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Projekto “Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ praktiką” tikslas atitinka mokyklos Europinės tarptautiškumo
strategiją. Projekto įgyvendinimo metu, siekiama geresnių mokyklos tarptautiškumo veiklų rezultatų, vystant
tarptautinę partnerystę, vykdant aukštos kokybės tarptautinį mobilumą, rengiant specialistus, gebančius
veiksmingai save realizuoti profesinėje veikloje, užtikrinant lygias galimybes mokytis. Mokyklos 2020 m. vienas iš
prioritetų – socialiai pažeidžiamų grupių bei SUP mokinių įtraukimas į tarptautines stažuotes, suteikiant
galimybes įgyti naujų praktinių įgūdžių, skatinti jų socialinį integralumą, savirealizaciją, pasitikėjimą savo
jėgomis.
Projekto įgyvendinimui numatyti vizitai: 4 mokiniai atliks ilgalaikę 3 mėn. ErasmusPro praktiką Austrijos
įmonėse. 19 mokinių 4 sav. (automobilių mechaniko, apdailininko- statybininko, virėjo, soc. darbuotojo
padėjėjo, visažisto, apskaitininko ir kasininko) atliks praktikas: 4 Daugpilio ir Aizkrauklės profesinėse mokyklose,
po 6 Italijos, Ispanijos, 3 Austrijos įmonėse. 12 mokysis ir praktiką atliks pagal suderintą programą ir įvertinimo
formą taikant ECVET. Mokiniai praktikų metu įgis naujų, profesinių įgūdžių ir praktinių žinių, reikalingų profesinei
veiklai, įgis geresnes įsidarbinimo galimybes. Patobulins bendrąsias, užsienio k., bendravimo, komandinio darbo,
kritinio mąstymo, profesinės etikos, kultūrines kompetencijas. Didės tarpkultūrinis bendradarbiavimas,
mokymosi motyvacija, pasitikėjimas savo jėgomis, gerės socialinis integralumas.
4 virėjo specialybės SUP mokiniai atliks 2 sav. praktiką Italijos įmonėse. Praktikos metu įgys daugiau praktinių
įgūdžių, kurie suteiks geresnes įsidarbinimo galimybes, skatinsis mokinių socialinis integralumas, ugdysis
bendrosios kompetencijos, savirealizacija, pasitikėjimas savimi.
Planuojama, kad į visus vizitus vyks po 1 lydintį mokytoją (1 sav.), o su SUP mokiniais 2, kurie bus visą laikotarpį.
Dauguma mokinių iš soc. pažeidžiamų grupių, todėl vykti be lydinčiojo nedrąsu. 4 PM darbuotojai 5 dienas
stebės kolegų veiklą Italijos, Suomijos, įmonėse ir Ispanijos PM institucijose, susipažins su užsienio šalių naujomis
technologijomis, taikomais pažeidžiamų grupių įtraukties darbo metodais, įgytus praktinius įgūdžius, naujoves
taikys PM procese. Tai skatins reikšmingus pokyčius ugdymo procese, gerės darbo kokybė, pasitenkinimas
darbu.
2 PM darbuotojai (virėjo, ekonomikos) 3 d. ves integruotas pamokas Łowicz profesinėje mokykloje ir 1
(automobilių mechaniko) Daugpilio profesinėje mokykloje. Jie pagerins savo profesines kompetencijas, pasikeis
patirtimi, aptars problemines sritis, kaip aktyviau įtraukti pažeidžiamų grupių mokinius į mokymo procesą ir
darbo rinką.
2 maisto specialistai iš Italijos įmonių 5 d. ves mokymus mokyklos bendruomenei, soc. partneriams pasidalins
profesiniais sugebėjimais, patirtimi. Dalyviai įgis profesinių įgūdžių, kuriuos taikys savo profesinėje veikloje.
Planuojamas mobilumo dalyvių skaičiaus padidėjimas 4 mokiniais ir 1 PM darbuotoju. Didėjimo poreikis:
mokykloje įdiegta nauja mokymo programa, mokiniams turintiems SUP. Į dėstymo vizitus vyks 1 mokytoju
daugiau, nes Lenkijoje bus vedamos 2 mokytojų integruotos (maisto ruošimo ir verslumo) pamokos.

Stažuočių metu nagrinėjamos pagrindinės temos: Darbo rinkos problemos, įskaitant karjeros konsultavimą /
jaunimo nedarbą; Įtraukimas – nešališkumas; Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus sumažinimas. Stažuotes
patvirtins Europass mobilumo, Europos PM kreditų sistema (ECVET) dokumentai ir įskaityti pagal galiojančią
tvarką. Projekto dalyviai skaitys pranešimus, jiems išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Šio projekto metu
įtraukti 3 nauji partneriai:Latvijos, Lenkijos ir Suomijos.Su jais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, aptarti
projekto tikslai, rezultatai. Visi partneriai turi didelę profesinę patirtį, atitinka šiuolaikinius veiklos sričiai
keliamus reikalavimus. Italija, Ispanija, Austrija, Suomija turi stipriai išvystytas soc. paslaugų įmones, vyksta
aktyvi mažiau galimybių turinčių asmenų integracija į mokymo ir darbo rinką, garsėja aukštos kokybės maisto
ruošimo paslaugų bei statybų architektūra ir technologijomis ir kt.
Profesinės mokyklos pasirinktos, kaip turinčios aprūpintą modernią technologine įranga praktiniam mokymui
išvystytą bazę, Latvijos- mechanikų, Lenkijos - maisto ruošimo.
Numatomas poveikis - didesnės profesinės ir sociokultūrinės dalyvių kompetencijos, motyvacija siekti geresnių
rezultatų profesinėje ir asmeninėje srityse. Kiekvieno dalyvio indėlis prisideda prie organizacijos strateginio
vystymosi bei kokybės didinimo, skatina reikšmingus pokyčius mokykloje ir už jos ribų. Keliant PM darbuotojų
kvalifikaciją didžiausią naudą pajus mokiniai. Gerės mokymo kokybė, vedant pamokas mokytojai taikys naujus
metodus, pateiks informaciją remdamiesi savo patirtimi, didės mokinių motyvacija, įsidarbinimo galimybės,
pažeidžiamų grupių socialinis integralumas, mažės atskirtis.

Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in case your project is awarded.
The aim of the project 'Experience and inclusion through Erasmus+ internship'is in line with the school's
European strategy for internationality. In the time of the project's realization will improved the results of the
school's internationality activities, developing international partnerships, in pursuance of high-quality
international mobility, training of the professionals capable of self-actualization in the professional activities,
ensuring equal access to education. School's one of the priorities in 2020- inclusion of disadvantaged groups and
students with special educational needs in international placements, providing opportunities to acquire new
practical skills, to promote their social integrity, self-realization, selfconfidence.
Visits for the implementation of the project: 4students will complete a long term it is 3months ErasmusPro
practice in Austrian companies.
19 students 4 weeks (carmechanic, finisher- builder, cook, assistant social worker, beauty specialist, accountant
and cashier) will practice: 4 in the Daugavpils and Aizkraukle vocational schools, after 6 in Italy, Spain and 3 in
Austrian companies. 12 students will learn and practice in a harmonized curriculum and assessment form using
ECVET. The students will acquire new professional skills and practical knowledge necessary for their professional
activities, as well as better employabilities. Will improve general, foreign language, communication, teamwork,
critical thinking, professional ethics, and cultural competencies. Intercultural cooperation, learning motivation,
self-confidence and social integrity will increase.
4 cook specialty students with special educational needs will complete 2 weeks practice in Italian companies.
During the internship they will acquire more practical skills, which will provide better employment
opportunities, will promote students' social integrity, will develop general competencies, self-realization, selfconfidence.
It is planned that each visit will be attended by 1accompanying teacher (1 week) and with the special needs
students 2
teachers during the whole period. Most students are from socially vulnerable groups and afraid to go without an
attendant.
4 vocational trainers will monitor peer activities for 5 days in Italian, Finland, companies and Spanish vacational
training institutions, will become acquainted with new technologies of foreign countries, applied working

methods of inclusion of vulnerable groups, acquired practical skills, innovations will apply in the process of
vocational training. This will promote significant changes in the educational process, improve quality of work
and job satisfaction.
2 vocational trainers (cook, economist) will give integrated lessons for 3 days in Łowicz Vocational School and 1
(car mechanic) in Daugavpils Vocational School. They will improve their professional competences, exchange
experiences, and discuss problem areas on how to involve students from vulnerable groups more actively in the
training process and the labor market.
2 food professionals from Italian companies 5 days will conduct training for the school community and social
partners.
They will share professional skills and experience. Participants will acquire the professional skills that will apply
in their professional activities.
It is planned to increase the number of mobility participants by 4 students and 1 vocational trainer worker. Need
for growth: the school has introduced a new curriculum for students with special educational needs. In the
teaching visits will be 1 teacher more, because 2 teacher integrated (cooking and entrepreneurship) lessons will
be conducted in Poland.
In the internships focuses on the following topics: labor market problems, including career counseling/youth
unemployment; inclusion - impartiality; reducing early school leaving.
The internships will be validated by Europass Mobility, the Europe vocational workers credited system (ECVET)
documents and according to the applicable methods. The participants of the project will read reports and have
been issued qualification improvement certificates.
Three new partners were involved in this project: the representatives of Latvia, Poland and Finland. Cooperation
agreements were signed with the new partners, project goals and results were discussed. All partners have
extensive professional experience and meet the modern requirements of the field. Italy, Spain, Austria, Finland
have strong social services companies, active integration of people with fewer opportunities into the training
and labor market, high quality cooking services and construction architecture and technology, etc. Expected
impact - increased professional and sociocultural competences of participants, motivation to achieve better
professional and personal outcomes. The contribution of each participant contributes to the strategic
development and quality of the organization and promotes significant change within and outside the school.
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