
       
 

MOKYTOJAI K öLö PROFESINĘ KVALIFIKACIJ Ą SUOMIJOJE  
PROFESIJOS MOKYTOJA ZITA DAILIDIENö 

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. 

 

Siekiant profesin÷s veiklos tobulumo, susipažinti su Europos Sąjungos šalių patirtimi 

ugdant darbo grup÷je ir verslumo geb÷jimus, įgyti komandinio darbo kompetencijų, buvau išvykusi 

į Suomiją. 

Natūraliai kyla abejonių, ar priimtinas mūsų kultūrai ir mentalitetui iš kitų šalių at÷jusios 

id÷jos. 

Modernioje, XXI amžiaus visuomen÷je bendradarbiavimas labai svarbus. Bendrojo 

išsilavinimo standartuose numatomi tokie pagrindiniai geb÷jimai: asmeniniai, socialiniai, 

komunikaciniai, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbiniai ir veiklos. Pagrindin÷s 

vertybin÷s nuostatos: rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, savigarba bei 

pagarba kitiems, atsakomyb÷ už save, savo veiksmus, teisingumas, atvirumas kaitai. Žmogus 

privalo rinktis, spręsti ir atsakyti už savo sprendimus. Be to, sąmoningas Lietuvos pilietis tur÷tų 

dom÷tis ne tik savo krašto, tautos gyvenimu, jis tur÷tų suprasti savo kaip Europos piliečio 

tapatumą, būti neabejingas visuotin÷ms problemoms. Akivaizdu, kad šiuos asmens bruožus 

įmanoma išugdyti tik „įsileidžiant“ pedagogikos naujoves į klases ir mokyklas. 

Mokymosi modeliu gali būti bet kas perduodantis ir suteikiantis informaciją – asmuo, 

filmas, televizija, piešinys, instrukcija, kelion÷s ir pan. Kelion÷s – ne tik aplinkos pažinimo, bet ir 

artimesnis mokytojų  susipažinimo būdas. Kelion÷s metu randasi galimyb÷ sutelkti d÷mesį ne tik į 

atskirų kultūrų, bet ir į aktualius nūdienos gyvensenos klausimus. 

Suomija yra didel÷ šalis. Kai kuriose vietose galite kelias dienas keliauti  ir nesutikti nei 

vieno žmogaus. Kitur, pvz., Helsinkyje, galima ištirpti minioje. Ši stažuot÷s kelion÷ būtent ir 

prasid÷jo nuo Helsinkio į kurį atskridome l÷ktuvu. Toliau traukiniu, net kelias valandas, važiavome 

į Kokkolos miestelį, kur įsikūręs Kokkolos verslo institutas – mūsų kelion÷s tikslas. 

Bendradarbiaujant su Kokkolos instituto d÷stytojais buvo sudaryta (prieš vizitą suderinta) įdomi, 

aktyvi darbo programa visai savaitei.  
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Pirmiausia aplank÷me Kokkolos amatų mokyklą, kurioje mus supažindino su Suomijos 

švietimo sistema. Jos principas – kiekvienas turi teisę į išsilavinimą, nepaisant socialinio statuso, 

lyties, kilm÷s ar specialių poreikių. Mokiniai privalo lankyti devynmetę bendrojo lavinimo 

pagrindinę mokyklą ir beveik visi bendrojo lavinimo mokyklos moksleiviai tiesiogiai perkeliami į 

aukštesniąją vidurinę mokyklą, kurioje mokosi dar trejus metus. Mokymasis visose valstybin÷se 

mokyklose yra nemokamas. Moksleiviams ar t÷vams paprastai nereikia mok÷ti už mokomąją 

medžiagą, mokyklos maistą, sveikatos paslaugas ar transportą. 

Kokkolos verslo institutas – šiuolaikin÷, moderni mokymo įstaiga. Klas÷s visos 

kompiuterizuotos, net vestibiuliuose stovi kompiuteriai, kad laisvu po pamokų metu moksleivis 

gal÷tų ramiai padirb÷ti prie kompiuterio. Nors mūsų viešnag÷s metu vyko net keli renginiai, 

mokyklos atmosfera sužav÷jo ramumu, tvarka, susiklausymu ne tik tarp mokytojų, bet ir tarp 

mokinių. Tuo metu mokiniams pats svarbiausias renginys – tarptautin÷ „24 val. stovykla“, kurios 

metu  moksleiviai iš penkių šalių (Suomijos, Belgijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos) tur÷jo per 

24 val., neišeidami iš mokyklos, atlikti jiems duotas užduotis. Buvo sudarytos penkios darbo 

grup÷s į kurias į÷jo po vieną mokinį iš kiekvienos šalies. Tarptautin÷ darbo grup÷ tur÷jo sukurti 

reklamą apie verslą ir pristatyti anglų kalba. Mes steb÷jome šią veiklą ir pristatymą – rezultatai 

pritrenkiantys. Visai svetimi, vienas kito nepažįstantys moksleiviai puikiai susitvark÷ su duota 

užduotimi. Tikiu, kad po tokio bendradarbiavimo jie ilgam liks draugais ir bendraminčiais. 

Tokioje veikloje ypač išraiškingai atsiskleidžia mokymosi komandinio darbo teorijos 

praktin÷s ypatyb÷s – pirmiausia tod÷l, kad mokiniai, būdami grup÷se, neišvengiamai stebi vienas 

kito elgesį, darbo būdus ir sąmoningai ar nesąmoningai tam tikrus elementus pritaiko savo 

mokymosi stiliui. Kito asmens patirties steb÷jimas daro įtaką ir stebinčiojo elgesiui. Tokia įtaka, 

atsirandanti d÷l ypač glaudžios sąveikos tarp bendradarbiaujančios grup÷s narių, tampa nepaprastai 

svarbi visame mokymo ir mokymosi procese. Stovyklos tikslas buvo ugdyti mokinių aktyvumą, 

iniciatyvą, kūrybinį mąstymą, savarankiškumą, dom÷jimąsi, socialinius įgūdžius. Mokytojas tik 

stebi mokinių darbą, nurodo bendrą kryptį, jeigu reikia – konsultuoja.  

Nustatyta, kad mokymasis darbo grup÷se turi įtakos siekiant geresnių rezultatų, atsiranda teigiama 

nuostata į mokymąsi ir rezultatai grup÷se tampa geresni negu mokantis tradiciniu būdu. Mokinių 

pažangumas ger÷ja, mokymasis tampa daug intensyvesnis, naudojama įvairesn÷ informacija, 

ugdomi socialiniai sugeb÷jimai, formuojasi pozityvi nuostata į mokomąjį dalyką. Mokymasis 

grupel÷se skatina draugiškumą, toleranciją bei pagarbą skirtingą socialinį pagrindą turintiems 

nariams ir ugdo savigarbą. Ši patirtis lengvai perkeliama į gyvenimo ar darbo situacijas ir gali 

pagerinti sugeb÷jimus dirbti su kitais žmon÷mis. 

Toliau steb÷jome mokytojų tarptautin÷s konferencijos darbą. Čia dalyvavo mokytojai iš 

Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Rumunijos, Lietuvos, Suomijos ir net Indijos. Mums labai 
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pasisek÷, kad gal÷jome steb÷ti diskusijas apie privačių ir valstybinių įstaigų darbą. Viskas vyko 

anglų kalba. Nemokant šios kalbos ar mažai mokant, kalbos barjeras sudaro kliūtis normaliam 

bendravimui, nes bendrauti per vert÷ją gana sunku ir neįdomu. Tad tokie vizitai ir dalyvavimas 

tarptautinio masto veiklose didina motyvaciją užsienio kalbos tobulinimui. Bendri pietūs, bendri 

vakar÷liai – turi didelę galimybę užmegzti naudingus kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui. 

Peršasi vienintel÷ išvada – nors vieną užsienio kalbą būtina mok÷ti ir kalbinius įgūdžius nuolat 

būtina tobulinti bendraujant su užsieniečiais. Glaudūs ryšių palaikymas socialiniais partneriais 

skatina komunikabilumo bei kalbinių įgūdžių tobulinimą). 

Esame labai d÷kingi Kokkolos kolegoms, kad pakviet÷ būtent tokiu metu aplankyti jų 

šalį, suderino programas ir veiklas taip, kad gal÷tume s÷kmingai įsilieti į šių renginių sūkurį. 

Institute vykę tokie įdomūs renginiai akivaizdžiai parod÷ darbo grup÷se naudą, tuo pačiu gal÷jome 

prapl÷sti savo žinių apie partnerių šalį akiratį. Gerb. Riitta d÷ka, mes tur÷jome galimybę nuvykti 

dar į vieną Suomijos miestelį – Kalviją. Ten susipažinome su mokymo įstaiga, kuri skirta specialių 

poreikių žmon÷ms. Nepaprastą įspūdį paliko tos mokyklos mokytojai. Su kokia šiluma ir meile jie 

kuria mokyklos aplinką! Įspūdingas ir jų bendravimas su moksleiviais. Žodžiais tai sunku net 

apsakyti, tai reikia pamatyti ir pajausti... išgyventi. 

Atviroje visuomen÷je žmogus turi galimybę save atrasti ir pozityviai save išreikšti įnešdamas ind÷lį 

į visuomen÷s gerov÷s kūrimą: ind÷lį į švietimą, grindžiamą naujov÷mis ir šiuolaikinių metodikų 

taikymu, siekiant visapusiškos asmenyb÷s ugdymo, galinčios s÷kmingai integruotis į visuomenę, 

randančios savo vietą darbo rinkoje ir priimančios iššūkius, s÷kmingai sprendžiančios problemas 

siekiant s÷kmingos karjeros kūrimo. 

Mes gyvename įvairių socialinių, politinių, ekonominių lūžių metu. Regime pasaulinę 

vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją. Senajame Žemyne akivaizdžiausiai tai 

iliustruoja Europos Sąjungos pl÷tra, o apskritai pasaulyje – globalizacijos tendencijos.  

Taigi dabartinis mokinys, o ateities pilnavertis visuomen÷s narys bus įtraukiamas į vis 

glaudesnius tarpusavio santykius ir kuo toliau, tuo labiau priklausys nuo kitų. Jeigu šiandien 

mokiniams nesuteiksime tvirtų bendradarbiavimo pagrindų, ateityje tokie žmon÷s, nesugebantys 

bendrauti ir bendradarbiauti, atsidurs egzistencin÷je aklaviet÷je. Kiekvienas asmuo turi mok÷ti 

bendrauti, dalytis su kitais patirtimi. Mokslininkas turi sugeb÷ti dalytis patyrimu su kitais 

mokslininkais, mokytojas – su kitais mokytojais bei mokiniais ir mokiniai – tarpusavyje.  

Bendradarbiavimas yra integrali žmogaus egzistencijos dalis, jis neatsiejamas nuo 

žmogaus aktyvumo, jo geb÷jimo mokytis pritaikant savo patirt į. 


