Mobilumas ir tarptautinė patirtis - kokybiško profesinio
mokymo garantas.
Šiandieniniame globalizuotame pasaulyje išskirtinę reikšmę turi
teikiamo išsilavinimo tarptautiškumas. Pastarojo sąvoka yra plati ir jo
poveikis mokymo procesui gali pasireikšti įvairiai: per mokinių judumo formas,
bendradarbiavimą patirties perdavimo srityje, mokymo programų bei modulių
tobulinimą, asmenybės profesinio ir asmeninio akiračio plėtimą.
Tarptautiškumas, kaip instutucijos potencija ar savybė, turi eiti lygia
greta su regioniškumu bei europietiškumu. Tarptautinio bendradarbiavimo
įdiegimas į mokymo sistemą visiems, įvairiais būdais (formaliojo, neformaliojo
ir savaiminio mokymosi) besimokantiesiems asmenims, – tai tarptautinio,
tarpkultūrinio ar net visuotinio aspekto integravimas į pirminio profesinio
mokymo tikslus, funkcijas (mokymą ir mokymąsi, tyrimus, lavinimo
paslaugas), plėtrą ir sklaidą.
Mūsų mokykla jau nuo 2003 metų sistemingai įgyvendina
tarptautinių mobilumo programų projektus. Tai reiškia, kad ji turi patirties
kokybės užtikrinimo per tarptautiškumą procese.
Tačiau didėjant globalizacijos daromai įtakai gyvenimo raidai,
atsiranda nauji kokybės reikalavimai,konkurencija kelia naujus iššūkius
dirbančiojo kvalifikacijai.
Prasidėjo naujų poreikių pagrindu suformuotų pokyčių etapas,
kurio kryptis - šalinti tarptautinį mobilumą varžančias kliūtis ir patirties poveikį
profesiniam rengimui padaryti efektyvesnį. Šios dvi aplinkybės jau praeitais
metais paskatino peržiūrėti mokyklos tarptautiškumo strategiją, atsižvelgiant į
europinį plėtros planą. Buvo numatytos ir konkrečios strategijos kryptys
bei tikslai, kurie laipsniškai bus įgyvendinami per 2015-2017 metus.
Organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo tikslai:
 Pasiekti,kad tarptautinis bendradarbiavimas profesiniame rengime įgautų
giluminį lygmenį - būtų orientuotas ne vien tik į veiklos kiekybę, bet ir į
naują patirties kokybę.
 Sukurti vadybos, personalo ir moksleivių kompetencijų, naujų mokymo
metodų ir įrankių tobulinimo sistemą.

 Integruoti tarptautiškumą į kiekvieną discipliną: sudaryti galimybes
mokiniui sužinoti, kaip mokantis pagal bet kurios profesijos (dalyko)
programą galima įgyti kompetencijas ir kitose Europos šalyse.
 Sukurti tarptautiškumo plėtrai palankias aplinkas - kompetencijas (profesines, užsienio kalbos, informacines, organizacines) reikalingas dar
-bui multikultūrinėje aplinkoje. Ieškoti būdų ir numatyti konkrečias gali mybes, kaip rasti papildomų lėšų tarptautinio mobilumo skatinimui.
 Ieškoti naujų praktinių įgūdžių pripažinimo formų, kurios skatintų patir
-ties per tarptautinį bendravimą motyvaciją.
Vienas iš organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo uždavinių yra:
 Kasmet pateikti KA 1 veiksmo mobilumo paraiškas
mokinių ar
personalo mobilumui ( Poreikis - personalo, moksleivių kompetencijų
tobulinimas per naujus mokymo (si) metodus ir įrankius). Pasiekti, kad
kasmetinis pagal mobilumo projektus išvykstančių moksleivių judumas
būtų 6 proc. nuo bendro moksleivių skaičiaus.
2015 metų projektas ,, Mobilumas ir tarptautinė patirtis - kokybiško profesinio
mokymo sudėtinės dalys“ sudarydamas sąlygas 20-čiai mokinių išvykti į
stažuotes užsienyje šią nuostatą įgyvendino. Virėjo ir automobilių mechaniko
specialybių mokiniai 4 savaites stažavosi ,,Bildungsberatung &
Vermittlungsagentur in Österreich“ (Austrijoje) ir F+U Sachsen gGmbH
(Vokietijoje). Jie sėkmingai įvykdė projekte numatytą mokymosi ir praktikos
programą ir gavo įgytų įgūdžių patvirtinimo dokumentus: visoje Europoje
pripažįstamą EUROPASS dokumentą, praktikos įmonės sertifikatą, priimančio
partnerio oficialiai patvirtintą individualų darbo vertinimo lapą, dalyvavimo
Leonardo da Vinčio mobilumo programoje pažymėjimą.
VšĮ Raseinių TVM kolektyvo pozityvus nusiteikimas ir gebėjimai
(vadovų - vadybinės, profesijos mokytojų- dalykinės kompetencijos), tvirtas ir
platus europinės dimensijos suvokimas, bendruomenės narių kalbinės
kompetencijos bei noras priartinti mokymo ir mokymosi procesą prie
šiandienos darbo rinkos paklausos ir mokinių poreikių sąlygojo sėkmingą
2015 m. projektinę veiklą.
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