
       
 

KOMANDINIO DARBO PATIRTIES – Į EUROPĄ 
PROFESIJOS MOKYTOJA METODININKö  ROBERTA TRAPENSKAITö  

Vilniaus pasalugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras pagal Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da 

Vinci programą organizavo mobilumo projektą „Komandinio darbo tobulinimas įgyjant naujų kompetencijų, 

užtikrinan čių profesinio mokymo kokybę bei prestižą“, projekto numeris LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0122. 

 

Komandinis darbas – sugeb÷jimas siekti vienos vizijos, sutelkus daugelio žmonių 

individualius geb÷jimus, žinias, patirtį. Šiuolaikin÷ moderni mokykla neįsivaizduojama be šio metodo, 

nes darbas komandose padeda susp÷ti prisitaikyti prie vis spart÷jančio gyvenimo ritmo, padeda 

garantuoti ugdymo kokybę, palengvina įvairių socialinių – pedagoginių problemų sprendimą ir kt. 

Viena iš svarbiausių šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – geb÷jimas dirbti komandoje. Atsižvelgiant 

į šias gyvenimo realijas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre buvo parengtas 

ir laim÷tas tarptautinis Leonardo da Vinci programos projektas „Komandinio darbo tobulinimas 

įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą“.  

Keturios šio projekto dalyv÷s – Direktor÷ Rita Pečiukaityt÷, profesijos mokytoja 

Valentina Pašakinskien÷, matematikos mokytoja Laima Veličkien÷ ir lietuvių kalbos mokytoja Roberta 

Trapenskait÷ – 2008 m. lapkričio 22-29 d. stažavosi Anglijoje, Plymouth mieste. Stažuot÷s dalyvių 

apgyvendinimu, kultūrine bei projekto įgyvendinimo programa rūpinosi projekto partneriai- Tellus 

Group. Partneriai supažindino su Anglijos švietimo sistemos ypatyb÷mis, komandinio darbo švietimo 

institucijose patirtimi. Taip pat buvo sudarytos sąlygos aplankyti Plymouth miesto ugdymo institucijas, 

steb÷ti ugdymo procesą, pabendrauti su ten dirbančiais kolegomis, studentais, mokiniais.  

Didelį įspūdį stažuot÷s dalyv÷ms paliko Plymouth universitetas (University of Plymouth). Tai labai 

sena ir kartu moderni aukštoji mokykla. Apžiūr÷tos universiteto patalpos, studentų darbo vietos, 

praktiniai, kūrybiniai darbai. Bendraudamos su universiteto d÷stytojais stažuot÷s dalyv÷s dom÷josi, 

kaip organizuojama ugdomoji veikla, kokia taikoma mokymo metodika. Neišdildomą įspūdį paliko 

universiteto biblioteka – savotiškas mažas miestelis. 

Įdomus ir prasmingas buvo vizitas Plymouth miesto kolegijose (City College Plymouth ir 

Plymouth College of Art and Design). Stažuot÷s dalyv÷s apžiūr÷jo šių kolegijų patalpas, steb÷jo, kaip 

dirba d÷stytojai ir studentai. Įspūdį paliko tai, kad šios kolegijos ruošia labai daug skirtingų specialybių 
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ir visos jos telpa po vienu stogu. Plymouth miesto kolegijoje buvo organizuotas stažuot÷s dalyvių 

susitikimas su įvairių šios ugdymo institucijos darbo grupių atstovais- d÷stytojais, studentais. 

Susitikimo metu bendrauta apie tai, kaip jų įstaigoje organizuojamas komandinis darbas. Paaišk÷jo, 

kad min÷toje kolegijoje dirba daug ir įvairių komandų, kurios padeda siekti bendro tikslo. Anot 

Anglijos kolegų, komandinis darbas padeda atlikti tas užduotis, kurių negali atlikti vienas darbuotojas 

ar studentas, padeda žmogui geriau pažinti save, įgyti naujų įgūdžių. Taip pat komandose yra 

sutelkiami išskirtiniai įgūdžiai ir talentai, būtini sprendžiant sud÷tingas problemas, sudaromos sąlygos 

derinti priešingas nuomones. Kolegijoje yra sudarytos įvairios komandos: darbo, vadovų, projektų, 

savivaldos, koordinacin÷s, šviečiamosios ir kt. Jose yra aiškiai paskirstytos funkcijos, numatyti tikslai 

ir uždaviniai, apibr÷žtos užduotys. Visos komandos turi vieną tikslą – pad÷ti garantuoti ugdymo 

institucijos stabilumą. Susitikimo metu centro Direktor÷ Rita Pečiukaityt÷ pasakojo kolegoms apie 

Lietuvą, jos švietimo sistemą, pristat÷ Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą. 

Buvo diskutuojama apie komandinio darbo privalumus ir trūkumus, užsienio kolegos atsak÷ į pateiktus 

klausimus, teik÷ patarimų mokymo metodikos, metodin÷s medžiagos rengimo klausimais. 

Kadangi projekto partneriai Tellus Group koordinuoja ne vieną tarptautinį projektą, 

vizito metu buvo galimyb÷ pabendrauti ir su kitų projektų dalyviais. Pasidalyta patirtimi su kolegomis 

iš Ispanijos, Italijos, Čekijos ugdymo institucijų, užmegzti kontaktai, kuriais tikimasi pasinaudoti 

rengiant tarptautinius projektus ateityje. 

Stažuot÷s dalyv÷s tur÷jo puikias sąlygas tobulinti anglų kalbos įgūdžius, susipažino su 

anglų gyvenimo būdu, tradicijomis (dalyv÷s buvo apgyvendintos šeimose). Didelis d÷mesys buvo 

skiriamas ir kultūrinei programai: susipažinta su Plymouth miesto – vieno didžiausių ir įspūdingiausių 

Europos uostų – kultūriniais objektais, architektūra, lankytos meno parodos. 

Grįžę iš stažuot÷s projekto dalyv÷s dalijosi įspūdžiais ir sukaupta patirtimi su kolegomis 

metodikos grupių pos÷džiuose. 

Įgytos žinios ir naujos kompetencijos pad÷s tobulinti ugdymo procesą, įgyvendinti 

svarbiausius ugdymo institucijos tikslus ir uždavinius! 


