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“Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant”

Vizito į SYNTRA Midden-Vlaanderen 
rengimo centrą Belgijoje 2012 m. spalio 20-27 d.

pristatymas

Vaiva Ščitienė, projekto koordinatorė
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 

Ši medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vilnius, 2012-10-29
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Vizito tikslas – įgyti naujų kompetencijų ir patobulinti esamas siekiant 
padėti moksleiviui susirasti tinkamą vietą gamybinei praktikai atlikti, o taip pat 
ir įsidarbinti baigus profesinę mokyklą bei gavus specialisto diplomą.

Vizito uždaviniai:
1.Susipažinti su mokymo sistema Flandrijoje.
2.Supažindinti su profesinio mokymo sistema Lietuvoje.
3.Susipažinti su SYNTRA Midden-Vlaanderen valdymo struktūra.
4.Susipažinti su profesinio mokymo ir gamybinės praktikos organizavimu 
SYNTRA Midden-Vlaanderen.
5.Sužinoti darbdavių organizacijų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendradarbiavimo subtilybes.
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Belgija savo plotu yra 4 kartus mažesnė  už Lietuvą, tačiau čia 

gyvena 4 kartus daugiau gyventojų (apie 11 milijonų). 

Populiariausios 4 kalbos: belgų, anglų, prancūzų ir vokiečių. 

Ši šalis yra pasidalijusi į dvi dalis – Flandriją ir Veloniją. Todėl 
valdymo, švietimo ar kitokios sistemos šiose dalyse gali būti skirtingos. 

Mes lankėmės SYNTRA Midden-Vlaanderen  – nepelno 
siekiančiame mokymų centre, esančiame vidurinėje Flandrijos dalyje.
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Visoje Flandrijoje yra 28 SYNTRA sektorai, kurių nariai - profesinės smulkaus 
ir vidutinio verslo (SVV) mokyklos. Jos pasidalinusios į 5 regionus (jie turi iš 
viso 21 filialą): Vakarų SYNTRA, Briuselio SYNTRA, SYNTRA AB, Limburgo 
SYNTRA ir Vidurio Flandrijos SYNTRA. Pastaroji (kurioje viešėjome) turi 5 
filialus/teritorijas: Ghent-e, Sint-Niklaas-e, Aalst-e, Asse-je ir Oudenaarde-je.
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Kaip Lietuvoje, taip ir Belgijoje, 
privalomas mokymas yra vidurinis 
iki 18 m. 

Viduriniam išsilavinimui gauti yra
3 mokymo centrai – vienas iš jų 
SYNTRA, kur moksleiviai gali tapti 
pameistriais.

Po vidurinio išsilavinimo galima
mokytis 5 mokymo centruose – 
vienas iš jų taip pat SYNTRA.

5



Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0793

Įdarbinimo ir Švietimo ministerijos
kontroliuoja šių sričių programas:
•Darbo biržos žmonių mokymus;
•Klasikinės švietimo sistemos 
    (pradinis, vidurinis, aukštasis)
    mokymus;
•Flandrijos SYNTRA mokymus, 
     (kuri turi nepelno siekiančius
     mokymo centrus).

Mokymas SYNTROJE yra mokamas
(nuo 200 iki 1200 eurų per metus – priklauso nuo pasirinktos mokymo programos).

Trūkstamą finansavimą gauna iš Ekonomikos ministerijos, kuri vaidina pagrindinį 
vaidmenį (Lietuvoje šį vaidmenį vaidina Švietimo ir mokslo ministerija). 6
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SYNTRA Midden-Vlaanderen turi
Generalinį direktorių, kuris vadovauja
5-iems jos filialams, tai – Bernard Strosse.

   Jos valdymo struktūra yra unikali,
   pati organizacija ją tokią susikūrė,
   o vyriausybė su ja sutiko. 
   
   SYNTRA Midden-Vlaanderen gali 

   savarankiškai ją keisti taip, kaip jai 
   patogiau.
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Mokymo sistema, kurią taiko SYNTRA
Midden-Vlaanderen, jau seniai veikia
Europos Sąjungos šalyse – Vokietijoje, 
Prancūzijoje...

SYNTRA Midden-Vlaanderen 
turi tris mokymo lygius:

1.Pameistrystė,
2.Sertifikuoti mokymai,
3.Nesertifikuoti mokymai.
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1. PAMEISTRYSTĖ 

Mokymai skirti jaunimui – vaikinams ir 
merginoms – nuo 15 m. ir vyresniems.

89 procentai absolventų įsidarbina.

Mokymų specifika:
1 d. per savaitę – mokykloje (teorija):
- pusė dienos profesijos subtilybės;
- pusė dienos socialinis-kultūrinis mokymas.  
4 d. per savaitę - SVV įmonėse (praktika).

Šis mokymo lygis labai panašus į profesinį mokymą daugelyje Lietuvos 
profesinių mokyklų. 9
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2. SERTIFIKUOTI MOKYMAI (įteikiamas diplomas) skirta 1 milijonas val./m.

Šie mokymai skirti žmonėms 18 m. ir vyresniems, kurie galvoja pradėti savo 
verslą - verslininkams darbdaviams (Belgijoje verslininkai turi turėti dokumentą, 
įrodantį, jog asmuo turi finansų, vadybos, administravimo pagrindus ir tikrai 
sugebės vystyti savo verslą).

Būtina turėti bent vidurinį išsilavinimą.

Mokymų specifika (132 val./m. teorijos):
-  4 val. per savaitę – profesijos subtilybės;
-  4 val. per savaitę – verslo administravimas.
1 darbo diena SVV (praktika).

Šie mokymai taip pat skirti ir norintiems pagilinti turimas žinias (kaip kvalifikacijos 
tobulinimas Lietuvoje). 10
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3. NESERTIFIKUOTI MOKYMAI (diplomas neįteikiamas)

Šie mokymai skirti žmonėms, kurie 
nori išsiugdyti tam tikrus gebėjimus, 
kurių jiems reikia darbe einant savo 
pareigas (Lietuvoje tai būtų panašu 
į kelių savaičių kursus). 
Tai:
-  vadyba;
-  informatika;
-  e-mokymai;
-  Flandrijos Vyno Akademijos užsiėmimai (teorija išklausoma Belgijoje, po 

to 1 savaitė praktikos Prancūzijoje);
-  technikos užsiėmimai.
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Įdomūs SYNTRA Midden-Vlaanderen skaičiai:

1.Organizacijos metinis biudžetas – 16.000.000 € 
      (60 proc. Vyriausyės subsidijos, 40 proc. veiklos lėšos).
2.  105 darbuotojai, dirbantys pagal nuolatinę darbo sutartį;
3.+ 1.200 pusė dienos (vakarais) dirbantys laisvai samdomi mokytojai;
4.+ 140.000 kursų val./m.;
5.30.000 praktikantų per metus;
6.25.000 kv.m. pastatų;
7.150.000 kv.m. infrastruktūra 
      (praktinio mokymo teritorijos, 
       parkavimo aikštelės ir pan.).
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Belgijoje yra skatinamas SVV, todėl čia apstu šeimos verslo įmonių.

Yra įmonių sąrašas (katalogas), patvirtintas Flandrijos Vyriausybės, 
kuriame įmonės skelbia, kokių darbuotojų ar specialistų jiems reikia.

Moksleiviai patys pasirenka įmonę, patys eina tartis su darbdaviu dėl 
galimybės praktikuotis mokymosi metu.

SYNTRA Midden-Vlaanderen tarpininkauja.

Pasirašoma praktinio mokymosi sutartis tarp tėvų, mokyklos ir įmonės.

Tokio reiškinio, kaip „Gamybinė praktika“ Lietuvoje, Belgijoje nėra, nes 
mokiniai kiekvieną savaitę 4 d. praleidžia dirbdami pasirinktoje įmonėje.
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Iš 5-ių SYNTRA Midden-Vlaanderen filialų lankėmės dviejuose: Ghent-e ir Sint 
Niklaas-e. Visi filialai dirba nuo 7 val. iki 22 val. 

Dieną mokosi daugiausiai jaunimas, o vakarop (po darbo) ateina vyresni žmonės, 
kurie nori įgyti specialių gebėjimų, persikvalifikuoti ar įgyti naują profesiją. 

Yra mokymo programos, skirtos ir darbo biržoje užsiregistravusiems žmonėms. 14
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Ghent-e ruošiama per 20 įvairiausių profesijų: nuo šunų kirpėjų iki statybininkų. Tai: 
dantų specialistai,  okulistai, santechnikai, elektrikai, automobilių remontininkai,  
mėsos žaliavos pjaustytojai, vyndariai, virėjai, jau nekalbant apie tokias profesijas, 
kurios populiarios ir Lietuvos profesinio rengimo centruose, tokios kaip kirpėjai, 
kosmetikai, interjero specialistai, floristai, fotografai ir pan.
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Sint Niklaas-e yra ruošiamos 
trys profesijos susijusios su 
žirgais: 
1.jojimo mokyklos vadovai, 
2.žirgų prižiūrėtojai/augintojai  
3.laisvai samdomi jojimo 
     instruktoriai/mokytojai.
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Sint Niklaas-e taip pat yra ruošiami 
krovinių pervežimo upinėmis baržomis 
navigatoriai. Visus imponavo upinės 
baržos simuliatorius „LENA“. Jo įsigijimą
subsidijavo Flandrijos Vyriausybė.
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Belgai nenori rinktis elektriko profesijos (dėl nepalankių darbo sąlygų), todėl 
jaučiamas šios profesijos atstovų trūkumas. 

Tačiau elektrikų labai reikia! 

Jie yra ruošiami Sint Niklaas-e. 
Čia bedarbiams (daugiausiai 
atvykusiems iš Afrikos šalių) 
yra parengta speciali elektriko 
mokymo programa
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Mūsų
darbo
diena
buvo
inten-
syvi:
Iš ryto – 
„Teorija“ –
prane-
šimų
klausy-
mas,
disku-
sijos... 19
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... o po
pietų – 
kabinetų,
moko-
mųjų
dirbtuvių
bei mo-
komųjų
teritorijų
apžiūrė-
jimas, 
kurių
bendras
plotas – 
8 kv.km! 20
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Lankėmės centrinėje
SYNTRA Midden-Vlaanderen
būstinėje, esančioje mieste
Zele, kur dirba 12 darbuotojų.
Ten mums pasakojo apie
vadovavimo 5-iems filialams
subtilybes, finansavimą,
išteklių paskirstymą bei jų
kontrolę, reklamos kūrimo
strategijas ir jos naudojimo
subtilybes.
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Vieną dieną praleidome 
UNIZO būstinėje.
Tai – savarankiškai 
Dirbančius žmones 
(verslininkus) vienijanti
organizacija, sėkmingai 
Veikianti per 100 m. 

UNIZO - SYNTRA įkūrėja.
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Roland Waeyaert, 
kuris yra UNIZO 
padalinio „ex-change“ 
Generalinis direktorius, 
pasakojo apie šios
organizacijos misiją, 
tikslus, narius, aiškino,
kokį vaidmenį vaidina 
SYNTRA-i.
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Po darbo dienos 
vaikštinėdavome po 
viduramžių miestą 
Ghent-ą, kuriame 
gyvenome visą 
savaitę. Vieną 
pavakarę prie mūsų
prisijungė ir pats
Bernard Strosse.
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Buvome nuvykę ir
į kitą viduramžių
miestą - Brugge,
kuris yra saugomas 
UNESCO. Tai -
muziejus po atviru
dangum, žavintis
savo architektūra, 
kažkada vadintas
„Šiaurės Venecija“
dėl begalės čia
iškastų kanalų.
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Į Brugge mus lydėjo
Roland Waeyaert.
Ačiū jam, sužiojome
istorijų apie daugumą 
miesto pastatų.

        Vakare valgėme 
        tradicinį belgų 
        patiekalą - bulvytes     

              su majonezo kelių
        rūšių padažais.
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Kas Belgijoje labiausiai stebino - tai daugybė dviračių: ar prie universiteto, ar prie 
traukinių stoties, ar kitose vietose. Dviratis – labai populiari susisiekimo priemonė.

Taip pat stebino ir vairuotojų, kurie siauromis senamiesčio gatvelėmis laviravo it 
unguriai, mandagumas vieni kitiems bei pėstiesiems.
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Bernard Strosse žmona Adriana sutiko 
mums parodyti Briuselį, o konkrečiai – 
Europos institucijų teritoriją su 

pagrindiniais 
jų pastatais:
Europos Taryba ir
Europos Parlamentu,
kur buvo susitarta dėl
ekskursijos. 
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Dėl techninių kliūčių ekskursija neįvyko, tad mes nuėjome į Parlamentariumą,

kur kiekvienam buvo įteiktas mobilusis gidas ekspozicijai apžiūrėti lietuvių kalba.
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Parlamentariume galima praleisti 
visą dieną – tokia gausybė informacijos, 
kuri pateikta labai atraktyviai!
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Radome laiko apsilankyti „Grand Place“ – 
Didžiojoje Briuselio senamiesčio aikštėje,
kuri rudenį užtiesiama gyvų gėlių kilimu. 
Deja, kilimo nepamatėme, užtat grožėjomės 

     įstabia aplink stovinčių 
     pastatų architektūra
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 Turistus viliojo ir vidun užeiti kvietė
    išpuoštos Senamiesčio vitrinos.
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Daug žiūrovų

         dėmesio
         sulaukė 
         garsusis
         Briuselio
         fontanas -
         „Sysiojantis

                   Berniukas“,
          kuris dažnai
          aprengiamas
          vis kitokiais
          rūbeliais.
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Ką vizito metu pavyko susitarti? 
Ogi bendradarbiauti ateityje. 
Belgai šiuo klausimu labai geranoriški:
•galima būtų organizuoti 
      ir moksleivių mainus; 
•galima būtų organizuoti 
      ir mokytojų mainus; 
•galima būtų organizuoti 
      ir „kaučerių“ – mokinių ar mokytojų
      patarėjų – mokymus Vilniuje.

Vienintelė sąlyga – 

tiek moksleiviai, tiek mokytojai privalo gebėti kalbėti angliškai.
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Daugiau informacijos apie SYNTRA

www.syntra-mvl.be

Daugiau informacijos apie UNIZO

www.unizo-oost-vlaanderen.be

Daugiau informacijos apie Ex-Change

www.ex-change.be
35
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Vaiva Ščitienė

pvaiva@hotmail.com

867820953
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