2020 m. gali būti nepasiektas 10 proc.
Europos tikslas Romų bendruomenėse (žr. 8 pav.).
8 pav. Ankstyvojo iškritimo rodikliai romų bendruomenėse ES tarp 18-24 metų amžiaus jaunimo,%

Šaltinis: European Union Agency for Fundamental Rights 2016.

Remiantis FRA apklausos rezultatais, 2015 metais 67% romų bendruomenės atstovų nebaigė mokyklos
Bulgarijoje ir 70% Ispanijoje.

Ankstyvojo iškritimo rodikliai ir migracija
Pasak Europos Komisijos, artimiausiais metais strateginių švietimo tikslų gali būti ypač sunku siekti tose šalyse,
kurios suteikė prieglobstį didelei daliai emigrantų. Daugelis jų vaikų ilgą laiką neturėjo galimybės siekti
formalaus išsilavinimo arba mokėsi labai trumpai, arba įgijo išsilavinimą kita kalba (Švietimo ir mokymo
stebėsenos biuletenis 2017: šalių analizė).
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Kaip matyti iš toliau pateiktos lentelės, Europos Sąjungos anksti iškretančių iš švietimo sistemos vidurkis užsienio
šalyse gimusių jaunuolių (18-24 metų amžiaus) yra daugiau nei du kartus didesnis nei toje šalyje gimusių
jaunuolių, atitinkamai: 9,8% palyginti su 19,7%. Tad pasiekti ir išlaikyti strateginį švietimo tikslą susijusį su
ankstyvuoju moksleivių iškritimu gali būti ypač sunku tokioms šalims kaip Belgija, Kipras, Vokietija, Graikija,
Italija, Slovėnija ir Ispanija.
Ankstyvojo iškritimo rodikliai 18-24 metų amžiaus jaunimo, vietiniai ir atvykę. 2016 metų duomenimis, %
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0.4

ND* – nėra duomenų.
Šaltinis: Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2017: šalių analizė.

Apibendrinant, iš antroje dalyje pateiktų partnerių šalių skirtumų, galima teigti, kad anksti mokyklą paliekančių
moksleivių situacija yra geriausia Lietuvoje. Palyginti su kitomis šalimis partnerėmis - Bulgarija, Italija ir
Ispanija, Lietuva neturi sunkių problemų, susijusių su ankstyvuoju iškritimu iš švietimo sistemos, tokių kaip
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mažumų grupė, pvz., Romai ar migracija. Deja, nėra statistikos apie miesto ir kaimo skirtumus Lietuvoje, todėl
nėra galimybės lyginti šį rodiklį su kitomis šalimis.
Atsižvelgiant į šalių skirtumus, ankstyvojo iškritimo iš švietimo ir mokymo sistemos prevencinės ir politinės
priemonės turi būti taikomos pagal:
• urbanizacijos laipsnį (Bulgarija);
• regionų (teritorinius) iššūkius (Ispanija, Italija, Bulgarija);
• tikslines grupės, kurioms gresia didžiulė rizika anksti palikti švietimo ir mokymo sistemą:
▪ moksleiviai iš socialiai remtinų šeimų;
▪ moksleiviai iš migrantų šeimų (Ispanija ir Italija);
▪ mažumų / romų tautybės jaunuoliai (Bulgarija ir Ispanija).
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Geroji patirtis siekiant sumažinti ankstyvąjį mokinių iškritimą iš švietimo
sistemos
BULGARIJOS PATIRTIS
Septintoji vidurinė mokykla „KUZMAN SHAPKAREV“ - BLAGOEVGRAD yra viena iš vakarų Bulgarijos
mokyklų, kuriose nėra mokyklos nebaigiančių mokinių. Išsami mokslo metų statistinė prevencinės veiklos analizė
rodo, kad tai pasiekta švietimo įstaigai nuosekliai vykdant veiklą, vadovaujantis savo plėtros strategija ir laikantis
šių principų:
• Įgyvendinant veiklas siekti užkirsti kelią priekabiavimui ir smurtui, taip pat imtis veiksmų, skirtų motyvuoti ir
įveikti probleminį mokinių elgesį, kuris yra jų bendros valios išraiška ir visų švietimo proceso dalyvių suderintos
pastangos;
• Bendros mokyklos politikos viešumas ir skaidrumas;
• Mokyklos tinklalapis ir partnerystė su žiniasklaida yra būdas pristatyti probleminius ir rizikingus atvejus bei
gerą praktiką;
• Būtinas grįžtamasis ryšys/atsiliepimai iš institucijų, tėvų, pedagogų patarėjų, klasių auklėtojų, mokinių ir
mokytojų;
• Užtikrinamas tęstinumas išlaikant tradicijas ir nepamirštant senos, bet geros veiklos, lygiateisiškų visų mokymo
įstaigos plėtros prioritetų;
• Rizikos veiksnių nustatymas – pedagogų patarėjų ir klasių auklėtojų ataskaitų analizė.
Priemonės prieš ankstyvą mokyklos nebaigimą dėl ankstyvų santuokų ir gimdymo:
• Nuolatinis jaunuolio supratimo apie seksualinį vystymąsi teikimas, taip pat šios temos įtraukimas į mokymo
seminarus ir pamokas, teminių mokytojų planuose pateikiamos su jaunimo ugdymu susijusios temos;
užtikrinamas mokymosi tęstinumas savarankiško mokymosi būdu.
• Mokinių konsultavimas, bendradarbiaujant su partnerių mokyklomis (asmeninė, socialinė parama mokiniams,
išorės institucijų įtraukimas).
Imitacinės bendrovės metodika vidurinėje mokykloje ASEN ZLATAROV RYTŲ BULGARIJA, 240
mokinių, nuo I iki XII klasės
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Nuo 2011 metų „Asen Zlatarov“ vidurinė mokykla yra įregistruota Bulgarijos imitacinių bendrovių centre ir
sėkmingai taiko imitacinės verslo praktikos metodus, skirtus projektiniam darbui XI klasėms ir praktiniams
užsiėmimams XII klasės mokiniams, nes imitacinės bendrovės idėja mokiniams suteikia praktinius įgūdžius ir
žinias, su kuriomis jie geba konkuruoti su savo bendraamžiais iš didesnių miestų šalies darbo rinkoje.
Taigi, 2011 metais XI klasės mokiniai priėmė iššūkį dirbti komandoje ir įkūrė pirmąją imitacinę bendrovę
„Greenrest Ltd“. Visi mokiniai buvo labai motyvuoti, kūrybiški, mąstė versliai, pasitelkė vaizduotę ir, nepaisant
to, kad jų regione trūko verslo mentoriaus (realios verslo įmonės, užsiimančios panašia veikla), sukūrė naujos
įmonės strategiją, kurios tikslas buvo užpildyti rinkos nišą tam tikroje teritorijoje.
Vidurinės mokyklos „Asen Zlatarov“ imitacinės įmonės metodas tapo reklamos žinute IX klasės mokiniams, t.y.
tiems, kurie turi pasirinkti ateities profesiją. Organizuojant renginius „Profesijų diena“, „Atvirų durų diena“, kurių
metu buvę ir dabartiniai imitacinės bendrovės mokiniai, dalijasi mintimis ir patirtimi, atsakydami į klausimus,
pristato savo metinės veiklos rezultatus, įgytus įgūdžius praktikos metu. Jie motyvuoja mokinius, kurie ateina po
jų, skatina neatsisakyti galimybės, kurią suteikia imitacinė bendrovė. Mokiniams sudaromos sąlygos įsitraukti į
praktinę įmonės veiklą, suteikiama laisvė kūrybinėms idėjoms, iniciatyvai ir skatinimas pasitikėjimas savimi.
Būtent taip per trejus metus prasidėjo antrosios imitacinės bendrovės „Biofuture“ kūrimas.
Nuo 2014 metų rugsėjo mėn. vidurinė mokykla „Asen Zlatarov“ pagal Europos Sąjungos programą „ERASMUS
+ KA2" dalyvavo projekte „Praktinė įmonė mokykloje - inovatyvūs edukaciniai sprendimai, skirti nebaigiančių
mokyklos mokinių mokymui“. Projekto tikslas mažinti mokyklą nebaigiančių mokinių skaičių ir suteikti
verslumo įgūdžių 14-16 metų mokiniams, taikant imitacinės bendrovės metodologiją bendrojo lavinimo
mokyklose. Pagrindinis projekto rezultatas – mokymosi motyvaciją didinančių mokymosi metodų ir aplinkų,
pritaikant imitacinį praktinio mokymo bendrovės modelį, sukūrimas mokiniams dviejų metų laikotarpyje - nuo
2014 m. iki 2016 m. Imitacinės įmonės mokymo metodas pasirodė esąs motyvuojantis ir išlaikantis mokinius
mokykloje ir pamokoje. Todėl 2015 metais buvo įkurta trečioji imitacinė bendrovė „Village Bakery“. Nepaisant
skirtumų tarp įvairių tautybių, Bulgarų, Romų, Besarabų kilmės moksleiviai stengėsi ir garsino mokyklos vardą.
Mokykla įrodė galinti savo mokiniams pasiūlyti daug naujovių profesinio rengimo srityje. „Asen Zlatarov“
vidurinėje mokykloje nuo rugsėjo iki birželio vyko plati informavimo kampanija tarp tėvų ir mokinių, baigusių
pradinio ugdymo įstaigas. Jiems išsamiai aiškinta kodėl verta rinktis šią mokyklą ir kokius įgūdžius ir patirtį jie
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įgis. Buvo organizuojami tėvų susirinkimai, klasėse vyko bendri ir individualūs pokalbiai su profesijos
mokytojais, atsakant į klausimus, atliekant tyrimus. Kiekvienais metais balandžio mėnesį, „Asen Zlatarov“
mokykloje vyksta „Profesijų diena“. Renginį, pasitelkiant į vairias informacines komunikacines priemones,
organizuoja X - XII klasių mokiniai siekdami pademonstruoti VI ir VII klasių mokiniams, mokytojams, tėvams
ir visuomenei, ko jie išmoko per metus, akcentuojant mokinių darbą ir pasiekimus imitacinėse bendrovėse.
Mokinių konsultavimas karjeros klausimais savivaldos lygiu vykdomas Dobrich Karjeros orientavimo centre.
Kalbant apie mokinių perėjimą iš vieno ugdymo lygio į kitą ir iš švietimo - į darbo rinką, Karjeros centras pateikia
informaciją apie mokymo tipus vidurinėje ir aukštojo mokslo sistemoje, taip pat apie profesijų charakteristikas ir
profiliavimą mokyklos sistemoje. Individualus ir grupinis darbas vykdomas su visų lygių mokyklinio ugdymo
mokiniais.

ITALIJOS PATIRTIS
Projektas „Diritti a Scuola“ („Teisės mokykloje“)
„Diritti a Scuola“ projektas siekia mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių kai kuriose Apulijos (Italija)
regiono mokyklose iki mažesnės nei 10 proc. ribos. Tuo pačiu siekia didinti integracijos ir įsidarbinimo
galimybes, ypač jaunimo, turinčio mokymosi sunkumų ar iš nepalankioje socialinėje padėtyje esančių šeimų. Visą
ir ne visą darbo dieną dirbantys mokytojai prisijungė prie projekto įgyvendinimo.
Pagrindiniai projekto uždaviniai buvo pagerinti kalbos ir gamtos mokslų mokymąsi pradiniame mokymosi etape
ir didinti italų ir matematikos mokymo standartus vidurinio mokymo programose.
Projekto metu buvo teikiamos konsultacijos, profesinio orientavimo ir tarpkultūrinės tarpininkavimo paslaugos
vaikams ir jų šeimoms. Šios paslaugos buvo skirtos padėti mokiniams iš nepasiturinčių šeimų ir migrantų
bendruomenių.
Didžiausią įtaką jaunimui darė įsteigtos pagalbos tarnybos, teikiančios informaciją, patarimus ir psichologinę
pagalbą. Daugiau nei 50 000 mokinių (apie 30% iš jų sudarė mokiniai iš projekte dalyvaujančių mokyklų) ir 10
000 šeimų šia pagalba pasinaudojo. Daugelis iš jų buvo ne italų kilmės ir plačiai naudojosi kultūrinio
tarpininkavimo paslauga. Mokyklos nebaigiančių mokinių skaičius Apulijoje sumažėjo nuo 24,5% 2009 metais
iki 16,9% 2016 metais (šalies vidurkis - 13,8% 2018 m. duomenimis).
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Mokyklų reformos įgyvendinimas
2015 m. liepos mėn. Italijos parlamentas patvirtino pagrindinę mokyklos reformą.
Esminiai reformos aspektai yra:
Vidurinių mokyklų mokytojų įdarbinimas ir mokymas
Kaip numatyta 2015 metų mokyklų reformoje, Italija įdiegė naują sistemą, skirtą vidurinės mokyklos mokytojų
įdarbinimui ir mokymui. Jos tikslas - nutraukti ilgus laukiančiųjų, norinčių įstoti į mokytojų profesiją (graduatorie
ad esaurimento) sąrašus, įvedant pradinių mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursą ir užtikrinant, kad jie gautų
aukštos kokybės pirminį išsilavinimą.
Nuo šiol absolventai, turintys „laurea magistrale“ laipsnį ir norintys tapti mokytojais, gali dalyvauti viešajame
konkurse. Praėję konkursą absolventai priimami į trejų metų trukmės pirminį mokytojų rengimo kursą, kurį
organizuoja universitetai ir mokyklos (Percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio - FIT) . Kursas
apjungia formalųjį mokymąsi ir 2 metų praktinį mokymąsi, už kurį atlyginama. Sėkmingai baigus trečius metus,
mokytojams pasiūloma nuolatinė sutartis. Atrankos procedūra vyksta kas dvejus metus nuo 2018 metų. Kad
galėtų dalyvauti atrankos procese, besimokantys mokytojai turi įgyti 24 kreditus universitete atitinkamose srityse
(psichologija, antropologija, pedagogika, mokymo ir mokymosi metodai), kaip dalį jų išsilavinimo.

Programa
Kai kurie mokymo dalykai, tokie kaip: muzika, menai, ekonomika, teisė ir sportas buvo naujai įvesti ar sustiprinti.
Visų pirma ekonomikos įvedimas ar stiprinimas sudarė sąlygas padidinti italų studentų finansinio raštingumo
lygį, kuris pagal tarptautinius standartus yra labai žemas (OECD 2014b). Vidurinėms mokykloms suteikiamas
tam tikras lankstumas nustatyti savo mokymo programas, įvedant pasirinktinius dalykus.
Informacinių ir skaitmeninių technologijų ir kalbų įgūdžiai
Į reformą įtrauktas nacionalinis trejų metų planas (Piano Nazionale Scuola Digitale), skirtas stiprinti mokytojų ir
mokinių skaitmeninę kompetenciją ir gerinti interneto ryšius mokyklose. Taip pat siekia galimybės įvesti „turinio
ir kalbos integruoto mokymosi“ (CLIL) metodiką.
Darbu pagrįstas mokymasis
Mokyklos reforma taip pat sustiprino mokymąsi per patirtį darbo vietoje vidurinėse mokyklose ir į profesijas
orientuotą ugdymą. Praktika tapo privaloma paskutiniųjų trejų metų mokiniams vidurinėse mokyklose. Ši
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mokymo ir mokymosi priemonė yra žingsnis teisinga kryptimi, nes padeda švietimui ir mokymui geriau patenkinti
darbo rinkos poreikius.

LIETUVOS PATIRTIS
Iniciatyva savivaldybėms
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu
(įgyvendinant „Euroguidance" ir „eTwinning" projektus) 2015 m. pabaigoje paskelbė projektą „Iniciatyva
savivaldybėms“, kurio pagrindinis tikslas buvo suteikti ekspertinę, metodinę ir kitą pagalbą atrinktai savivaldybei
ir jos pasiūlytoms mokykloms. Pagal pateiktą medžiagą ir argumentus atrinkta – Kupiškio savivaldybė.
Pagrindiniai pasirinkimo argumentai - mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą didelis procentas (83 proc.),
didelis praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, didelis mokinių su specialiais ugdymosi poreikiais
skaičius pasiūlytose mokyklose, standartizuotų testų (4-okų ir 8-okų) rezultatai žemesni nei šalies vidurkis,
mokinių ir mokytojų santykis yra toks, kad galima būtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Penkios Kupiškio
rajono mokyklos pasiryžo keistis ir tobulinti ugdymo procesą siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus.
Projekte dirbantys ekspertai – mokyklų vadovai, eTwinning ambasadoriai, psichologai, kiti specialistai,
nagrinėjantys žemų mokinių pasiekimų priežastis, konkrečiai šioms mokykloms, atsižvelgę į kiekvienos situaciją,
teikė ir tebeteikia įvairius pagalbos būdus. Galutinis šios iniciatyvos tikslas - ne tik pasiūlyti ir inicijuoti teigiamus
pokyčius, susijusius su žemų mokinių pasiekimų situacijos gerinimu atrinktose mokyklose, bet pateikti metodines
ir strategines rekomendacijas nacionaliniam ir savivaldybės lygmeniui su ilgalaikių priemonių planu (3 metų
laikotarpiui), pritaikytu atitinkamų mokyklų žemų mokinių pasiekimų problematikai spręsti.
Produktyviojo mokymosi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa
2017 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-553 patvirtinta
„Produktyviojo mokymosi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa“. Programa skirta mokytojams,
siekiantiems organizuoti produktyvųjį mokymąsi. Programos paskirtis – suteikti mokytojams žinių produktyviojo
mokymosi organizavimo srityje ir padėti ugdytis kompetencijas, reikalingas didinti mokinių mokymosi
pasirinkimo galimybes, veiksmingai ugdyti mokymosi sunkumų turinčius ir mokymosi motyvaciją praradusius
mokinius, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, pagalbos ir paslaugų reikmes, jo, jo tėvų
(globėjų, rūpintojų) lūkesčius ir skatinant kiekvieno mokinio motyvaciją mokytis siekiant pagrindinio
išsilavinimo ir renkantis tolesnį mokymosi ir profesinės karjeros kelią.
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ISPANIJOS PATIRTIS
Porta d’accés -Fundació SER.GI
Ši programa yra įdiegta įvairiose Žironos provincijos savivaldybėse, siekiant grąžinti mokinius, besiruošiančius
palikti mokyklą. Projektu metu sukurti nauji mokinių, mokytojų ir šeimos ryšiai, geriau atskleidžiantys mokinių
interesus ir įgūdžius. Šeimos įtaka yra ypač svarbi jaunesniems nuo 16 iki 19 metų žmonėms ir yra grindžiama
lyčių skirtumais. Projektas pradėtas įtraukiant apie 130 mokinių ir orientuojasi į jų emocinius aspektus.
Savivaldybė aprūpino dalyvaujančias mokyklas reikiama įranga.
Išsamiau: http://www.fundaciosergi.org/projectes/portadacces-girona-territori-integral-taller-exis
Mokymai skirtingose mokymo įstaigose, skirtinguose profesinio mokymo kursuose - Granollers miesto
taryba
Programa skirta jaunimui, turinčiam bendrojo lavinimo baigimo pažymėjimą, tačiau nusprendusiam nepratęsti
jokių tolimesnių studijų. Pagrindinė priežastis – mokinių atotrūkis nuo aukštojo mokslo sistemos. Ši programa,
įvertinus mokinių įgūdžius ir pageidavimus, bando paskatinti mokinius rasti tinkamą mokomąjį dalyką
tolimesnėms studijoms.

Aprenem akcija - d'Entitats de Sants sekretoriatas bendradarbiaujant su Sants-Montjuïc apygarda
(http://www.secretariat.cat/espai-deures)
Šis projektas stiprina mokyklas, skatinant mokinių motyvaciją mokytis ir skirtas mokiniams su mokymosi
sunkumais. Prieš trejus metus pradėtas projektas yra atviras pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams ir šiuo metu.
Projektas buvo įgyvendinamas mokinių grupėse, dirbant kartu su profesionalais ir 2 - 3 savanoriais. Kai kurios
veiklos vykdomos mokykloje, o kitos - už mokyklos ribų. Šiuo metu projekte dalyvauja penki savanoriai.
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Ankstyvojo mokinių iškritimo iš švietimo sistemos prevencinę praktiką šalyje puikiai įgyvendina šių miestų
tarybos: Alicante, Cartagena (Murcia), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Culleredo (A Coruña), Gijón (Asturias),
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ir Mancomunidades de Municipio de la Safor (Valéncia). Jos turi tą patį
vienijantį tikslą - išplėsti švietimo prieinamumą visiems jauniems žmonėms ir suteikti teisę į mokslą visiems
vaikams iki 16 metų amžiaus.
Konkretūs tikslai:
1. Sumažinti ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos lygį ir mokyklos nelankymą;
2. Didinti gyventojų išsilavinimo lygį, suteikiant jiems galimybę įgyti pagrindinę kvalifikaciją, leidžiančią jiems
tęsti studijas ar įsitvirtinti darbo pasaulyje;
3. Nustatyti vaikų ir paauglių grupes, kurioms kyla pavojus iškristi iš švietimo ir mokymo sistemos;
4. Tobulinti mokytojų kompetenciją.
Pagrindiniai mokinių pasiekimų vertinimo mokymo aspektai yra:
a) tobulinti mokytojų rengimą;
b) būti mokytojų profesinio tobulėjimo dalimi;
c) įvertinti ir patvirtinti mokytojų kompetencijas;
d) nustatyti skirtingų lygių kompetencijų rinkinius;
e) į vertinimo procesą įtraukti ne tik mokytojus, bet ir mokyklas;
f) kai kuriose mokyklose vertinimas apima išorės ir vidaus vertinimo procedūras.
Ispanijoje yra dvi nuostatos, susijusios su mokytojų kompetencijų vertinimu.
Švietimo ministerija įgyvendina vieną mokytojų kompetencijų vertinimo sistemą, susijusią su jų IT įgūdžiais, o
kita sistema, kaip ir Austrijoje, yra tarptautinė sistema „TALIS“, įdiegta 2013 metais. „TALIS“ tikslas - pristatyti
bendrą mokytojų rengimo sistemą. Ji taptų pavyzdžiu mokytojų rengimo planams ir taip pat apimtų mokytojų
kompetencijų, susijusių su IT įgūdžiais, vertinimą. Taigi, pagrindiniai uždaviniai:
• tobulinti bendrą mokytojų rengimo ir jų kompetencijų vertinimo sistemą IT kompetencijų apibūdinimu;
• gerinti mokytojų IT kompetencijas;
• turėti minimalių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gebėjimų, būtinų mokytojams, sąrašą;
• padėti mokytojams įvertinti IT kompetenciją;
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• įgyvendinant IRT, pakeisti švietimo ir mokslo metodologinius aspektus.
Šioje sistemoje yra trys pagrindinės veiklos kryptys:
• bendra sistema;
• mokytojų ir mokyklų vertinimo ir sertifikavimo planai;
• informacinių ir ryšių technologijų tobulinimas.
Vienas iš svarbesnių papildomų TALIS sistemos įdiegimo rezultatų yra mokytojų, kurie bendradarbiauja su kitais,
procentinis augimas: mokytojai vyksta į kolegų užsiėmimus, teikia įvairią pagalbą ar grįžtamąjį ryšį kitiems
kolegoms, bendradarbiauja kitais būdais.
Projekto Ispanijoje išvados:
• mokytojai aktyviai nebendradarbiauja tarpusavyje su mokyklos veikla susijusiose srityse;
• mokymo kursai, kuriuose dalyvauja mokytojai, yra susiję su asmeniniais jų interesais, o ne su mokymo aplinkos
interesais;
• mokytojai nenaudoja aktyvių mokymosi metodų klasėse;
• mokytojai nevykdo mokslinių tyrimų;
• 3/4 mokytojų teigia, kad jie niekada ar beveik niekada neužsiima veikla, skirta jų profesinėms kompetencijoms
gerinti;
• mokytojai gali bendradarbiauti ir dalintis ištekliais ar mokymo medžiaga, bet nemoka dirbti kartu ir kurti
projektus. Ispanijoje jaučiamas didžiausias skirtumas šiuose aspektuose. Todėl Ispanija pripažinta žemiausia
profesinio bendradarbiavimo šalimi, bet pirmauja mokymo medžiagos mainų srityje;
• mokytojai, mokantys matematikos, demonstruoja kitokį požiūrį į mokymo procesą ir mokytojų veiklą;
• mokytojai, kurie bendradarbiauja, yra labiau patenkinti savo darbu.
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KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS
AUSTRIA
Austrija toliau įgyvendina priemones, skatinančias pabėgėlių ir migrantų integraciją. Švietimo priemonės
daugiausiai skirtos kalbų mokymuisi ir šių asmenų įtraukimui į mokyklas, įskaitant pereinamojo laikotarpio klasių
organizavimą. Austrijos profesinio mokymo mokyklų ir kolegijų pereinamojo laikotarpio etapas, prasidėjęs
2015/2016 mokslo metų pradžioje rodo kelis perspektyvius rezultatus. Mokytojams teikiama papildoma parama,
be kitų priemonių, naudojant tarpkultūrines komandas. 2017 m. birželio mėn. priimtas integracijos įstatymas
priverčia migrantus dalyvauti kalbų ir kultūros / vertybių mokymo kursuose ir įpareigoja kiekvieną prieglobsčio
prašytoją pasirašyti integracijos deklaraciją.

GRAIKIJA
Šioje šalyje stengiamasi gerinti romų tautybės asmenų dalyvavimą švietime. Švietimo, mokslinių tyrimų ir
religijos reikalų ministerija (EM), siekdama paskatinti nepalankioje padėtyje esančių grupių mokymąsi 2016
metais pradėjo įgyvendinti ES romų vaikų integracijos ir ugdymo programą, kurią bendrai finansuoja ES
struktūriniai fondai. Programa orientuota į romų tautybės vaikų pasiekiamumą ir dalyvavimą ankstyvojo vaikų
ugdymo ir rūpybos srityje, jų sistemingą mokymąsi pradiniame ir viduriniame mokyme ir mokyklos nebaigusių
asmenų reintegraciją. Nepaisant privalomo mokyklos lankymo visiems privalomojo mokyklinio amžiaus
vaikams, 2016 metais mokyklą lankė tik 69% romų tautybės vaikų. Mokyklų segregacija, atspindinti romų
tautybės atstovų koncentraciją konkrečiuose Graikijos rajonuose, išlieka problema. Beveik pusė (48%) romų
tautybės vaikų nuo 6 iki 15 metų amžiaus lanko mokyklas, kuriose visi arba dauguma jų klasių mokinių yra romai
(FRA 2016 m.).

VOKIETIJA
Vokietija skatina mokyklų įvairovę ir mažina mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, tobulindama mokytojų
kompetencijas. Nuo 2015 metų kovo mėn. Vokietija populiarina etnokultūrinę įvairovę. Nuolatinėje švietimo
konferencijoje „Mokytojų ugdymas skirtingoms mokykloms“ (Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt) ir
Vokietijos rektorių konferencijoje (HRK) buvo paskelbtos bendros rekomendacijos, kuriose kalbama apie įvairius
socialinės įtraukties aspektus. Rekomendacija apima įvairius gebėjimus, taip pat „ypatingas pirmines sąlygas“,
pvz., kalbos, socialinio gyvenimo sąlygas, kultūrinės ir religinės orientacijos, skirtingų lyčių aspektus, specialius
sugebėjimus ir talentus. Vokietija pristatė veiksmų planą, skirtą anksti paliekančiųjų švietimo ir mokymo sistemą
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skaičiaus mažinimui. Jame raginama bendrai pagerinti mokytojų žinias ir įgūdžius, apimant pedagoginius ir
psichologinius mokymo ir mokymosi pagrindus per pirminį mokytojų rengimą, taip pat mokymą analizuoti
mokinių kompetencijas, adaptuotas mokymosi vertinimo formas ir individualiai pritaikytą mokymosi paramą.
NYDERLANDŲ KARALYSTĖ
Šalyje tęsiama ankstyvojo mokinių iškritimo iš švietimo sistemos prevencija. 2016 metais mokyklos nebaigiančių
mokinių lygis siekė 8 proc. - buvo pasiektas nacionalinis „Europa 2020“ tikslas. Mokyklose vykdoma 12-23 metų
amžiaus grupių, paliekančių mokyklas be įgyto pirminio išsilavinimo, stebėsena. Iškritimo iš švietimo sistemos
skaičius sumažėjo nuo 71 000 (2001-2002 metais) iki mažiau nei 23 000 (2015-2016 metais). Šalis siekia, kad iki
2021 metų šis skaičius būtų mažesnis nei 20 000. Ankstyvojo iškritimo iš mokyklos prevencija įgyvendinama
taikant regioninį požiūrį, pagal kurį savivaldybės bendradarbiauja su mokyklomis, darbdaviais, jaunimo
organizacijomis ir kitais partneriais, o procesą koordinuoja regioniniai paramos centrai (Regionale Melden
Coördinatiefunctie, RMC). 2016 metais visi 39 regionai dar kartą pratęsė sutartis su partneriais ketverių metų
laikotarpiui. Vyriausybė remia šiuos veiksmus, per metus suteikdama 140 mln. eurų paramą.

PORTUGALIJA
Nacionalinis mokyklos sėkmės skatinimo planas (NPPSS) grindžiamas glaudžiu vietos valdžios institucijų ir
mokyklų grupių bendradarbiavimu. Mokyklos gali siūlyti naujas edukacines iniciatyvas, pritaikytas jų mokinių
poreikiams ir gauti papildomų išteklių idėjoms plėtoti.
Mokyklos vadovams ir mokytojams kartu su kai kuriais savivaldybės darbuotojais organizuojami mokymai.
Pagrindinės temos susijusios su strateginiu planavimu, rodiklių nustatymu ir išteklių naudojimu. Kiekviena
mokykla įsivertina savo pasirengimą dalyvauti mokyklos sėkmės skatinimo plane ir tada savanoriškai pateikia
priemones, kuriomis siekia visapusiškai pagerinti jų mokinių veiklą. Jei mokyklos pasiūlymas po įvertinimo yra
patvirtinamas, mokyklai skiriami papildomi ištekliai. Per pirmuosius įgyvendinimo metus į Nacionalinį mokyklos
sėkmės skatinimo planą įsijungė 663 švietimo centrai, atstovaujantys 80% visų šalies mokyklų. Iš viso mokyklos
pasiūlė 2 915 priemonių įvairiose srityse, pavyzdžiui, mokymo programų lankstumą, organizacinį lankstumą,
daugiadalykes grupes, eksperimentinius mokslus ir tėvų švietimą.
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ŠVEDIJA
Projekto „Plug in 2.0“ (2015-2018 m.) tikslas pagerinti aukštesniojo vidurinio ugdymo kokybę ir padidinti
sėkmingai užbaigusiųjų šį vidurinio ugdymo lygį jaunų žmonių skaičių. Tikslinė grupė yra 15-24 metų mokiniai
pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje arba įvadinėje aukštesniojo vidurinio ugdymo programoje, kuriems kyla
grėsmė pertraukti mokymąsi arba iškristi iš mokyklos. Naujai atvykę į mokyklą mokiniai taip pat yra svarbi
tikslinė grupė.
80 iš Švedijos 290 savivaldybių dalyvavo šiose projekto veiklose:
• mentoriaujant ir instruktuojant, siekiant sukurti teigiamus santykius su mokiniais;
• nustatant kliūtis, trukdančias mokiniams lankyti mokyklą;
• parengiant individualizuotus mokymo ir veiksmingesnius atvykstančiųjų mokytis planus.
„Plug in 2.0“ projektą įgyvendino Švedijos vietos savivaldos ir regionų asociacija kartu su aštuoniais šalies
regionais. Jį bendrai finansuoja dalyvaujančios savivaldybės ir regionai bei Europos socialinis fondas (ESF).
Projekto vertė - 160 milijonų SEK (16,4 milijonų eurų). Biudžetas orientuotas į maždaug 11 000 jaunų žmonių
naudas. Tai didžiausias Švedijos bendradarbiavimo projektas, skirtas ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos
prevencijai.
Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos priežastys
Toliau pateiktoje lentelėje lyginamos ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos priežastys ir projekto partnerių patirtys
nustatant ir organizuojant prevencinę ankstyvojo iškritimo iš mokyklos veiklą mokyklose.
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Priežastys
Žema

Poreikiai

šeimos

Veiksmai

socialinė Sužadinti

mokinių Susitikimai ir informacija tėvams.

padėtis ir pajamos.

susidomėjimą.

Palaikyti ilgalaikius ryšius.

Etniniai skirtumai.

Integruoti mokinius ir skatinti Imitacinė

Gyvenimas su seneliais dėl buvimą kartu.
tėvų migracijos.

BULGARIJA

Tėvų

Mokiniams

bendrovė

kaip

popamokinė galimybė mišrioms
nepatinka

ir

jie motyvuotų

ir

ne

motyvuotų

nesidomėjimas nenori būti vadinami romais. Jie mokinių grupėms, nes jie labiau

mokyklos veikla ir jų vaikų

nori būti integruojami.

mokymu.

Suburti

Mokinių motyvacijos stoka.

mokytojus į vieną komandą.

domisi

mokinius,

imitacinių

bendrovių

tėvus, veikla, nei mokykla.
Vyriausybės parama: stipendijos,

Pakeisti mokytojo vaidmenį - jis ypač romų tautybės mokiniams,
veikia kaip instruktorius.
Įtraukti
bendrovės

tėvus

į

veiklą:

siekiant sužadinti jų norą eiti į

imitacinės mokyklą.
paaiškinti, Atvirų durų diena mokykloje,
kurioje dėmesio centre – imitacinė

dalintis patirtimi.

bendrovė.
Socialinė

padėtis: Tobulinti bendrąjį raštingumą ir Mokinių padalijimas į 2 grupes:

ITALIJA

užsieniečiai, migrantai,
mokiniai,

kalbą.

probleminiai ir neprobleminiai

atvykstantys Įgyti bendruosius įgūdžius.

mokytis trumpą laikotarpį.

Pakeisti

tradicinius

būdus.

mokiniai.

mokymo Popietiniuose užsiėmimuose remti
nepalankioje padėtyje esančius
mokinius.
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Mokinių

problemos

yra Individualizuoti bendravimą ir Individualių mokinio ir mokytojo

unikalios ir susijusios su:

paramą.

susitikimų organizavimas.

- socialiniu statusu: pvz.

Diskutuoti su mokytojais apie Reguliari lankomumo kontrolė.

jaunimas iš našlaičių namų;

specialybę ir mokymo dalykus.

LIETUVA

- asmeninėmis savybėmis: Bendradarbiauti
mokiniai
bendravimui

nėra
ir

ir

atviri specialistų rekomendacijas.
neturi Gauti

motyvacijos.

paramą

renkantis profesiją.

Aktyvus tėvų įtraukimas į ugdymo

gauti procesą ne tik siekiant išspręsti
problemas,

mokiniams švietime,

kylančias
bet

ir

vaikų
teikiant

visapusišką mokymosi paramą,

Mokyklos nelankymas.

įgyvendinant

profesinį

Per mažai tėvų dėmesio savo

informavimą

vaikams.

susipažįstant su darbo ir profesijų

ir

orientavimą,

pasauliu.
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Aukštesniojo

vidurinio Bendrieji

poreikiai:

ugdymo mokiniai nori dirbti, pateikimas

ir

asmens Vizitų ir kelionių organizavimas
galimybė komandos kūrimo tikslais. Žinių

nei eiti į mokyklą. Jei jie meta „parduoti“ save.

„Kaip

mokyklą,

suteikimas.

sugrįžta

labai Mokymai-treniruotės

sunkiai.

mokiniams,

Išskiriami 2 mokinių, kuriems

savarankiškumo.
paieška imitacinėje bendrovėje.

- motyvuoti mokiniai, tačiau

ISPANIJA

komandoje“

neturintiems
Mokymasis imitacinės bendrovės

gresia iškritimas iš mokyklos, Motyvacijos didinimo priemonių veikloje
tipai:

dirbti

vaidmenį

perimti

darbuotojo

įmonėje,

pamirštant

mokinio vaidmenį!

nepasitikintys savimi, nuolat
kritikuojantys sistemą ir juos

Bendravimas

supančius

bendrovėje

žmones,

imitacinėje
vykdomas

mėgstančius tai, ką mokosi,

akcentuojant

bet jiems nepatinka procesai,

požiūrį, o iš darbdavio ir verslo

vykstantys

pozicijų.

imitacinėje

ne

akademinį

bendrovėje.
-

pasekėjai.

Mokiniams ir tėvams pasirinkti

Mokiniai,

neturintys idėjų, ką daryti, ko

ateities

profesiją

mokytis. Jie savarankiškumą

savivaldybių

vertina neigiamai.

konsultacijos.

padeda
teikiamos
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Imitacinės bendrovės modelio diegimo bendrojo lavinimo mokyklose
gairės
Atsižvelgiant į pristatytas ankstyvojo iškritimo iš mokyklos priežastis, toliau pateikiame rekomendacijas ir gaires,
siekiant imitacinės bendrovės metodą taikyti tikslinės grupės t. y. vidurinės mokyklos 16 iki 19 metų amžiaus
mokiniams projekto partnerių šalyse. Imitacinės bendrovės aprašai nurodo mokymo ir mokymosi metodikas ir
procedūras, imitacinių bendrovių vadovams reikalingus įgūdžius, bendrovės struktūrą, ryšius su darbo rinka ir
įmonėmis ir kt.

1. Imitacinės bendrovės tikslai
BULGARIJA


gerinti pasitikėjimą savimi ir savęs pristatymą darbdaviams - tai ypač svarbu darbo paieškoje;



valdyti laiką ir laikytis terminų;



sugebėti prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų;



tobulinti bendruosius įgūdžius;



gerinti kompiuterinio raštingumo kompetencijas;



pasiekti maksimalią pusiausvyrą tarp teorinių žinių skirtinguose dalykuose ir jų praktinio integruoto
taikymo;



sukurti konkurencingą švietimo aplinką mokykloje ir už jos ribų;



sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;



sukurti stiprią švietimo ir verslo partnerystę, skatinant naujoves ir konkurencingumą, didinant užimtumą;



kurti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius ir motyvaciją;



formuoti savęs vertinimo įgūdžius, ugdyti įgūdžius ir pritaikyti egzistuojančius įvairiose darbo
situacijose;



formuoti atsakingą požiūrį į darbą, iniciatyvą, sprendimų priėmimo autonomiją, bendradarbiavimą,
tarpasmeninių santykių kūrimą;



kurti realias galimybes įgyvendinant inovacijas ir kūrybinio mąstymą naujomis rinkos sąlygomis;



kurti darbo įgūdžius besikeičiančioje aplinkoje ir keisti darbdavių reikalavimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
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ITALIJA


gebėti atlikti priskirtas užduotis panaudojant išteklius ir nereikalaujant nuolatinės priežiūros; spręsti
problemas, su kuriomis mokiniai susiduria gyvenime ir darbe, siūlant sprendimus. Suprasti savo vertybes,
savo sugebėjimus ir savo idėjas, šalia kitų nuomonių;



gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų, būti atviriems naujiems dalykams ir bendradarbiauti
su skirtingų požiūrių žmonėmis;



gebėti kontroliuoti reakcijas į „spaudimą“ darbe;



gebėti realizuoti idėjas, nustatyti prioritetus ir atsižvelgti į turimą laiką;



gebėti atpažinti mokymosi spragas ir tobulinti savo žinias bei įgūdžius;



gebėti siekti ir realizuoti numatytus uždavinius. Įvertinant riziką ir galimybes, priimti sprendimą iš
skirtingų variantų;



gebėti įgyti, organizuoti ir efektyviai pertvarkyti duomenis ir žinias iš įvairių šaltinių, siekiant apibrėžto
tikslo;



gebėti kurti idėjas ir realizuoti projektus;



gebėti aiškiai ir glaustai perduoti ir dalytis idėjomis bei informacija su visais savo partneriais, išklausyti
juos ir veiksmingai derėti su jais;



tobulinti anglų kalbą;



nustatyti prioritetus ir esminius klausimus, leidžiančius numatyti geriausius galimus problemų
sprendimus;



dirbti ir bendradarbiauti su kitais, siekiant įgyvendinti paskirtas užduotis.

LIETUVA


bendrauti nacionaline ir užsienio kalbomis;



taikyti bendradarbiavimo principus ir etikos standartus;



analizuoti situaciją skirtingais būdais ir metodais;



prognozuoti bendrovės veiklos pokyčius;



taikyti veiksmingo vadovavimo principus.
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ISPANIJA


tobulinti bendruosius įgūdžius;



skatinti požiūrį siekti tolesnio išsilavinimo ir mokymosi;



sukurti motyvaciją mokytis visą gyvenimą;



koreguoti vertinimo sistemą: mažiau testų ir egzaminų bei padidinti praktikų skaičių;



skatinti specifinių mokymosi ir komunikacijos technologijų ir strategijų naudojimą;



naudotis įvairiomis komunikacijos priemonėmis, ypač bendraujant žodžiu.

2. Imitacinėje bendrovėje siekiamos įgyti kompetencijos
BULGARIJA
Ugdant efektyvaus mąstymo, rezultatyvių veiksmų, bendradarbiavimo santykių ir pasiekimų įgūdžius, reikia
struktūrizuoti imitacinės bendrovės programą. Imitacinė bendrovė tai kompasas, pagal kurį mokiniai galėtų
tobulėti kasdieniame gyvenime ir darbe siekdami pokyčių darbo rinkoje ir būsimoje profesijoje. Be to, kad darbo
ieškantiems asmenims reikalingas visas profesinių kvalifikacijų rinkinys, jie taip pat privalo turėti vadinamųjų
bendrųjų įgūdžių, kuriems būdingas lankstumas. Tai:
• kritikos priėmimas;
• lankstumas;
• problemų sprendimas;
• pasitikėjimas savimi;
• darbo etikos laikymasis;
• iššūkiai darbe, artėjant terminams;
• komandinis darbas;
• laiko valdymas;
• gera komunikacija;
• teigiamas požiūris;
• mokymosi dirbant įgūdžiai;
• savarankiško mokymosi ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžiai.
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ITALIJA
• Savarankiškumas ir pasitikėjimas;
• Lankstumas ir prisitaikymas;
• Stresinių situacijų valdymas;
• Planavimas ir organizavimas;
• Tikslumas ir dėmesys detalėms;
• Tęstinis mokymasis;
• Informacijos valdymas;
• Iniciatyvumas;
• Bendravimas;
• Problemų sprendimas.

LIETUVA
• Gebėjimas teikti informaciją įvairiais bendravimo būdais nacionaline ir užsienio kalbomis;
• Gebėjimas naudoti ir taikyti šiuolaikines komunikacijos priemones versle;
• Gebėjimas apibrėžti bendrovės veiklos principus, vadovautis etikos normomis bei palaikyti pasitikėjimu
pagrįstus bendravimo ir bendradarbiavimo santykius;
• Gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už sprendimų ir veiklos pasekmes;
• Gebėjimas įvertinti verslo aplinkos pokyčių įtaką įmonės veiklai;
• Gebėjimas pasirinkti geriausią valdymo būdą;
• Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir valdyti santykius;
• Gebėjimas kūrybiškai mąstyti, inicijuoti idėjas, kryptingai siekti tikslų.

ISPANIJA
• Lingvistika. Verbalinio bendravimo būdų taikymas, ypatingas dėmesys neverbaliniam bendravimui;
• Socialinė ir pilietinė kompetencija. Etiško elgesio ir įmonių socialinės atsakomybės svarbos supratimas;
• Rūpinimasis aplinka ir mokymasis inicijuoti ir vykdyti tvarius projektus;
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• Mokymosi gebėjimų ugdymas: dėmesys, atmintis, patirtis, komandinio darbo skatinimas, informacijos ir
nuomonių sintezė;
• Savarankiškumas ir asmeninė iniciatyva. Mokinių sugebėjimas ištirti riziką keliančias situacijas;
• Informacinių technologijų gebėjimai.
3. Imitacinės bendrovės veikla siekiant numatytų tikslų ir kompetencijų

BULGARIJA
• savęs vertinimas ir individualių verslumo mąstymo galimybių bei karjeros plėtros galimybių analizė;
• verslo idėjų kūrimas - kūrybinis mąstymo, interesų, pomėgių ir kt. apjungimas;
• veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas konkrečioje imitacinės bendrovės darbo vietoje;
•aiški, įtikinama ir be klaidų komunikacija gimtąja ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu;
• parengimas ir nuolatinis CV ir motyvacinio laiško atnaujinimas; individualaus portfelio parengimas;
• tinkamas skirtingų laisvų darbo vietų aprašymų supratimas ir interpretavimas, kritinis ir analitinis darbdavių
poreikių supratimas;
• pasirengimas pokalbiui su konkrečiu darbdaviu;
• verslo dokumentų kūrimas: verslo laiškai, el. laiškai, pasiūlymai, sąskaitos faktūros, užsakymo šablonai,
integruojant programų, tokių kaip Word ir Excel galimybes;
• įmonės įvaizdžio kūrimas naudojant grafines programas ir interneto resursus - logotipo, vizitinių kortelių,
katalogo, reklamos pasiūlymų, interneto svetainės ir kitos reklamos medžiagos;
• efektyvių pardavimo būdų įgyvendinimas, iniciatyva ir pasitikėjimas dalyvaujant verslo derybose bei sėkmingas
sandorio sudarymas;
• IT įgūdžių pritaikymas ir naujų įgūdžių įgijimas imitacinės bendrovės veikloje.

ITALIJA
• susitikimų ir veiklos organizavimas su darbdavių atstovais ir verslo sričių ekspertais;
• verslo problemų modeliavimas ir analizė;
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• realių verslo situacijų generavimas ir sprendimų paieška nestandartinėse situacijose: kai randamos klaidos
dokumentuose, gaunami klientų skundai, keičiamos darbuotojo pareigos ir kt.

LIETUVA
• nemokamų Google įrankių naudojimas, pritaikant juos verslui;
• reklamos dizaino, garso ar vaizdo reklamos kūrimas, PowerPoint pristatymų, naudojant interneto įrankius,
kūrimas;
• dokumentų, formų, šablonų pagal dokumentų rengimo taisykles kūrimas, siekiant paspartinti ir palengvinti
darbą;
• programų funkcijų, skirtų greitai ir lengvai apskaičiuojant kainas, atlyginimus ir kt., naudojimas;
• naudoti ir pritaikyti mobiliąsias programas ir išmokti kurti QR kodus;
• streso ir konfliktinių situacijų valdymas;
• verslo komunikacija;
• elgesio taisyklių, tinkamų naudoti interviu metu, mokymas;
• savęs pardavimo ir asmens prekinio ženklo metodikų mokymas.

ISPANIJA
• bendrųjų kompetencijų ugdymas darbo aplinkoje;
• grupinės veiklos didinimas;
• dviejų kalbų mokymas (nacionalinė kalba ir anglų kalba);
• bendrųjų kompetencijų vertinimo metodų mokymas;
• administracinis valdymas, apskaitos programos naudojimas, žmogiškųjų išteklių valdymas ir pardavimo
procesas;
• praktinis įvairių komunikacijos priemonių naudojimas;
• renginių organizavimas.
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4. Imitacinės bendrovės vadovų gebėjimai ir mokymo metodai, siekiant numatytų tikslų ir kompetencijų

BULGARIJA
• naujų technologijų supratimas ir taikymas - naujausios programinės įrangos, interneto platformų, testuojamų
produktų, komunikacijų socialinių tinklų ir kt. ir tam tikrų su naujomis technologijomis susijusių pamokų
kūrimas;
• gebėjimas išlaisvinti mokinių kūrybinę vaizduotę;
• gebėjimas dalytis patirtimi, dirbant komandoje;
• gebėjimas naudotis komunikacijos ir grįžtamojo ryšio kanalais, siekiant sukurti komunikacijos politiką ir gerinti
darbą su tėvais, mokiniais ir vietos bendruomene;
• gebėjimas mokymosi procesą imitacinėje bendrovėje aprūpinti nuolatine veikla ir ištekliais;
• nuolatinis mokymasis;
• prisitaikymas / lankstumas.

ITALIJA
• žinios apie ateities profesijas ir darbo rinkos tendencijas: augantys sektoriai, didžiausias darbo vietų skaičius ir
t.t.;
• gebėjimas užmegzti ir palaikyti ryšius su įmonėmis, kad mokiniai galėtų stažuotis;
• gebėjimas pasiekti viešas institucijas politinėms diskusijoms inicijuoti;
• įgūdžiai, susiję su grupės valdymu ir vadovavimu.

LIETUVA
• mokytojai-ekspertai, turintys specifinių žinių ir kompetencijų skirtinguose dalykuose.

ISPANIJA
• šiuolaikinių mokymo metodų ir priemonių žinojimas ir naudojimas;
• naujausios IT žinios ir gebėjimai;
• pasiruošimas įdiegti novatoriškus metodus imitacinėje bendrovėje;
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• motyvuotumas ir entuziazmas;
• gebėjimas valdyti skirtingas grupes pagal mokymosi lygius;
• lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti;
• gebėjimas būti konsultantu, pagalbininku, o ne perimti tik mokytojo vaidmenį;
• empatija.

5. Mokinių žinių ir kompetencijų vertinimo būdai imitacinėje bendrovėje
BULGARIJA
• vertintojais gali būti: mokytojas, praktikantai (savęs vertinimas), visa praktikantų grupė, verslo sektoriaus
atstovai; suinteresuoti asmenys;
• savęs vertinimas yra svarbus mokiniams savikontrolės požiūriu. Nuolat kyla mokinių smalsumas ir motyvacija
mokytis, atsiranda siekis kurti žinias bei įgūdžius besikeičiančioje rinkos aplinkoje lygiuojantis į ateities
profesijas;
• mokytojų vertinimas yra svarbus, nes jie turi suteikti mokiniams trūkstamas žinias ir įgūdžius ir todėl turi gauti
atsiliepimus apie praktikantų pasiekimus;
• IT ir bendrųjų kompetencijų vertinimas – labai svarbūs darbdaviams;
• reikalingi vertinimo etapai ir lygiai, įvertinant tiek teorines, tiek praktines žinias ir įgūdžius;
• pirminis, tarpinis ir galutinis vertinimas – tokie turi būti vertinimo etapai tiek savęs vertinime, tiek mokytojų
vertinime, siekiant palyginti vertinimo rezultatus skirtinguose etapuose.

ITALIJA
• mokytojo arba išorės eksperto stebėjimas;
• periodiniai klausimynai su trumpomis galutinėmis ataskaitomis;
• pateiktų dokumentų vertinimas, tvarkomų dokumentų teisingumas ir procedūrų laikymasis.
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LIETUVA
• vertinimo sistema turi būti parinkta tokia, kad leistų praktikantams nustatyti realius mokymosi tikslus, įvertinti
save ir kitų pasiektą pažangą;
• savikontrolė: pristatymai naudojant vertinimo lenteles;
• vertinimas, pasitelkiant diskusijų su mokytoju ir mokinių grupe formatą;
• vertinimas – testai;
• skirtingi vertinimo etapai: pirminis, tarpinis ir galutinis vertinimas.

ISPANIJA
• vertinimo etapai: pirminis, tarpinis ir baigiamasis;
• pirminiame etape mokiniai sužino, ko jiems trūksta, ir koks būtų jų galutinis tikslas, susijęs su IT žiniomis ir
įgūdžiais ir bendrosiomis kompetencijomis;
• tarpiniame vertinimo etape patikrinama ar mokiniai daro pažangą tinkamoje srityje siekdami galutinio tikslo;
• baigiamasis etapas yra skirtas patikrinti, ar pasiektas tikslas, kuris buvo kartu su mokiniu buvo planuotas
pirminiame etape.
6. Bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų šalių (mokykla, tėvai, mokiniai, verslo mentorių ir t.t.)

BULGARIJA
• kurti veiksmingus komunikacijos kanalus: mokytojas-mokytojui; mokytojas-mokiniai; mokytojas-tėvai;
mokytojas-verslo mentorius ir kitos suinteresuotosios šalys; mokiniai-mokiniai; mokiniai-verslo mentorius ir
kitos suinteresuotosios šalys;
• savaitinių darbo susitikimų ir organizavimas ir mokyklos mokytojų komandos planavimas;
• tėvų ir mokinių globėjų dalyvavimas susitikimuose – atvirų durų dienose kartą per mėnesį;
• kiekviena darbo diena mokiniams prasideda komandinės darbo užduoties pristatymu, skyriaus darbų ir
individualaus darbo indėlio planavimu;
• glaudžių ryšių su verslo mentoriumi palaikymas, užtikrinant galimybes aplankyti įmonę , pamatyti realią darbo
aplinką, gamybos ir kitus procesus;
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• susitikimų su darbo biržos, darbdavių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais organizavimas,
seikint pristatyti praktinį darbą imitacinėje darbovietėje bei pademonstruoti įgytus socialinius įgūdžius;
• bendravimas imitacinėje bendrovėje vyksta pasitelkiant šias priemones: el. paštas, socialiniai tinklai, vaizdo
konferencijos, interneto tyrimai ir kt.

ITALIJA
• surengti susitikimus su šeimomis, galbūt dalyvaujant išorės ekspertams;
• periodiškai pateikti apklausų rezultatus, mokinio vertinimo ataskaitas šeimoms ir išorės ekspertams;
• informuoti mokinius apie pasiektų įgūdžių lygį.

LIETUVA
• tėvų susirinkimų ir vizitų organizavimas;
• informavimas elektroniniais laiškais ir elektroniniame dienoraštyje;
• atvirų visiems, tame tarpe ir verslo atstovams, susitikimų, konferencijų, paskaitų organizavimas.

ISPANIJA
• organizuojami atvirų durų renginiai visiems suinteresuotiesiems asmenims: mokyklos personalui, tėvams,
mokiniams, verslininkams;
• imitacinės bendrovės mokymo ir verslo veiklos pristatymas darbdaviams / verslo mentoriams;
• organizuojama reali atvirų durų diena imitacinėje bendrovėje tėvams mokslo metų pradžioje;
• mokslo metų pradžioje imitacinės bendrovės projektas pristatomas visiems mokyklos mokytojams akcentuojant
edukologinius šio mokymo bei mokymosi metodo aspektus.
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Priedai
Visų priedų šaltinis: „Eurydice“.
Priedas Nr. 1 Diagramų išaiškinimas, klasifikatoriaus duomenys.

Šaltinis: „Eurydice“.

Klasifikatoriaus duomenys:
Eil. Nr. Kodas

1.

0

Programų
lygmens
pavadinimas
lietuvių kalba
Ikimokyklinis
ugdymas

Programų lygmens
pavadinimas anglų
kalba pagal ISCED
2011
Early childhood
education

Aprašymas

Lygmuo, atitinkantis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas
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vaikams nuo gimimo iki jam pradedamas
teikti pradinis ugdymas
2.

1

Pradinis
ugdymas

Primary education

Lygmuo, atitinkantis pradinio ugdymo
programas nuo 7(6) metų, suteikiančias
teisę įgyti pradinį išsilavinimą

3.

2

Pagrindinis
ugdymas

Lower secondary
education

Lygmuo, atitinkantis pagrindinio
ugdymo programas, suteikiančias teisę
įgyti pagrindinį išsilavinimą, ir
profesinio mokymo programas,
suteikiančias teisę įgyti pagrindinį
išsilavinimą ir kvalifikaciją ar teisę atlikti
darbą arba darbinę funkciją

4.

3

Vidurinis
ugdymas

Upper secondary
education

Lygmuo, atitinkantis vidurinio ugdymo
programas, suteikiančias teisę įgyti
vidurinį išsilavinimą, ir profesinio
mokymo programas, suteikiančias teisę
įgyti vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją
ar teisę atlikti darbą arba darbinę
funkciją

5.

4

Profesinis
Post secondary nonmokymas turint tertiary education
vidurinį
išsilavinimą

6.

5

7.

6

Bakalauro ir
profesinio
bakalauro
studijos

Bachelor’s or
equivalent level

Lygmuo, atitinkantis studijų programas,
suteikiančias teisę įgyti bakalauro ar
profesinio bakalauro laipsnį

8.

7

Magistrantūros
studijos

Master’s or
equivalent level

Lygmuo, atitinkantis studijų programas,
suteikiančias teisę įgyti magistro laipsnį

−

Lygmuo, atitinkantis profesinio mokymo
programas turint vidurinį išsilavinimą,
suteikiančias teisę įgyti kvalifikaciją ar
atlikti darbą arba darbinę funkciją

Short-cycle tertiary Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
nenustatytas švietimo programų lygmuo
education
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Priedas Nr. 2 Bulgarijos švietimo sistema

Priedas Nr. 3 Italijos švietimo sistema
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s
Priedas Nr. 4 Lietuvos švietimo sistema

Priedas Nr. 5 Ispanijos švietimo sistema
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