
Profesinio orientavimo konsultantai dalyvavo Erasmus+ projekte 

Prancūzijoje 
 

2020 m. vasario 23 - 29 d. Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų profesinio orientavimo 

konsultantai M. Domeikienė (Šiaulių Medelyno progimnazija), R. Linkevičienė (Šiaulių „Juventos“ 

progimnazija), J. Kerežienė (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija), N. Bacienė (Šiaulių Rėkyvos 

progimnazija), R. Balčiūnienė (Šiaulių Gegužių progimnazija), M. Dambrauskas (Šiaulių Ragainės 

progimnazija) dalyvavo Erasmus+ mokymuose „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, kurie vyko Paryžiuje (Prancūzija). Veiklas 

kuravo Sorbonos universiteto dėstytoja, Aristote įmonės direktorė dr. Giedrė Cibulskaitė – 

Veršinskienė.  

Erasmus+ mokymuose domėtasi Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo 

programomis, pameistrystės bei profesinio mokymo licėjų galimybėmis. 

Pirmą mokymų dieną profesinio orientavimo konsultantai iš Lietuvos lankėsi Emili Zola 

pradinio ugdymo mokykloje ir susipažino su Prancūzijos švietimo sistema. 

Mokslas švietimo įstaigose nuo 2019 m. yra privalomas nuo 3 metų; švietimo darbuotojus į 

darbą priima akademijos inspektoriai iš Švietimo ministerijos; Prancūzijos švietimo sistemą sudaro 

pradinės mokyklos (6 - 11 m.), koledžo (12 - 15 m.) ir licėjaus/profesinio licėjaus (nuo 15 m.) 

grandys. Moksleivis, baigęs vidurinį išsilavinimą, gauna bakalauro laipsnį. Mokslą galima tęsti 

profesiniame licėjuje, kuriame įgyjamas ne tik vidurinis, bet ir profesinis išsilavinimas. 

Besimokydami profesiniame licėjuje, moksleiviai pasirašo sutartis su darbdaviais, jiems 

suteikiamas nemokamas mokslas, darbo atlyginimas bei užtikrinama darbo vietą ateityje.  

Emili Zola pradinėje mokykloje įtvirtinta institucinė pedagogika, paremta mokyklos ir klasės 

įstatymais, akcentuojamas sąmoningos, mokančios planuoti asmenybės ugdymas. 

Antroji diena buvo skirta susipažinimui su pameistrystės centro „Compagnons du Devoir“ veikla. 

Prancūzijoje veikia 57 šio centro padaliniai, yra 1200 darbuotojų, iš kurių - 600 

mokytojų/formuotojų. Centre sudaromos puikios galimybės įgyti amatą ir pasirengti savo įmonės 

sukūrimui. Programa vykdoma mentorystės pagrindu, mokslas nemokamas, didelis dėmesys 

skiriamas mobilumui visoje Europoje, kad mokiniai būtų kuo labiau motyvuojami ir galėtų įgyti 

kuo platesnės, gilesnės patirties. 

Trečią mokymų dieną mokytojai iš Lietuvos lankėsi „Fragonard parfumeur“ muziejuje, 

gamykloje ir susipažino su parfumerio profesija bei Savanturiers mokytojų asociacija. Sužavėjo šios 

asociacijos veikla ir mokytojų tobulinimosi galimybės. Kryptis - projektinė veikla, integruota į 

mokslinę tiriamąją veiklą. Pedagogams, jų dėstomoms klasėms skiriami tarpdisciplininės srities 

mentoriai, padedantys projektuose keliamas problemas nagrinėti moksliškai, skatinantys peržengti 

bendrojo ugdymo programos ribas. Mentoriai palaiko mokytojų motyvaciją, perteikia naujoves, 

padeda suplanuoti ir apsirūpinti priemonėmis. 

Ketvirtąją projekto dieną šiauliečiai lankėsi Lycee Belliard profesiniame licėjuje, kuriame 

vykdomos pameistrystės programos, susijusios su maisto gamyba ir patiekimu. Šiame centre 

ruošiami virtuvės šefai, kulinarai, duonos kepėjai, barmenai, padavėjai ir t.t. (ugdytiniai – 15 m. ir 

vyresni jaunuoliai). 

Dalyvaudami patyriminiame profesiniame veiklinime, pietaudami centro restorane, 

galėjome stebėti, kaip dirba padavėjai ir barmenai, kaip pedagogai prižiūri mokinių darbą. Įgytas 

teorines žinias mokiniai iš karto taiko praktikoje - tai puikus pavyzdys, kaip galima užtikrinti 

mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. 

Paskutinę vizito dieną profesinio orientavimo specialistai dalyvavo diskusijoje, kuri vyko 

CAMPUS des metiers et de l’enterprise profesinio mokymo licėjuje (čia mokiniai turi galimybę 

metus laiko išbandyti norimą profesiją). Ši įstaiga nustebino priemonių gausa ir kiekvienos 

pameistrystės programos kokybe. 

Erasmus+ projekto veiklos buvo vertingos, gerai suplanuotos. Sustiprintos bendravimo ir 

bendradarbiavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis, lyderystės kompetencijos, susipažinta su įvairių 

sričių profesinio orientavimo specialistais. 

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės specialistams, organizavusiems mokymus. 

Projektinės grupės narė M. Domeikienė 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


