Erasmus+
Inovatyviai siekiame naujų profesijos praktinės veiklos kompetencijų
Teorija, brolau - sausa šaka, už tai gyvenimo vaisingas medis žydi.
J. V. Getė
Šiuolaikinėje švietimo sistemoje svarbią vietą užima profesinis mokymas. Lietuvos ir
Europos darbo rinkai reikia gerų specialistų, motyvuotų, profesijos subtilybes išmanančių žmonių.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėjome programos Erasmus + projekto „Mini – companies at
Secondary Schools“ veiklą. Projekto lyderis - Varnsdorfo aukštoji technikos mokykla, vidurinė
pramoninė mokykla bei paslaugų ir turizmo vidurinė mokykla (Čekija) (Vyšši odborna škola,
Stredni odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf), partneriai – Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (Lietuva) ir Ostrudos
Sandoro Petiofi profesinio mokymo centras (Lenkija) (Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora
Petofi w Ostródzie).
Projekte daugiausia dėmesio skiriama fiktyvioms mažoms įmonėms (FM), vykdančioms
turizmo verslą, jų kūrimo ir tolesnės kontrolės veikloms .
Projekto tikslas - imituoti realią įmonės veiklos eigą, kad mokiniai galėtų išmokti verslumo
įgūdžių ir suvoktų verslo pasaulį. Tai padidintų mokinių supratimą ir ugdytų jų praktinius įgūdžius,
kuriuos galėtų panaudoti realiame gyvenime.
Uždaviniai:
•

sukurti funkcinę praktinę minimaliojo verslo valdymo sistemą, atitinkančią kiekvienos
šalies mokyklos švietimo sistemą;

•

geros praktikos rezultatus ir pavyzdžius tinkamai įtraukti į specialybės mokymo
programas (SEP), kurias galima keisti ar modifikuoti;

•

išlaikyti mini įmones ir sistemą, sukurtas projekto metu, ir tęsti darbą ateityje.

Per visą projekto trukmę mokiniai dalyvaus anglų kalbos seminarų mokymuose,
specializuotų informacinių technologijų seminarų, dokumentų ir medžiagos, reikalingos fiktyviai
įmonei kurti bei veikti kiekvienoje partnerių šalyje, taip pat seminarai, skirti rinkti ir apibendrinti
medžiagą. Seminarus vykdys mokytojai specialistai, dalyvaujantys įgyvendinant projektą.
2017 m. spalio 24 – 26 d. Varnsdorfe vyko pirmasis projekto partnerių organizacinis
susitikimas, kurio metu buvo aptarti svarbiausi projekto veiklos klausimai: susitikimų, veiklų

tvarkaraščiai, valdymas, veiklos produktas, projekto etapai, lyderio ir partnerių pareigos, dalyvių
vaidmenys, bendravimo būdai, atsiskaitymas, informacijos perteikimas ir kt.
Siekdami projekto tikslo - imituoti turizmo verslo įmonės veiklos realią tendenciją ir mokyti
mokinius verslumo gebėjimų bei įvairiapusiškai pamatyti verslo pasaulį – mokiniai patobulins
supratimą apie verslumą, gebėjimą praktikoje taikyti teorines žinias, išmokti dalykų, kuriuos baigę
mokyklą galės panaudoti realiame gyvenime.
Vykdomos projekto veiklos pagerins profesinio mokymo kokybę kiekvienoje
partnerinėje mokykloje. Be to, mokymas taps patrauklesnis, būsimieji specialistai įgis ateityje
būtinų praktinės veiklos kompetencijų.
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