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Projektas Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081 „VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems 

standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus 

kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba“ 

 
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (autorius Julija Astrauskienė,) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, gerinant mokinių įsidarbinimo galimybes; Profesinio mokymo 

tarptautiškumo skatinimas.  

Priemonės tikslas 

Projekto tikslas yra profesinio konsultavimo kurtiesiems standarto pritaikymas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

specialiesiems poreikiams Lietuvoje ir Vengrijoje. 

Priemonės įgyvendinimas 

2010 lapkričio mėnesį Vengrijoje įvyko pirmas partnerių susitikimas BORBÉLY LAJOS profesinio rengimo 

centre. Susitikimo metu buvo detaliai suplanuotos projekto veiklos. 

Lietuvoje buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais- Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla ir Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centru. Taip pat pasirašytos 

trišalės sutartys su šiomis mokyklomis ir Panevėžio bei Šiaulių teritorinėmis darbo biržomis. 

Kiekvienas iš užsienio partnerių taip pat susirado kurčiųjų organizacijas- partnerius savo veiklai. 

2011 metų birželio mėnesį RTVMC (tuomet dar LRPRC) įvyko tandemų (kurčiojo ir girdinčiojo konsultantų) 

mokymo kursai, kuriuose dalyvavo partneriai iš Lietuvos, mokymus vedė specialistai iš Vokietijos ir Estijos.  

Lietuvoje konsultantai įgijo žinių apie „VOGS“ metodą, apie konsultavimą, testavimą, konfliktų sprendimą. 

Girdintieji konsultantai lankė gestų kalbos pradžiamokslio kursus. 

2011 metų rugsėjo mėnesį tandemų mokymai įvyko BORBÉLY LAJOS profesinio rengimo centre Vengrijoje, 

Salgotarjan mieste. 

2011 metų lapkričio mėnesį įvyko jungtiniai tandemų mokymai Estijoje, Taline. Mokymuose dalyvavo 

girdintieji ir kurtieji konsultantai - tandemų dalyviai iš Lietuvos, Estijos, Vengrijos. 

2012 metų sausio- kovo mėnesį tandemai atliko pilotinį kurčiųjų mokinių ir kurčiųjų bedarbių profesinio 

orientavimo konsultavimą Lietuvoje. 

Kurčiųjų profesinį konsultavimą atliko ir Estijos bei Vengrijos tandemai. 

2012 metų rugsėjo mėnesį įvyko profesinio orientavimo specialistų iš Radviliškio, Šiaulių ir Panevėžio 

mokyklų sklaidos kelionė į Taliną. 

Projekto trukmė - 2 metai. 2010-10-01/2012-09-30. Tai yra pirmas tarptautinis projektas, kurį RTVMC 

koordinuoja. Koordinuojantis partneris turi organizuoti ne tik savo veiklą, bet ir metodiškai padėti partneriams, 

surinkti iš jų ataskaitas, dokumentaciją, parengti bendrą projekto ataskaitą. Tam reikėjo papildomo laiko, 

todėl projekto trukmė pratęsta dar dviem mėnesiams, iki 2012-11-30. 
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Pasiekti rezultatai  

Išleistas įrankių rinkinys- portfelis. Jame yra metodine knyga su anketų formomis, kurios naudojamos 

orientuojant kurčiuosius ir pildant konsultavimo dokumentus. Portfelyje yra tyrimo brošiūra, lankstinukais ir 

projekto reklamine simbolika. Leidinys skirtas girdintiems ir kurtiesiems konsultantams ir turi būti naudojamas 

kurčiųjų mokinių ir bedarbių profesinio orientavimo konsultacijų metu. 

Parengti kurčiojo ir girdinčiojo konsultantų poros (tandemai), kurie dirba kartu ir atlieka kurčiųjų profesinį 

orientavimą: 4 tandemai, Lietuvoje ir 5 tandemai Vengrijoje.  

Projektas buvo pristatytas daugelyje mūsų partnerių organizuotų renginių: Šiaulių universiteto, Šiaulių 

„GODOS“, Mažeikių politechnikos mokyklos tarptautinėse konferencijose 

2012 m. balandžio 16 dieną pagal „VOGS+Deaf“ projektą organizavome tarptautinę sklaidos konferenciją 

Panevėžyje, kurioje dalyvavo 60 žmonių. 

2012 m. birželio 28 dieną organizavome tarptautinę sklaidos konferenciją Šiauliuose, joje dalyvavo 120 

žmonių. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Projektas sustiprino mūsų bendradarbiavimo ryšius su partneriais iš Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių mokyklų, 

su Šiaulių universitetu, su užsienio partneriais. Apie paslaugas, teikiamas mūsų mokykloje kurtiesiems, 

sužinojo Panevėžio ir Šiaulių darbo biržos, o taip pat kurtieji, kurie galvoja apie savo būsimą karjerą. 

Po pilotinio kurčiųjų konsultavimo šiais metais į mūsų centrą įstojo mokytis du kurtieji mokiniai, kitais metais 

norėtų studijuoti visa klasė iš Panevėžio mokyklos. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Malonu, kad sulaukėme labai daug dėmesio iš ŠMPF pusės. Projekto įgyvendinimo metu įvyko net 3 

kontrolės vizitai- patikrinimai RTVMC mokykloje, konferencijoje Šiauliuose dalyvavo atstovė iš ŠMPF. Fondo 

atstovai aukštai įvertino mūsų koordinuojamo projekto kokybę.  

2012 m. rugsėjo mėnesį projekto produktas buvo pristatytas Grundtvig bendradarbiavimo tinklo „ENABLE“ 

tarptautinėje konferencijoje, kuri vyko Berlyne. Šioje konferencijoje dalyvavo du kontroliuojantys atstovai iš 

Briuselio EACEA agentūros. Vertinimai taip pat buvo labai teigiami. 

2012 m. rugsėjo mėnesį, su sklaidos vizitu vykdami į Taliną, sustojome Jūrmaloje ir pristatėme šį projektą 

savo partneriams iš SIVA socialinės valstybinės agentūros. Partneriai labai susidomėjo mūsų patirtimi ir 

„VOGS“ kurčiųjų orientavimo standartu ir apsidžiaugė galimybei su mūsų pagalba pritaikyti „VOGS“ 

standartą Latvijoje. Tokiu būdu jau mūsų mokykla toliau skleidžia tarptautinę kurčiųjų profesinio orientavimo 

patirtį Europoje. Jeigu ši mūsų idėja pavyktų, tai būtų „VOGS+Deaf“ projekto tęstinumas. 

 

 


