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Projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų
integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių
Europos Sąjungos šalių.
Projektas pagal „Erasmus+“ programą įgyvendinamas konsorciumo pagrindu jėgas
suvienijus Vilniaus technologijų mokymo centrui, Vilniaus pedagoginei psichologinei
tarnybai, Kauno taikomosios dailės mokyklai, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai
bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui.
Tai tęstinis šio konsorciumo projektas, kuris buvo inicijuotas ir vykdytas prieš trejus
metus, tačiau įvertinus projekto rezultatus po dvejų metų buvo nuspręsta tęsti projektą platesniu
mastu.
Projekte remiamasi Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje programa
„Švietimas ir mokymas 2020“, kurios tikslai: 1) mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo
įgyvendinimas, 2) ugdymo ir mokymo kokybės ir veiksmingumo didinimas, 3) lygybės,
socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas, 4) kūrybingumo, novatoriškumo ir
verslumo ugdymo skatinimas visuose švietimo lygmenyse - projekto vykdymo metu prisidės
prie aukščiau įvardintų problemų sprendimo.
Projekto metu siekiama įgyti šias kompetencijas:
 Teorinės žinios apie socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų poreikius, jų integraciją.
 Praktiniai gebėjimai organizuoti pasiruošimą su mokiniais, mokytojais, tėvais
profesinėjemokykloje prieš prasidedant integracijai.
 Praktiniai gebėjimai dirbant su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis
profesinėje mokykloje;
 ugdymo programų tobulinimas.
 Gebėjimas spręsti problemas, teikti pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymas.
 Gebėjimas bendradarbiauti.
Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai:
psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar
švietimo vadybininkai. Projekte dalyvausiantys asmenys iš keturių skirtingų Lietuvos regionų
profesinio mokymo įstaigų: Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno - ir Vilniaus pedagoginės
psichologinė tarnybos vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse.
Profesinės stažuotės:
 Lietuva - Portugalija (2021-07-18 – 2021-07-25 d.);
 Lietuva – Vokietija (2021-11-21 – 2021-11-28 d.);
 Lietuva – Ispanija (derinama).
Profesinių stažuočių metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos
modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių
metodikų taikymu. Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams
pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.

