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Projektas ,,Mokinių ir mokytojų europinė praktika'' (STEP)
Projektas ,,Mokinių ir mokytojų europinė praktika'' (STEP) skirtas Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM
mokinių (absolventų) ir profesijos mokytojų profesinėms žinioms bei praktiniams įgūdžiams
patobulinti. Pagrindinis projekto tikslas-tobulinti mokinių bei profesijos mokytojų profesines žinias
bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos absolventų integraciją ir
konkurenciją darbo rinkoje.
Projektas atitinka Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos 2016-2021 m.
tarptautiškumo plėtros strategijos strateginius tikslus: 1. plėsti tarptautinę dimensiją, siekiant
paruošti besimokančiuosius sėkmingai karjerai, suteikiant jiems reikalingų profesinių ir bendrųjų
kompetencijų; 2. ugdyti mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir didinti
tarptautinių mobilumų kokybę; ir prisideda prie strategijos uždavinių įgyvendinimo.
Pagal šį projektą tarptautiškumo plėtros sieksime, įgyvendindami I-ojo strateginio tikslo priemones:
1.1. ir 1.2. – bendradarbiavimo sutarčių su esamais ir naujais partneriais pasirašymas- planuojame
pasirašyti ilgalaikę sutartį su Italijos partneriu ir sutartį su nauju Ispanijos partneriu;
2.1. - vykdyti KA1 projektus. Bus įgyvendintas 1 projektas, į stažuotes užsienyje išvyks 30
mokyklos mokinių ir 4 absolventai; į darbo stebėjimo vizitus vyks 6 profesijos mokytojai;
II-ojo strateginio tikslo priemones:
1.1.; 1.2. ir 1.3. - dalyvių kalbinis (anglų, vokiečių kalbų) paruošimas. 14 dalyvių mokinių atliks
kalbos įsivertinimą ir kalbinį pasirengimą OLS bazėje. Kitiems dalyviams bus organizuotas kalbinis
paruošimas mokykloje.
2.1. – visiems dalyviams mokiniams bus organizuotas kultūrinis parengimas.
3.1.; 3.3. – naudoti Europass ir tirti dalyvių pasitenkinimo stažuotėmis lygį. Visų dalyvių mokymosi
pasiekimai bus įvertinti Europass mobilumo dokumentu ir visi dalyvaus tyrime.
Įgyvendinamų priemonių rodikliai atitinka tarptautiškumo plėtros strategijoje suplanuotus vertinimo
rodiklius.
Įgyvendindami projektą stiprinsime bendradarbiavimą su ilgamečiais partneriais iš Lenkijos,
Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Portugalijos, bei užmegsime ryšių su naujais partneriais iš Graikijos
ir Ispanijos.
Pagal projektą stažuotėse užsienyje dalyvaus 34 įvairių mokymo programų (žemės ūkio gamybos
verslo darbuotojo (darbininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo, apdailininko (statybininko),
apskaitininko ir kasininko, želdinių tvarkytojo ir kitų pagal poreikį) mokiniai, tame tarpe 4
absolventai ir 3 spec. poreikių mokiniai. Planuojami 7 mokinių srautai į 7 skirtingas šalis.
Mobilumų trukmė nuo 18 iki 28 dienų. Po 6 mokinius stažuosis Vokietijoje ir Lenkijoje; 8 mokiniai
– Austrijoje; po 4 mokinius – Italijoje ir Portugalijoje ir po 3 mokinius – Graikijoje ir Ispanijoje.
Projekte tobulinsime profesijos mokytojų profesines bei tarpkultūrines kompetencijas. Bus
organizuoti vienos savaitės trukmės 3 darbo stebėjimo vizitai Vokietijos, Portugalijos ir Italijos

įmonėse. Į šiuos vizitus vyks 6 profesijos mokytojai (po 2 į kiekvieną šalį), dėstantys žemės ūkio,
mechanizacijos, verslo ir administravimo, statybos ir bendruosius profesijos mokomuosius dalykus.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lenkija, Ispanija, Italija, Austrija, Vokietija, Graikija, Portugalija.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1.Patobulinti bei įgyti nauji profesiniai praktiniai įgūdžiai ir žinios;
2.Patobulinti bei įgyti nauji socialiniai įgūdžiai: individualaus ir komandinio darbo įgūdžiai,
atsakomybės jausmas, sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis.
3.Patobulinti profesinės bei bendrosios užsienio kalbos įgūdžiai.
4. Įgyta tarptautinė profesinė patirtis, sąlygosianti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingą
įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas visų projekto dalyvių mokymosi pasiekimų pripažinimas - bus
išduoti priimančiųjų organizacijų sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai.
Visiems mokinių srautams planuojamas lydintysis asmuo, kuris lydės į stažuotę mokinius, spręs jų
kelionės ir adaptacijos naujoje vietoje klausimus, taip pat pirmą savaitę stebės mokinių praktiką ir
padės spręsti iškylančias problemas. Lydintysis asmuo reikalingas, nes projekte dalyvaus I-III kursų
mokiniai, todėl dalis iš jų bus nepilnamečiai. Į Ispaniją vyks spec. poreikių dalyviai - mokiniai
besimokę pagal individualizuotas bendrojo ugdymo programas. Lydintysis asmuo su jais bus visą
stažuotės laiką.
Project “Students' and Teachers' European Practice” (STEP)
The project “Students' and Teachers' European Practice” (STEP) is designed for learners
(apprentices) and profession teachers of Joniskelio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla to
improve their occupational knowledge and practical skills.
The main goal of the project is to improve the occupational knowledge and practical skills of
students and teachers in order to pursue better possibilities of successful integration and competition
in modern labour market.
The project complies with the goals of Joniskelio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla
international development strategy 2016-2021 such as: 1. To broaden international dimension
aiming to prepare learners for successful career, to give them required occupational and basic
competences; 2) to develop intercultural competences of school community and improve the quality
of international mobilities. It also contributes to the implementation of the objectives of the strategy.
Activities of the 1st strategic goal will be implemented to achieve the in international development
under this project.:
1.1. and 1.2. signing of collaboration contracts with current and new partners – it is intended to sign
a long term contract with the Italian partner and a contract with a new Spanish partner.
2.1. To implement KA1 projects. One project will be implemented, 30 school learners plus 4
apprentices will go to practice and 6 teachers will have job observation mobilities abroad.
Activities of the 2nd strategic goal :
1.1.; 1.2. and 1.3. linguistic (English and German) preparation. 14 participants will have language
self-assessment and language preparation in OLS system. The other participants will have linguistic
preparation at school.
2.1. – all the learners participants will have intercultural preparation.
3.1.; 3.3. – to use Europass and to evaluate the level of satisfaction with practices. The learning
achievemnts of all the participants will be evaluated by Europass mobility document and all the
participants will take part in the research.
The indicators of implemented activities comply with the indicators planned in the international
development strategy.
During the project implementation we will strengthen the collaboration with our long-term partners
from Poland, Italy, Germany, Austria and Portugal and will start a connection with new partners
from Greece and Spain.
According to the project, 34 students of different programmes (Green plantations maintenance
worker, Agricultural production business employee (worker), Equipment maintenance business
employee, Decorator (builder), Accounting clerk–cashier and other if demanded), will take part in

practices in foreign countries, including 4 apprentices and 3 students with special needs. 7 flows of
learners are planned to 7 different countries. The length of the mobility is from 18 to 28 days.
Groups of 6 students will have practices in Germany and Poland, 8 students – in Austria, groups of
4 students in Italy and Portugal, groups of 3 students – in Greece and Spain.
The teachers will extend their professional-practical skills and improve their intercultural
competences. 3 job observation visits with a length of one week will be organised in German,
Portuguese and Italian companies. 6 profession teachers of agriculture, mechanization, business and
administration, construction and common profession subjects will go to such visits (2 to each
country).
The project will be implemented in Poland, Spain, Italy, Austria, Germany, Greece, Portugal.
The following results will be achieved after the project:
1. Improved existing and gained new professional knowledge and skills;
2. Developed and gained new social competences: individual and team work skills, the sense of
responsibility, strengthened self-believing.
3. Improved professional and common foreign language skills.
4. Gained international occupational experience will allow project participants to become more
competitive and be more successful with integration into national end EU labour market.
The recognition of participants’ learning achievements’ will be guaranteed after the project – the
certificates of the host organizations will issue certificates and Europass mobility documents.
An accompanying person is planned for all the flows of learners, who will accompany students, will
solve the questions of their travel and adaptation in a new place, will also observe their practice
during the first week and solve any problems if such arise. The accompanying person is required,
because the participants will be I-III year students, therefore some of them – minors. Participants
with special needs will go to Spain – students who used to study according to specialized general
education programme. An accompanying person will stay with these students during the whole time
of the mobility.
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