
 

MOBILUMO PROJEKTAS NUSKRAIDINO Į CENTRINĘ TURKIJĄ 

2012 m. lapkričio 8-15 d. šių eilučių autorė, kartu su Šiaulių bei Kėdainių profesinio rengimo centrų 

atstovais, vyko į Turkiją, mobilumo vizitą, pagal Leonardo da Vinci projektą „Verslumo ugdymo 

profesiniame mokyme tarptautinė patirtis“ (Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0797). 

Delegacijos narius priėmė ir rūpinosi visa vizito programos veikla Nevsehir Teknik ve Endustri 

Meslek Lisesi mokykla. 

Vizito metu projekto dalyviai buvo supažindinti su Turkijos švietimo sistema, profesinio mokymo 

organizavimo ypatumais, materialiniu mokyklų aprūpinimu, profesinių mokyklų bendradarbiavimu 

su pramonės įmonėmis, kurios savo gerais pavyzdžiais skatina mokinių verslumą nuo pat mažens. 

Turkijoje, mokiniai, baigę 8 klases laiko egzaminus ir tada sprendžia pagal gautus įvertinimus, kurią 

mokymo įstaigą rinktis toliau: profesinę mokyklą ar akademinę t.y. vidurinę. Abiem atvejais 

įgyjamas vidurinis išsilavinimas, tik profesinėje mokykloje (kaip ir pas mus) įgyjama profesinė 

kvalifikacija.  Maždaug 55 proc. baigusių 8 klases eina į profesines mokyklas, o 45 proc. – renkasi 

vidurines. Valstybės politika tokia, kad kuo daugiau mokinių Turkijoje įgytų profesiją, o tik po to, 

stotų į aukštąsias mokyklas, o verslumo pamokos integruojamos į visus mokomuosius dalykus 

Vizito metu buvo apsilankyta Kapadokijos regioninės plėtros agentūroje, formalaus ir neformalaus 

profesinio mokymo įstaigose. Mes visur buvome maloniai sutikti, priimti ir supažindinti kaip vyksta 

praktinis irteorinis mokymas profesinio mokymo įstaigose.  

Turkijoje apsilankėme  liftų įrangos gamybos įmonėje, šarvuotų durų gamykloje, statybinių blokelių 

įmonėje, automobilių“FIAT“ priežiūros ir remonto įmonėje, turkiškų saldumynų ir riešutų 

privačioje įmonėje. Čia mes buvome supažindinti su įmonių veiklomis, darbo organizavimu.  

Mobilumo projekto vykdymo metu vizito dalyviai susipažino su mokymo metodikomis, įgijo 

verslumo ugdymo integravimo į profesinio mokymo procesą praktinės patirties.  

Stažuotėje tobulinome ne tik savo profesinę kvalifikaciją, profesines užsienio kalbos žinias, 

bendrakultūrines kompetencijas, bet ir pasidalinome vieni su kitais asmenine patirtimi. Laisvu laiku 

apsilankėme vieno gražiausio Turkijoje regiono –Kapadokijos – istorinėse vietose, kėlėmės į 

Erciyes kalną (3 916 m), mėgavomės turkiška pirtimi, nuostabaus skonio turkišku maistu, turkų 

nuoširdumu, grožėjomės nepakartojamo grožio gamta. 

 

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  

 

Jonavos politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kolesnikienė 

 

 



 
Verslumo ugdymo mokykloje 

 



 
Turistinio žygio metu Balandžių slėnyje 



 
Vizito Turkijoje dalyvaiai kartu su vadovu Tundžaj 



 


