
Šis projektas yra finansuojamas iš Eurųpos Sąjungos fondų. Tai 
publikacija, kuri atspindi tik autorių požiūrius, Komisija nėra at-
sakinga už informacijos turinį. 

Vadovėlis studentams ir kolegijoms
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Įžanga 
Šis vadovėlis yra paruoštas studentams, kurie rengiasi įsidarbinti užsienyje, tačiau jie neturi koledžo 
(kolegija) ar mokyklos paramos.  

Ners jūs rasite keletą naudingų skyrelių, skirtų kolegijoms, kurie padės studentams pasiruošti IWP 
(angl. International Work Placement – įsidarbinimas užsienyje). Ypač tie skyreliai, kurie kalba apie 
pinigus ir sutarčių pavyzdžius tarp kolegijų, studentų ir užsienio kompanijų. 

Iš patirties galime pasakyti, jog šis VADOVĖLIS privers studentus ir kolegijas susimąstyti apie 
įsidarbinimą užsienyje, patartina kai kuriuos klausimus išspręsti pasiruošimo stadijoje. 

Šis bukletas nėra išsami instrukcija; tai rinkinys klausimų, užduočių, patarimų ir pasiūlymų, kurie 
padės jauniems žmonėms pažvelgti į svarbius klausimus iš praktinės pusės, rengiantis IWP.

Dirbti užsienyje – tai nuotykis, jei šis vadovėlis padės jaunuoliams išvengti pasitaikančių problemų, 
kurie sugadintų potencialiai puikią patirtį, vadinasi mes pasiekėme tikslą. 

Galiausiai, jei vadovėlis padės studentams padėti kitiems, reiškia jis sulauks papildomų bonusų.

Mėgaukitės ir sėkmės! 
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Kaip naudotis šiuo vadovėliu
Tai priklauso tik nuo jūsų, kaip jūs pasinaudosite šiuo vadovėliu! Mes visada patariame, pradėti nuo 
pirmosios dalies ir tada skaityti antrą dalį, pradėk nuo pirmosios temos, atlikite visas temas. Ners jūs 
galite pradėti nuo bet kurios temos. 

PATIKRINIMO SĄRAŠAS padės jums įsitikinti, kad jūs susipažiNete su svarbiausiomis temomis ir esate 
gerai pasiruošę. 

Vadovėlis yra suskirstytas į 4 dalis: 

DALIS I Važiavimas į užsienį

  a) Priežastys 

  b) Įvairios alternatyvos

DALIS II Temos
Kiekviena tema turi keletą potemių: 

Potemė I Temos įžanga         
  Koks yra temos tikslas?

Potemė II Klausimai 
  Klausimai privers jus susimąstyti ar jūs padarėte viską, kas įmonama, ar dar   
  nesate iki galo įsitikinę?

Potemė III Užduotys  
  Užduotys (T- angl. Užduotys-užduotys) padės jums rasti reikiamus atsakymus į  
  svarbius klausimus 

Potemė IV Planavimas 
  Po kiekvieNes potemės reikės užpildyti planavimo formas, kurios parodys   
  progresą.

Daugelyje temų jums reikės surasti užuominas ir/ar patarimus

Dalis III Pasitikrinimo sąrašas
Pasitikrinimas iš tikrųjų yra visų temų santrauka. Galima greitai pasitikrinti pagrindinius dalykus, kuri-
uos reikia atlikti PASIRUOŠIMO stadijoje prieš IWP.

Jei pabaigėte temą, pažymėkite “varnele” pasitikrinimo sąraše. Tai padeda planuoti laiku veiklas, 
niekas jūsų nesustabdys prieš išvažiavimą į užsienį!

Dalis IV Priedai
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Asmeninė informacija

Informacija apie asmenį, kolegiją ir mokymąsi 

Pavardė, vardas  ________________________________________

Adresas  ________________________________________  

Pašto kodas /Vieta  ________________________________________

Šalis  ________________________________________

Lytis                                               O   Vyras          O   Moteris

Gimimo data  ________________________________________

E - pašto adresas   ________________________________________

Paso /Asmens tapatybės  
kortelelės Nr. ¬.  ________________________________________

Paso/ Asmens tapatybės korte 
lės galiojimo termiNe data  ________________________________________

Banko sąskaitos Nr.  ________________________________________

Žiro sąskaitos Nr.   ________________________________________

SWIFT code  ________________________________________

Aš gyvenu su savo tėvais  O   Taip              O   Ne

Asmeninio telefoNe Nr.  ________________________________________

Mobiliojo tel. Nr.  ________________________________________

 
“Tai galbūt pats seniausias paštas visoje šalyje...”(Frans,18)
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Nenumatyti atvejai
Atsitikus nelaimei, skambinkite mano šeimai/draugams/kitiems asmenims:

Pavardė, vardas  ________________________________________

Adresas   __ ______________________________________

E - pašto adresas   __ ______________________________________

II Informacija apie kolegiją ir studijas  
Kolegijos pavadinimas   ________________________________________

Adresas   ________________________________________

Pašto kodas/vieta  ________________________________________

Aš mokausi   O 

dieniniame skyriuje O neakivaizdiniame O

Studijų sfera O inžinerija ir technologijos 

 O sveikatos apsauga 

 O priežiūra

 O verslo studijos

 O amatas ir paslaugos 

 O kita,  __________________________________

Specializacija  O _______________________________________

Numatoma baigimo data  ________________________________________
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DALIS I

VAŽIAVIMAS Į UŽSIENĮ  
a) Išvažiavimo į užsienį priežastys:

Globalizacijos lygmuo (kodėl gi to nepripažinus? Sumažėjus kelionių lėktuvu kainoms), transnaciona-
linis mobilumas tapo nauja mada Eurųpoje ir ne tik. 

Yra daug priežasčių, kodėl važiuojama į užsienį, mes nustatysime pačias pagrindines, mes 
apibūdinsime ne tik pačią priežastį, bet ir jos tikslą ir kokį poveikį turi mums. 

Mobilumas į užsienį (dirbti ar studijuoti) padeda daugeliu atvejų:

Priežastys: Tikslai: Poveikis:
Tu mokaisi kalbą, gerini 
egzistuojantį kalbos lygį

Išmokti užsienio kalbą Kalbos mokėjimas

Jūs galite padidinti savo šansus, 
gaunant geresnį darbą savo 
šalyje, jeigu įrodysite savo 
darbdaviui, kad jūs turėjote 
drąsos stažuotis užsienyje

Pagerinti savo karjeros galimy-
bes (nebūtinai karjeros galimy-
bes užsienyje, bet ir ta prasme 
– ieškant geresnio darbo  savo 
šalyje ) 

Profesiniai įgūdžiai

Jūs įgaunate pasitikėjimo savi-
mi

Įgauti pasitikėjimo Naujos ir išsamesnės perspe-
ktyvos, pasitikėjimas savimi

Jūs turite šansą susitikti su 
naujais žmonėmis, susipažinti 
su skirtingais gyvenimo būdais, 
kitokiais mentalitetais, susira-
site naujų draugų, bendrai 
gausite “tarpkultūrinių 
kompetencijų”

Įgyti tarpkultūrinių žinių Tarpkultūrinės kompetencijos
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“Pagrindiniai” dalykai žmonėms, turintiems patirties: 

Kodėl reikia būti globaliems?        
5 pagrindinės įsidarbinimo užsienyje priežastys

Nuotykis 
Deanna Van Buren (Olandija), kuri dirba architektūros interne Londone, laiko keliones ir nuotykius 
svarbiausiomis priežastimis, dėl kurių ji išvyko dirbti į užsienį. “Gyvenimas Anglijoje suteikia puikią 
galimybę nuvykti į kitas šalis Eurųpoje, Azijoje ar Afrikoje”, sako ji.

Globalinės perspektyvos  
"Jūs pamatote šalį kitos kultūros akimis”, sako David Ray iš JAV, kuris dirba ūkyje Prancūzijoje. 

Karjeros galimybių augimas 
"Man šis darbas yra kažkas labai atsakingo, ko aš tikrai niekada negaučiau savo šalyje (Prancūzija)”, 
sako Chantal

Savęs-pažinimas 
"Jei esi priverstas kažką atlikti, suvoki, kad tu gali padaryti daugiau, nei kad kažkada manei”, sako 
Kristen Bergevin (Švedija), kuri dirbo Londone ir Škotijoje šešis mėnesius. 

Užsienio kalbų mokymasis  
Tiekdama ledus vokiečių tiristams Jaimie (Ispanija) išprendė problemą – nežinodavo, ką toliau saky-
ti. Po trijų mėnesių trumpesnių ir ilgesnių pokalbių, ji pradėjo sklandžiai kalbėti, nors taip nebuvo 
pradžioje.     
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b) Įvairios  alternatyvos:

Stažuotės – daugiau info: 
http://eurųpa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_en.html

PVZ.: 

AIESEC  
Domitės darbo patirties įgijimu ekonomikos ir vadybos srityse užsienyje? Šis globalus studentų tink-
las siūlo jums tarptautinių mainų galimybes ir padeda parašyti darbo prašymus, toje šalyje, kurią 
pasirenkate. Prisijunkite prie tinklo, kad praturtintumėte savo studijų patirtį!   
http://www.aiesec.org/AI 

Agriplaneta 
Žemės ūkio stažuotės visame pasaulyje. Informaciją apie vykdomas programas, kaip rašyti 
prašymus ir kur važiuoti, rasite čia:   
http://www.agriplanet.com

Capcampus  
Jeigu jus domina vertinga darbo patirtis prieš pabaigiant studijas, patikrinkite, mainų ir įsidarbinimo 
programas Prancūzijoje ir kitose Eurųpos šalyse. Susiraskite patarimus, kaip parašyti savo CV ir mo-
tyvacijos laišką prieš įsidarbindami!   
http://www.capcampus.com/emploi/stage/ 

Eurųpos taryba 
Viskas, ko jums reikia sužinoti apie stažuočių programą Eurųpos tarybos tinklapyje. Parsisiųskite 
prašymo formą   
http://www.coe.int/t/e/Human_Resources/Jobs/10_Traineeship_opportunities

Eurųpos teisių studentų asociacija   
Studijuojate teisę ir norite gauti darbo patirties užsienyje? Sužinokite apie studentų praktikos pro-
gramas, kurias vykdo didžiausia pasaulyje nepriklausoma teisės studentų asociacija. ELSA turi apie 
450 stažuočių vietų kiekvienais metais, Eurųpoje ir už Eurųpos ribų.  
http://www.elsa.org/lawstudents/traineeships.html

Internai užsienyje  
Šaltinis skirtas internų stažuotėms. Ieškokite tiek mokamo, tiek savanoriško, akademinio ir neaka-
deminio internų stažuočių programų visame pasaulyje.   
http://www.internabroad.com/search.cfm
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Rasti darbą – daugiau info  
http://eurųpa.eu/youth/working/finding_a_job/index_eu_en.html

Pvz.:

Bet koks darbas, bet kurioje šalyje 
Darbo skelbimai, darbo informacija, keliavimas po JK ir po visą pasaulį. Šaltinis su svarbia informaci-
ja, kaip gauti vizą ir reikalingą draudimą, atgrąžinamus mokesčius ir pan.   
http://www.anyworkanywhere.com/

Darbo vietos Australijoje 
Informacija apie įdarbinimą, darbo santykius, vyriausybės paramą, darbus, karjeros galimybes, mo-
kymus ir atlyginimus Australijoje .   
http://www.workplace.gov.au/Workplace/

EURES: Eurųpos darbo mobilumo portalas  
Darbo paieškos duomenų bazė, kurią prižiūri Inter-Eurųpos vyriausybės įdarbinimo biuras, pateikia 
sąrašą su laisvomis darbo vietomis visoje Eurųpoje. Informacijos šaltinis, ieškant ir randant darbą 
užsienyje, pateikiantis darbo biržos Eurųpoje duomenis, gyvenimo ir darbo sąlygas Eurųpos šalyse 
(bus greitai pridėta).  
http://ec.eurųpa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=en&catId=482&parentCategor

Eurų Briuselis  
Šis puslapis gali padėti jums susirasti darbą Briuselyje, ES institucijose ar kitose tarptautinėse orga-
nizacijose. Ieškokite esamų laisvų darbo vietų verslo asociacijose, ES institucijose, teisės kompani-
jose, NGO ir politikos organizacijose, akademinėse institucijose, universitetuose, verslo mokyklose 
ir pan. Naudingos informacijos rasite apie darbus čia:  
http://www.eurųbrussels.com/index.php 

Eurųpages  
Verslo nuoroda. Jūs galite šiame puslapyje susirasti įvairių kompanijų kontaktus. Būtų gerai prieš 
rašant įsidarbinimo laišką, sužinoti daugiau apie pačią kompaniją!  
http://www.eurųpages.com
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Darbo atostogos – daugiau  info  
http://eurųpa.eu/youth/working/working_holidays/index_eu_en.html

Darbas stovyklavietėje per atostogas  
Jums yra ne mažiau nei 18 metų, jūs kalbate angliškai ir vokiškai? Kodėl gi neįsidarbinus 
stovyklavietėje, kur jūs galite dirbti: registratoriumi; promogų programų kūrėju; baseino 
prižiūrėtoju; vienu iš baro, parduotuvės ar restorano darbuotoju; jaunesniuoju vadybininku (atsak-
ingu už palapinių ir svečių skaičių). Prašymas internete.  
http://www.vacansoleil.com/vacatures.php?land=uk

Darbas pertraukos metu (akademinių atostogų metu)  
Jei jūs esate studentas, kuris pertraukia studijų laiką (tuo metu jūs keliaujate, išeinate akademinių 
atostogų ir pan.), jūs galite rasti visa neblogą darbą užsienyje: Eurųpoje, Australijoje, Naujoje Ze-
landijoje, Šiaurės, Centrinėje ar Pietų Amerikoje. Čia rasite aprašymus apie atostogų darbo vizas, 
pertraukos metus, sezoninius darbus, kelionių draudimus, skrydžius, miesto želėlapius ir sveikatos 
priežiūros klausimus.    
http://www.gapwork.com/eurųpe.shtml 

Darbas atostogų kororte   
Internetinė nuoroda su įsidarbinimo galimybėmis visiems, norintims gauti sezoninį darbą vasarą ir 
žiemą atostogų kurortuose. Ši direktorija suteikia informacijos apie sezoninius visų rūšių drabus, 
taip pat rasite info apie vaikų priežiūros/auklių paieškas, darbuotojus vasarnamiuose, baruose, 
aptarnaujančius ir siūlančius paslaugas pagalbininkus.   
http://www.holidayresortjobs.co.uk/ 

“Aš dirbau Prahoje, kai patvino upė.  Tai buvo širdį verianti patirtis, kai matai tiek daug sunaikinto turto. Kairėje esančias duris 
galima matyti ir dešinėje nuotraukoje, tik jos yra po vandeniu”,  (Jenny, 21)”
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Au pair – daugiau info  

Au Pair dėžutė   
http://eurųpa.eu/youth/working/au_pair/index_eu_en.html

Au Pair Box  
Nėra nieko paprastesnio! Užpildykite paraiškos formą ‘Registracija šeimai’ arba ‘Au Pair registracija’ 
ir nusiųskite ją internetu. Siūloma pokalbių svetainė, kur jūs galite keistis savo patirtimi.  
http://www.au-pair-box.com

Au Pair paieška 
Užsiregistruokite, kad esate au pair, priimanti šeima ar au pair agentūra ir rasite tinkamą 
sprendimą. Darbo leidimų patarimai,  siūlymų laiškai, forumai, diskusijos ar oro uostų mokesčiai yra 
pateikti čia  
http://www.aupairsearch.com

Aupair pasaulis  
Patys populiariausi au pair darbų pasiūlymai yra skelbiami internete. Nemokama au pair regis-
tracija. Jei jau užsiregistravote, jūs galite tiesiogiai susisiekti su au pair šeima bet kurioje pasaulio 
šalyje. 
http://www.aupair-world.net

AupairConnect  
Pasaulinė nemokama paieška su informacija apie au pair ir priimančią šeimą. Au pair ir priimančios 
šeimos gali registruotis duomenų bazėje ir siųsti nuotraukas.   
http://www.aupairconnect.com/

Rasti Au Pair  
Puslapis, skirtas rasti reikiamus au pair ir šeimas visame pasaulyje. Forumas – diskusijos, vizų infor-
macija ir nuorodos į au pair agentūras.   
http://www.findaupair.com
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Savanorystė – mainai – daugiau info 
http://eurųpa.eu/youth/volunteering_- exchanges/index_eu_en.html

Alliance of Eurųpean Voluntary Service Organisations  
Eurųpos savanorystės organizacijų aliansas. Ši grupė atstovauja nacionalinius organus, kurie vykdo 
savanoriškus projektus. Puslapyje rasite detalią tinklo informaciją ir naudingą narių sarašą  
http://www.alliance-network.eu

Association of Voluntary Service Organisations  
Savanorystės organizacijų informacijos asociacija apie visus narius, susijusius su savanorystės pro-
gramomis Eurųpoje.  
http://www.avso.org

Creative Corners: new agency for creative volunteering  
Kūrybos kampeliai: nauja agentūra, skirta kūrybingai savonorystei, kūrybiškiems savanoriams (bet 
kurioje šalyje), galima teikti projektų paraiškas į pietų ir centrinę Ameriką.  
http://www.creative-corners.com

 
Daugiakultūrinė organizacija 
Nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, koordinuojanti savanorių programas Brazilijoje, 
Kinijoje, Kosta Rikoje, Ganoje, Gvatemaloje, Indijoje, Peru, Rusijoje, Pietų Amerikoje, Tanzanijoje ir 
Tailande  
http://www.crossculturalsolutions.org/ 

“2 metus aš dirbau Mozambike ir padėjau technikos koledžui įkurti elektros inžinerijos skyrių. Jie daugiau nieko neturėjo, kaip 
tik nešiojamą kompiuterį, nukopijuojantį nesibaigiantį tekstų sąrašą. Jokios įrangos, patikrinimo medžiagos, nieko, su kuo 
galima būtų praktiškai dirbti. Laimei mano ankstesnis koledžas Olandijoje, Horizon koledžas Horne, atsiuntė man seną įrangą 
ir įrankius. Per 2 metus aš apmokiau savo Mozambiko kolegas mokymo pagrindų, kas yra reikalingiausia elektros inžinerijoje, 
praktikos laboratorijas įrengiau su modernia technika, įrankiais ir modernia mokymo medžiaga. Tai iššūkis, kai tokiose šalyse, 
tokiomis šokiruojančiomis aplinkybėmis tau reikia nutolti nuo įprastų patogių ir prabangių sąlygų paprastai turimų Olandijo-
je.” (Josef, 56)DALIS II
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DALIS II

Tema 1 

Kokia yra mano motyvacija, dirbant  užsienyje? 
Įžanga
Tikslas: ši tema padės jums išsiaiškinti įsidarbinimo užsienyje priežastis

Patarimas
Prieš atsakant į šį klausimą, atsisėskite, atsipalaiduokite ir pagalvokite apie tikruosius darbo 
užsienyje motyvus. Šio pagalvojimo rezultatas gali būti tas, kad jūs esate pasiruošę atlikti kitas šio 
VADOVĖLIO užduotis, tačiau gali būti ir taip, kad jūs pakeisite savo nuomonę dėl darbo užsienyje. 
Jau geriau apsispręsti tada, kol dar esate tik įpusėję visus parengiamuosius darbus su kolegija ar 
kompanija.   

Klausimai
Pažymėkite „√“ šalia jums tinkančių priežasčių                                                                           Taip     Ne 
K1 Aš pažįstu studentų, kurie dirbo užsienyje ir liko sužavėti O O
K2 Aš norėčiau užsidirbti daug pinigų O O
K3 Mano tėvai turi savo nuosavą kompaniją ir norėtų, kad aš įgyčiau kaip manoma 

įvairesnės patirties (tarptautinės taip pat) 
O O

K4 Aš norėčiau pagerinti savo užsienio kalbos gebėjimus O O
K5 Nebuvimas namuose suteikia man galimybę elgtis kaip aš noriu, kada noriu! O O
K6 Aš noriu dirbti su kitų kultūrų žmonėmis O O
K7 Aš noriu sužinoti, kaip kiti žmonės galvoja ir elgiasi O O
K8 Aš noriu sužinoti, kaip užsienio kompanijos organizuoja savo darbą O O
K9 Aš noriu pakeliauti po kitas šalis O O
K10 Aš noriu patirti, kaip kitose šalyse yra sprendžiamos problemos O O
K11 Aš noriu išsiaiškinti, kurioje srityje galėčiau plėsti savo studijas O O
K12 Aš norėčiau tapti nepriklausomas nuo savo tėvų O O
K13 Norėčiau sužinoti ar sugebėčiau išlaikyti save, kol dirbu ir gyvenu svetimoje 

šalyje 
O O

K14 Mano kolegija sako, kad dirbti užsienyje yra gerai O O
K15 Aš noriu turėti įrašą savo CV - IWP . O O
K16 Darbas užsienyje didina galimybes gauti geresnį darbą . O O
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Užduotys
Panaudokite gautus rezultatus kitoje užduotyje – PLANAVIME  

UŽD1
Savo mokykloje tu nepažįsti nė vieno žmogaus, kuris būtų dirbęs užsienyje. Tai dar nereiškia, jog 
niekas nebuvo išvykęs į užsienį. Kaip tu gali sužinoti, kokia buvo jų motyvacija prieš išvažiuojant? Na, 
tu gali pasiteirauti savo kolegijoje arba pasinaudoti internetu.

• Sužinok, ar tavo kolegija vykdo IWP programas. 

Užuomina 
•  Panaršyk internete, surask studentus, kurie dirbo užsienyje, būtų geriausia, kad toje šalyje, į kurią 

tu nori vykti. Šiuo atveju geriausi naudoti paieškos sistemas, pokalbių svetaines tokias kaip ICQ ar 
MSN. 

UŽD2
Daugelyje ES šalių koledžai vykdo IWP programas - tai ir profesinės mokyklos (suteikiančios vidurinį 
išsilavinimą), ir profesijos koledžai. Tai reiškia, kad yra daug studentų, turinčių tartauptautinės dar-
bo patirties, jūs galite susisiekti ir su jais per koledžus. 

•  Susisiekite su savo šalies ar užsienio koledžais, kurie gali padėti jums rasti studentus, dirbusius 
užsienyje.

Užuomina 
•  Panaršykite internete ir susieškokite studentų pranešimus apie jų tarptautinę patirtį. 

Užuomina 
•  Galite susisiekti su koledžu paštu ar telefonu. Įsitikinkite, kad kontaktuojate su reikiamu 

žmogumi. Taip pat įsitikinkite, kad jūs paruošėte tinkamus klausimus tam asmeniui

Pasitikrinimo sąrašas 
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą
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Tema 1

Motyvacija
Pagrindinė motyvacija 
Aš apibūdinu savo IWP pagrindinius tikslus taip: 

Pavyzdys:

Tikslas 1: Aš noriu pagerinti savo kalbėjimo įgūdžius

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Metodai
Kad pasiekčiau viršuje įvardintą tikslą, aš ketinu

Pavyzdys: 

Tikslas 1: 

• paklausiu žmonių, kai man reikės informacijos;

• kalbėsiuosi su mane lydinčiais darbdaviais kaip įmanoma dažniau;

•  bendrausiu su (vietiniais) žmonėmis;

• NEKALBĖSIU savo gimtąja kalba, nors ten bus studentų iš mano šalies

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Tema 2 

Kiek kainuoja darbas užsienyje?
Įžanga
Tikslas:  šis skyrius padės jums išsiaiškinti, kiek vidutiniškai kainuoja įsidarbinti užsienyje. 

Patarimas
Jei pažįstate kokį nors studentą, kuris jau dirbo užsienyje, galite jo paklausti, kiek pinigų jis uždirbo 
ir išleido. Taip pat pasistenkite, atskirti tikrąsias išlaidas (pvz. kelionei, apgyvendinimui, maistui) nuo 
kitų išlaidų (pzv., pramogoms, lankytinoms vietoms, dviračio, motorolerio ar automobilio nuomai).

 Klausimai
K1 Aš norėčiau dirbti ES šalyje 

(Miestas, šalis).

__________________________

__________________________
K2 Aš norėčiau dirbti O    3 sav O    4 sav

O    5 sav O    8 sav
O    10 sav O ________

K3 Aš norėčiau ten vykti O    autobusu O automobiliu
O    traukiniu O    lėktuvu
O    kita,     ______

K4 Aš norėčiau gyventi O    su savininku, kuris tiektų visą 
maistą 
O    su savininku, bet aš pats 
pasigaminčiau maistą
O    nuomočiausi kambarį su kitais 
studentais
O    __________________

K5 Aš tikiuosi, kad mano kelionės 
išlaidos sieks 

O    į šalį    ______eurų 

O    šalyje ______eurų 
O    nuo gyvenamosios vietos iki ______eurų 

K6 Aš tikiuosi, kad už butą mokėsiu ______eurų 
K7 Aš tikiuosi išleisiu pramogoms, pan. ___________eurų per savaitę
K8 Kitos išlaidos Užuomina  pagalvokite 

apie VIZĄ, draudimą, pasą, darbo 
leidimą ___________eurų per savaitę

Pajamos
K9 Aš tikiuosi uždirbti tarp O    10 – 25 eurų per savaitę

O    25 – 50 eurų per savaitę
O    50 – 75 eurų per savaitę
O    Other______________

K10 Aš gausiu studijų stipendiją ___________eurų per savaitę
K11 Kiti pajamų šaltiniai Užuomina 

pagalvokite apie tėvų paramą arba 
savo sutaupytus pinigus, pan. ___________eurų per savaitę

Q12 Visai programai įvykdyti man reiks 
apie  

 
___________eurų per ________

 
savaičių
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Užduotys

U1 
Kai pradėsite atlikti VADOVĖLIO užduotis, susidursite su keletu temų, kurios nagrinėja išlaidų ir 
pajamų klausimus. 

• Panaudokite PLANAVIMO lentelę, kurioje sudėkite sumas, kurias tikitės išleisti ir sumokėti 

• Įrašykite realias sumas po kitų dalių užpildymo, kurios yra susijusios su pinigais 

“Danijoje aš išmokau daug praktinių dalykų statybų aikštelėje.  
Jie priverčia tave jaustis, kad kiekviename statybų lygyje tu esi reikalingas”  
(Monique,19)

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą.
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Tema 2

Kainos 
 Dalykas Numatoma kaina  Reali kaina  
Kelionė 
- į pasirinktą šalį;

- pasirinktoje šalyje

 
_______________________

_______________________

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

Apgyvendinimas 
- priimančiai šeimai;

- svečių namams;

- kambariams;

- kita, išvardinkite

 
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

Apsipirkimas 
- maisto apsipirkimas;

- kita, išvardinkite

 
_______________________

_______________________

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

Pramogos 
- baras, kavinė, pan.  

- kinas, diskoteka

- kita

 
_______________________

_______________________

_______________________

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

____________________ Eurų

Draudimai 
- sveikatos;

- kelionės

- kelionės atšaukimo

- kita, išvardinkite

 
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų
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 Dalykas Numatoma kaina Reali kaina 
Asmens tapatybės  
dokumentai 
- Pasas

- Asmens tapatybės kortelė

 
 
_______________________

_______________________

 
 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

Reikalingi dokumentai 
- VIZA

- Darbo leidimas

 
_______________________

_______________________ 

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų 

Kitos išlaidos

______________________

______________________ 

_______________________

_______________________ 

____________________ Eurų 

____________________ Eurų

Bendra suma _______________________ ____________________ Eurų

 

“Londono akis suteikia nepakartojamą misto vaizdą. Brangu, bet ši pramoga tęsėsi 20 minučių, kuri leido mums padaryti daug 
gražių nuotraukų. Naudinga patirtis! (Roy,18)
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Tema 3

Kaip užsidirbti pinigų?
Ižanga
Tikslas: šis skyrelis padės tau kontroliuoti savo finansus 

Klausimai
Mano asmeninė situacija
K1 Aš turiu santaupų O   Taip O   Ne
K2 Aš turiu nepilnos darbo dienos darbą O   Taip O   Ne
K3 Mano tėvai man padės     O   Taip O   Ne

My living situation
K4 Aš gyvenu su savo tėvais O   Taip O   Ne
K5 Aš gyvenu su savo tėvais ir gaunu mokslui skirtą 

stipendiją (taip vadinamą “namų stipendiją) 
O   Taip O   Ne

K6 Ši namų stipendija galėtų būti pakeista į “išvykos” 
stipendiją, jei aš įsidarbinčiau užsienyje .

O   Taip  
O   nežinau

O   Ne

Stipendijos
K7 Aš žinau procedūrą, kaip namų stipendijos yra 

keičiamos į išvykos
O   Taip O   Ne

K8 Aš negyvenu su savo tėvais O   Taip O   Ne
K9 Aš negyvenu su savo tėvais, bet gaunu išvykos 

stipendiją  (žiūrėkite K5)
O   Taip O   Ne

K10 Aš žinau procedūrą, kai informuojami vadovai, kad aš 
dirbsiu užsienyje ir noriu gauti išvykos stipendiją 

O   Taip O   Ne
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Kolegijos pagalba, randant papildomų lėšų 
K11 Mano kolegija padeda man gauti darbo vietą ir 

finansuoti mane
O   Taip O   Ne

K12 Aš žinau, kiek mane finansuos O   Taip O   Ne

ES finansavimas (Leonardo mobilumo fondas)
K13 Aš žinau, kad gausiu pinigų iš Leonardo mobilumo 

fondo (ES pinigai) 
O   Taip O   Ne

K14 Aš žinau procedūrą, kaip gauti pinigus iš Leonardo 
mobilumo fondo 

O   Taip O   Ne

O   Taip O   Ne
Uždarbis iš kompanijos
K15 Aš žinau, kiek man mokės kompanija O   Taip O   Ne

Kiti pinigų šaltiniai
K16 Aš turiu kitų pinigų šaltinių, neminint santaupų, 

tėvų paramos, stipendijos ir subsidijos 
O   Taip O   Ne

Išvada
K17 Galiu drąsiai teigti, kad aš sutaupiau pakankamai 

pinigų IWP laikotarpiui, kad užmokėčiau už:
- kelionę O   Taip    O   Ne O   Dar nežinau
- apgyvendinimą O   Taip    O   Ne O   Dar nežinau
- draudimą O   Taip    O   Ne O   Dar nežinau
- maistą O   Taip    O   Ne O   Dar nežinau
- socialinius įvykius O   Taip    O   Ne O   Dar nežinau

“Aš niekada neįsivaizdavau, kad pasiilgsiu muziejaus 
būdamas užsienyje, aš visą dieną praleidau Britų muz-
iejuje, tačiau viso taip ir nespėjau apžiūrėti... “  
(Richard, 20)”
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje .

U1
Kai kuriose ES šalyse studentai gauna studijų stipendijas. Taip pat gali būti, kad studijos yra nemoka-
mos, jas apmoka mokesčių sistema. Gali taip atsitikti, kad toje šalyje, į kurią jūs norite vykti, studijos 
bus nemokamos, taip dažnai būna aukštesniosiose profesijos mokyklose ar universitetuose. Naud-
inga išsiaiškinti, kokia situacija yra jūsų šalyje. 

•  Pasiteiraukite savo kolegijos (studentų taryboje ar administracijoje) gal jie žino, kokios stipendijos 
ar finansavimas yra suteikiamas užsienyje besimokantiems studentams. 

•  Panaršykite internete, suraskite ES finansuojamų fondų programų pavadinimus, agentūras savo 
šalyje, kurioms jūs galite pateikti savo prašymus gauti finansavimui. 

Užuomina
•  Dažniausiai naudojama ES mobilumo programa yra taip vadinama Leonardo da Vinci programa. Ši 

programa yra labiausiai tinkama studentams nuo 16 iki 21 metų. Kiekviena ES šalis turi savo 
nacionalinę agentūrą, kuri nusprendžia ar mokykla, organizacija yra tinkama vykdyti mobilumo 
projektams. Turėkite galvoje, kad kol kas asmenys individualiai negali tiesiogiai rašyti prašymų 
(jūs turite teikti prašymus per organizaciją/koledžą, pan.)

 

Užuomina
•  Erasmus  programa jauniems verslininkams – daugiau info http://www.erasmus-entrepreneurs.

eu Ši pragrama turi tikslą padėti naujiems verslininkams įgyti patirties ir įgauti reikalingų įgūdžių 
vystyti savo individualią veiklą (SME). Kitas tikslas – didinti SME tinklą visoje Europoje.

•  Naujiesiems verslininkams reiks praleisti apie 6 mėnesius kitose Es šalyse, jų veiklą prižiūrės 
patyręs verslininkas, jie mokysis organizuoti verslą

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 

 

“Iš pradžių buvo nelengva rasti, kur gyventi, kol 
man nepatarė patikrinti kolegijos skelbimų lentos.  
Tai iš karto išsprendė mano problemą ir dar radau 
daug ką veikti...”(Cecilia, 21)”
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Tema 3 

Pajamos

 Pajamos Numatomos pajamos  Realios pajamos  
Asmeninės pajamos 
- santaupos;

- darbdavio mokama alga;

- tėvų indėlis;

- kita, išvardinkite...

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

Studijų stipendija 
- namų stipendija

- išvykos stipendija

- kitos stipendijos

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

____________________ Eurų

Finansavimas 
- ES (Leonardo) finansavimas

- kita, išvardinkite...

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

Kompanija 
- alga

- kelionės leidimas

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

Kiti šaltiniai 
______________________

______________________

Viso

 
____________________ Eurų

____________________ Eurų

____________________ Eurų

 
____________________ Eurų 

____________________ Eurų

____________________ Eurų
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Tema 4

Atitikti kolegijos reikalavimus
Ižanga
Tikslas: šis skyrelis padės jums įsitikinti ar protingai pasirinkote darbą kompanijoje užsienyje.

Klausimai

K1 Darbo vieta yra mano studijų dalis O   Taip O   Ne
K2 Darbo vietą prižiūri mano kolegija O   Taip O   Ne
K3 Aš atlikau darbo praktiką savo šalyje, tai buvo mano 

studijų dalis 
O   Taip O   Ne

K4 Aš gavau kopiją, ką turėsiu veikti kompanijoje . O   Taip O   Ne
K5 Mano kolegijoje egzistuoja kriterijai, pagal kuriuos 

įdarbinami esame savoje šalyje .
O   Taip  
O   Aš nežinau

O   Ne

K6 Mano kolegijoje egzistuoja kriterijai, pagal kuriuos 
įdarbinami esame užsienio šalyje.

O   Taip  
O   Aš nežinau

O   Ne

K7 Aš žinau, kaip darbas užsienyje bus vertinamas O   Taip  
O   Aš nežinau

O   Ne

“ Sevilijoje aš apsilankiau manikiūro mokymuose, kad pamatyčiau, 
kokie yra skirtumai. Jie atrodė mažiau organizuoti, bet rezultatai buvo 
geri, gal net geresni! Nieku gyvu nenorėčiau jų praleisti” (Sylvana,21
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje 

U1 
Dauguma kolegijų, o ypač profesinių mokyklų, turi kriterijų apibūdinimus, jie naudojami, kai studen-
tai yra atrenkami į profesinę praktiką, kuri yra atleikama ne kolegijoje. Dažniausiai jie yra tokie patys 
kaip ir atleikant IWP. 

•  Paklauskite studijų mokytojo, vadovo, studentų tarybos ar jie turi tokius kriterijus savo studijų 
departamente. Jei taip, paprašykite kopijos. 

• Sužinokite pavardę žmogaus, kuris yra atsakingas už (tarptautinį) studentų įdarbinimą; 

•  Sužinokite, kuriuos kriterijus jūs atitinkate; paprašykite to asmens ar savo kalbos mokytojo, kad 
padėtų jums aprašyti savo būsimą užsienyje darbą, į kurį jus išleidžia kolegija. 

Ypatinga rekomendacija
Kai kurie įdarbinimo kriterijų sąrašai gali būti labai ilgi ir detalizuoti. Jei jūs prašysite būsimos kom-
panijos juos užpildyti, jie tiesiog nenorės jūsų priimti į darbą, kadangi paprasčiausiai ten nebus tiek 
veiklų, kad atitiktų visus kriterijus. Svarbiausia, kad jūs su atsakingu asmeniu už jūsų įdarbinimą, 
pasistengtumėte atrinkti minimalų kriterijų paketą. Šį paketą galite paminėti įsidarbinimo laiške, skir-
tame būsimai kompanijai.  

U2 
Dauguma kolegijų turi tam tikrus periodus, per kuriuos jūs turėtumėte įsidarbinti. Jie greičiausiai yra 
taip pat numatę UŽDUOTIS, kurias reiks atlikti per tą laikotarpį. 

Išsiaiškinkite   
• Ar įmanoma tau atlikti IWP per tam tikrą savaičių skaičių. 

• Kaip darbo tikrinimas ir vadovavimas bus vykdomas užsienyje ir ko yra tikimasi iš tavęs. 

• Kaip darbas užsienyje bus vertinamas. 

• Kiek ir kokiu pranešimų tau reiks pateikti per darbo užsienyje laiką. 

Paprašyk visų pasirengimo darbų sąrašo kopijos, įsitinkink, kad abi pusės yra pasirašiusios. 

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 
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Tema 4

Kolegijos reikalavimai
Informacija apie dalyko mokytoją(-us)

Pavardė, vardas  ________________________________________

Dalykas  ________________________________________

E - pašto adresas     ________________________________________

Telefonas  ________________________________________

Mob. tel.   ________________________________________

Informacija apie dalyko mokytoją(-us)

Pavardė, vardas  ________________________________________

Dalykas  ________________________________________

E - pašto adresas     ________________________________________

Telefonas  ________________________________________

Mob. tel.  ________________________________________

Kolegijos reikalavimai

Pranešimų skaičius  ________________________________________

Pranešimai apie turinį P1  ________________________________________

Pranešimai apie turinį P2  ________________________________________

Datos, kada pranešimai turi būti pristatyti P1 ____________________________  

Datos, kada pranešimai turi būti pristatyti P2 ____________________________  
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Kontaktinio mokytojo pavardė  ________________________________________  

Bendravimas  per O   e-paštą:  ______________________________

 O   telefoną:  ______________________________

 O   kita  __________________________________

IWP kriterijai

Kriterijų apibūdinimai, kuriuos jūs turite atitikti, dirbant užsienyje:

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________
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Tema 5

Ar mano kolegija gali suieškoti man darbą užsienyje?
Įžanga
Tikslas: šis skyrelis padės man sužinoti, ar kolegija gali surasti darbą užsienyje 

Patarimas
Jei tavo mokykla vykdo IWP programą ir jie paprašė tavęs panaudoti (dalį) šio vadovėlio kol tu ruošies, 
tu gali praleisti šį skyrių. 

Klausimai
K1 Mano kolegija vykdo tarptautinio įdarbinimo programą    O   Taip O   Ne
K2 Mano studijų skyrius yra atsakingas užįdarbinimo programą . O   Taip O   Ne
K3 Mano mokykla siūlo pagalbą, besiruošiant IWP programai O   Taip O   Ne
K4 Aš pažįstu studentų, kurie dirbo užsienyje O   Taip O   Ne

K5 Aš galių paprašyti tų studentų pagalbos, ruošiantis IWP O   Taip O   Ne
K6 Aš ruošiu IWP pats O   Taip O   Ne

“Jungtinėje Karalystėje darbo tempas yra mažesnis nei mano šalyje.  
Aš mačiau, kad reikia daugiau dirbti, bet mano kolegos nemėgsta  
kalbėti apie  kitų žmonių darbo kokybę” (Bart, 20) 
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje 

U1 
• Sužinok informaciją apie mokyklos IWP koordinatorių  

Užuomina 
• Vardą, pavardę, vietą, telefoną, e-pašto adresą

• Susitikimo datą ir laiką 

U2 
Sužinokite informaciją apie užsienyje dirbusį studentą

Užuomina 
• Vardą, pavardę, telefoną, e-pašto adresą 

• IWP šalį 

• IWP kompaniją, adresą, kontaktinio asmens pavardę 

U3 
• Užsirašykite kitų žmonių pavardes, kurie galėtų bet kokiu atveju padėti  

Užuomina 
• Pavardė, vardas, function, Adresas, telephone, E - pašto adresas Adresas

U4
•  Sudaryk sąrašą pačių svarbiausių klausimų, kurių tu norėtum paklausti koordinatoriaus, studentų 

ir kitų žmonių, jei tu žinai, kad jie galėtų padėti 

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 
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Tema 5 

Kolegijos pagalba
Informacija apie IWP koordinatorių

Pavardė, vardas  ________________________________________

Adresas (Kolegijos)  ________________________________________

Telefonas  ________________________________________

E - pašto adresas  ________________________________________

Informacija apie studentus, kurie dirbo užsienyje ir aš su jais susisiekiau 

1 kontaktinio asmens pavardė ir vardas  ________________________________  

E - pašto adresas  ________________________________________

2 kontaktinio asmens pavardė ir vardas  ________________________________  

E - pašto adresas  ________________________________________

Informacija apie kolegijas vykdančias IWP programas 

1 kontaktinio asmens informacija  _____________________________________  

E - pašto adresas  ________________________________________

2 kontaktinio asmens informacija  _____________________________________  

E - pašto adresas  ________________________________________

“Išvažiavimas į užsienį yra galimybė, kuri gali pasitaikyti vieną 
kartą gyvenime, susitikti naujus žmones, kurie daro viską kitaip 
nei namuose, pamatyti įdomius vaizdus – tai yra svarbiau nei 
paatostogauti. Šis vyras piešia bažnyčių ir katedrų atvaizdus, 
vien tik stovėdamas su užrašų knygele… nuostabu!” (Maite, 22)
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Tema 6

Kaip pasirinkti tarptautinio įsidarbinimo šalį? 
Įžanga
Tiksla: ši tema padės jums pažvelgti į pasekmes, jei pasirinksite ne ES šalį. 

Klausimai 
Į kai kuriuos klausimu gali būti daugiau nei vienas atsakymas 

K1 Aš jau pasirinkau šalį, O   Ne

O   Taip  (kokia tai šalis) 
________________________________________

K2 Aš pasirinkau šią šalį, nes O   visada norėjau ten dirbti 

O   mano kolegija turi darbo vietų ten 

O   aš pažįstu studentų, kurie ten dirbo

O   mano šeima ten gyvena  

O   aš noriu pagerinti savo užsienio kalbos įgūdžius 

O   aš žinau kompaniją, kurioje noriu dirbti  
K3 Aš jau pasirinkau kompaniją O   Ne

O   Taip (kompanijos pavadinimas) 
________________________________________
(miestas) 
________________________________________

K4 Aš pasirinkau šią kompaniją, nes  O   aš galiu įgyvendinti ten studijų kriterijus 

O   aš žinau kompaniją 

O   mano kolegija turi darbo vietų ten 

O   aš pažįstu studentų, kurie ten dirbo 
K5 Mano kolegija siūlo pagalbą, suran-

dant darbo vietą užsienyje
O   Taip           O   Ne

K6 Aš pažįstu studentų, kurie dirbo 
toje pačioje kompanijoje ir jie gali 
padėti man susirasti darbo vietą

O   Taip           O   Ne
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje 

U1 
Tu nežinai kuriame kontinete ir kurioje šalyje tu norėtum dirbti.

• Pirmiausiai sudaryk savo mėgstamiausių šalių sąrašą;

• Tada, panaršyk po internetą, sužinok daugiau informacijos apie šalis, kuriomis tu domiesi;

• Galiausiai, nuspręsk, kurioms šalims tavo sąraše reikia mažiausiai pasiruošimo. 

Užuomina 
• pvz. ar tau reiks vizos, darbo leidimo?

• Ar šalis taiko ypatingas taisykles ir reglamentus, patyrusi teroro aktus?  

• Pvz. dėl teroro aktų JAV, tau reikės paso, kad įvažiuotum į šalį. 

U2 
Tu norėtum dirbti Europoje, bet ta šalis nėra ES sudėtyje. Kokie yra tavo pasirinkimo padariniai? 

• Panaršyk internete ir išsiaiškink ar ir kodėl yra sunkiau įvažiuoti į ne ES šalį? 

Užuomina
•  Patikrink užsienio ambasadų tinklapius, pažiūrėk jų e-pašto adresus bei telefonus, kad galėtum su 

jais susisiekti. 

• Patinkrink ar tavo kolegja neturi reikiamų kontaktų su tavo pasirinkta šalimi.

U3 
Tu jau nusprendei, kurioje šalyje norėtum dirbti.

•  Pasiteirauk savo studijų  koordinatoriaus ar vadovo, kuriuos įsidarbinimo reikalavimus tu atitinki 
prieš išvykstant į užsienį. Pagal tavo profilį bus spendžiama, kokį darbą tau siūlyti. 

• Dabar panaršyk internete, kad susirastum kompaniją pagal tavo profilio apibūdinimą. 

• Užsirašyk mintis, kaip susisieksi su kompanija ir išsiaiškinsi, ką tu gali ten dirbti. 

U4
Remiantis įvairių šaltinių informacija, įtraukiant ir EURES portalą, parašykite trumpą tekstą, kad 
apibūdintumėte savo pasirinktą šalį ir logistinius sprendimus: 

• Vizą, pasiruošimą gauti darbo leidimą, kitus reikalavimus;

• Registracijos procedūrą ir gyvenimo leidimus;

• Politinę, administracinę ir teisinę sistemą;

• Socialinę apsaugos sistemą .

Checklist
Tick off this part of the preparation on your Checklist.
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Tema 6

IWP šalies pasirinkimas

Numatoma šalis  ________________________________________

Numatomas miestas  ________________________________________

Man reikia vizos .  O Taip           O   Ne 

Man reikia darbo leidimo O Taip           O   Ne 

Gauti vizą/darbo leidimą reikia 
Įvardink vizos gavimo agentūrą  _______________________________________  

Įvardink kontaktinį asmenį  ________________________________________

Rezultatų paskelbimo data  ________________________________________

Gauti darbo leidimą reikia 
Įvardink organizaciją  ________________________________________

Įvardink kontaktinį asmenį  ________________________________________

Rezultatų paskelbimo data  ________________________________________

Taisyklės ir reglamentai, į kuriuos aš turiu atkreipti dėmesį  
prieš įvažiuojant į numatytą šalį 

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Tinklapiai 
Tinklapių adresai, kurių informacija naudojaisi

 www ____________________________________

  www ____________________________________  

 www ____________________________________
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Tema 7

Kokios yra taisyklės, susisiekiant su darbo vieta užsienyje?
Įžanga
Tikslas: ši tema padės jums panaudoti teisingas strategijas, kontaktuojant su pasirinkta kompanija ar 
institucija.

Klausimai

K1 Mano pasirinktos šalies kalba yra _________________________
K2 Aš mokiausi to kalbos mokykloje O   Taip           O   Ne
K3 Aš kalbu ta kalba O   laisvai   

O   patenkinamai 
O   nepatenkamai 

K4 Aš rašau ta kalba O   laisvai   
O   patenkinamai 
O   nepatenkinamai 

K5 Aš suprantu šenkamąją kalbą O   labai gerai   
O   patenkinamai     
O   nepatenkinamai

K6 Aš suprantu rašytinę kalbą O   labai gerai   
O   patenkinamai     
O   nepatenkinamai

K7 Aš galiu drąsiai teigti, kad mano pasirink-
toje šalyje aš susikalbėsiu 

O   gerai  
O   nepakankamai gerai, bet susitvarkysiu 
O   nepatenkinamai

K8 Aš sutinku, kad turiu bendraut su kom-
panija formaliai 

O   Taip           O   Ne

K9 Aš žinau, ką reikškia žodis “NETIQUETTE” O   Taip           O   Ne
K10 Geriausi būdai, kontaktuojant su užsienio 

kompanija 
O   telefonas  O   laiškas  
O   e-paštas    O   faksas 
O   nežinau

K11 Aš žinau, kokios yra formalumo taisyklės, 
kontaktuojant 

              Taip          Ne 
telefonu O O 
laišku O O 
e-laišku   O O 
faksu O O

K12 Aš nusprendžiau su kompanija susisiekti                Taip          Ne 
telefonu O O 
laišku O O 
e-laišku   O O 
faksu O O
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje

U1 
Jei nuspęsi važiuoti dirbti į Graikiją ar Čekiją, greičiausiai prieš išvažiuojant, nespėsi išmokti graikų ar 
čekų kalbos, jei tomis kalbomis nekalbi ar net nesupranti. Galbūt būtų protingiau, jei sužinotum ar 
pasirinktoje šalyje kalbama anglų, vokiečių, prancūzų ar ispanų kalbomis (tarptautinėmis kalbomis). 
Taip pat nepervertink Vakarų Europos šalių kalbų įgūdžių: nustebsi, kiek nedaug žmonių kalba 
angliškai Prancūzijoje, arba prancūziškai Olandijoje, ypatingai tarp darbo sluoksnio žmonių.

•  Internete patikrink informaciją, kuriomis kalbomis galima susikalbėti ir suprasti, kas tau yra sa-
koma.

•  Išsiaiškink, kaip kompanijos darbas yra organizuojamas: kiek ten dirba žmonių, kiek iš jų yra 
vadovų, sekretoriato darbuotojų, kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkų? Su kuriais tau 
daugiausiai reiks kartu dirbti? 

Užuomina
•  Jei nori tiksliai sužinoti darbo klasės bendruosius kalbos įgūdžius, susisiek su pasirinktos šalies 

Prekybos rūmais. 

•  Pasinaudok internetu, kad sužinotum ar yra nemokamų internetinių kalbų kursų, kuriuose gali 
dalyvauti, pasiruošiant išvykai. 

U2
Alternatyva kursams yra susirasti studentų, kurie norėtų mokytis kalbos Tandemo metodu: 

Tandemo mokymasis yra toks: jūs naudojatės kompiuteriais, bendraujate savomis kalbomis. Tai 
metodas leidžiantis bendrauti su partneriu jo kalba, nes jis ten gyvena (ir yra taip vadinamas – gim-
tuoju kalbėtoju). 

• Pasinaudok internetu, kad išsiaiškintum organizacijas, kurios pagelbėtų rasti tandemo partnerį. 

Užuomina
• Tartpautiniame puslapyje  www.languages.dk rask pavyzdžių.  

Čia tu rasi partnerių iš įvairių šalių. 

U3
Susidaro įspūdis, kad labai svarbus momentas – susisiekti su kompanija. Egzistuoja formalios 
taisyklės, kurias privalu žinoti ir jas taikyti, jeigu nori peržengti kompanijos slenkstį. Šios taisyklės yra 
vadinamos Etiketu. Jei bendrauji internetu (pvz. e-paštu, pokalbių svetainėmis, video-konferencijo-
mis ir pan.), tada tai yra vadinama Netiketu. Bendrai, mes kalbame apie galimus ir negalimus ben-
dravimo įgūdžius: ką turėtum arba neturėtum sakyti, kalbant telefonu ar rašant e-laišką? 

• Sužinok daugiau apie (N)Etiketą internete. 

•  Užsirašyk, ką galima ir ko ne, kad šias taisykles galėtum taikyti, rašant e-laišką, faksą, paprastą 
laišką ar skambinant žmonėms pirmą kartą. 
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Užuomina
•  Naudok tinkamus paieškos žodžius interneto naršyklėse, kad gautum laukiamus atsakymus, pvz. 

“netiketas” arba “kaip parašyti laišką” arba “ką rašyti e-laiške ir ko ne”

T4 
IK12 tu nusprendei, kaip susisieksi su pasirinkta kompanija. 

• Taikyti taisykles pasirinktam bendravimo būdui. 

Užuomina

Įsitikink, jog žinai: 

• Į ką tu kreipsies;

• Kaip prisistatysi;

• Klausimus, kuriuos tu nori užduoti;

• Kaip pabaigti pokalbį ( pvz. jei nutari skambinti)

Užuomina
•  Panaršyk internete, kad surastum e-laiškų ir paprastų laiškų pavyzdžius; ten tikrai bus puslapių, 

kurie tau padės;

•  Paprašyk kalbos mokytojo padėti tau susiieškoti žmogų, su kuriuo tu galėtum pasibandyti telefo-
ninius pokalbius; 

• Paprašyk mokytojo patikrinti juodraštinį bendravimo raštu darbą (laišką ar el-laišką).

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 
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Tema 7

Bendravimo taisyklės

Pasirinktos šalies kalba  ________________________________________

Darbo klasės žmonių  
vartojamos užsienio kalbos  ________________________________________

Naudojausi šiais tinklapiais,  
kad gaučiau informaciją www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________

Kiti šaltiniai, kurias naudojausi,  
kad gaučiau informaciją  ________________________________________

  ________________________________________

Mano kalbiniai gebėjimai 
Mano užsienio kalbos gebėjimai gali būti įvertinami taip ___________________  

1 kalba       O   gerai      O   patenkinamai       O   nepatenkinama 
2 kalba       O   gerai      O   patenkinamai       O   nepatenkinama 
 
Man reikia pagerinti mano užsienio kalbos gebėjimus          O   Taip        O   Ne 
 
Tinklapiai, siūlantys nemokamus užsienio kalbos kursus 
 www ___________________________________ _

  www ___________________________________ _ 

 www ___________________________________ _

Mokymasis tandemu 
Aš naudosiu tandemo metodą, kad pagerinčiau užsienio kalbos įgūdžius 

                                                                                                         O   Taip        O   Ne

Tandemo partnerio pavardė ir vardas __________________________________  

E-pašto adresas  ________________________________________

Tandemo partnerio pavardė ir vardas __________________________________  

E-pašto adresas  ________________________________________

Tinklapiai, kuriuose susiieškojau tandemo partnerius 
 www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________
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Bendravimo netiketas

Teigiamos pusės (kaip reiktų rašyti ir bendrauti)

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Neigiamos pusės (ko reiktų vengti rašant ir bendraujant)

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________
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Tema 8

Kaip įtikinti kompanija duoti man darbą? 
Įžanga
Tikslas: ši tema padės jums rasti reikiamas strategijas parašyti taisyklingą, formalų įsidarbinimo laišką 
ar rekomendaciją. 

Klausimai

K1 Aš žinau, kas yra CV O   Taip           O   Ne
K2 Aš esu rašęs CV gimtąja kalba . O   Taip           O   Ne
K3 Aš žinau, kas yra įsidarbinimo laiškas O   Taip           O   Ne
K4 Aš esu rašęs įsidarbinimo laišką gimtąja kalba. O   Taip           O   Ne
K5 Aš esu rašęs CV ir įsidarbinimo laišką užsienio kalba O   Taip           O   Ne
K6 Įsidarbinimo laiške reiktų paminėti naudą, kurią gaus kom-

panija, jei mane įdarbins 
O   Taip           O   Ne

K7 Aš žinau, kaip apibūdinti mano indėlį kompanijai O   Taip           O   Ne
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje

U1 
Čia jau prasideda realus darbas, kadangi su šia informacija arba tu įtikinsi kompaniją tave priimtų į 
darbą, arba teks ieškotis darbo kitur. Pirmiausia, įsidarbinimo laiškas: 

• Rask internete oficialaus įsidarbinimo laiško rašymo taisykles;

• Sudaryk santrauką, ką reikia rašyti, o ko vengti;

• Tada pasirašyk savo pirmojo laiško juodraštį;

• Patikrink juodraštį, ten gal rasi trūkumų, loginių ar rašybos klaidų; 

• Patikrink, ar gerai pradėjai ir užbaigei laišką;

• Patikrink, ar teisingai užrašei pavardes, adresus, kitus duomenis; 

• Neišsiųsk laiško ar el-laiško iki visko nepatikrinai;

• Galiausiai, nepamiršk pridėti CV (žiūrėk U2). 

Užuomina
• Įsitikink, kad įtraukei ir informaciją apie tai, kokį darbą tu norėtum dirbti. 

• Paprašyk draugo ar mokytojo, kad patikrintų tiek juodraštį, tiek ir paskutiniąją laiško versiją. 

U2
Įsidarbinimo laiškas turi būti kartu su CV arba Curriculum Vitae (gyvenimo aprašymu). Šis dokumen-
tas – tai asmeninė informacija, išsilavinimas, mokymai ir pasiekimai. 

• Internete rasi CV pavyzdžius. 

• Naudok teisingą CV formatą, jį užpildyk su asmenine informacija. 

• Įsitikink ar naudoji teisingus žodžius užsienio kalba, kad apibūdintum turimą karjeros patirtį. 

Užuomina
Paprašyk buvusio darbdavio, kad parašytų rekomendaciją. Pilnoje rekomendacijoje reikia pateikti: 

• Pilną buvusios kompanijos pavadinimą;

• Asmens, rašančio rekomendaciją vardą, pavardę, pareigas;

• Darbo laikotarpį;

• Kokį darbą tu ten atlikai;

• Kokia yra kompanijos nuomonė apie tavo darbą;

• Paprašyk mokytojo, kad patikrintų juodraštį ir paskutiniąją rekomendacijos versiją.
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Rekomendacija
Visada reikia paprašyti kompanijos, kad atsiųstų patvirtinimą, jog tavo įsidarbinimo laiškas buvo pri-
imtas. Patvirtinantis laiškas įrodo, kad tave priėmė į darbą kompanijoje, nurodant laikotarpį, darbo 
tipą ir galbūt atlyginimą.  

Šį laišką gali parodyti savo studijų mokytojui, kaip įrodymą, kad esi priimtas. 

U3 
Darbo radimas įtraukia tave ir kompaniją. Tau turi būti aišku, kodėl tu nori dirbti užsienyje, bet tu turi 
įrodyti kompanijai, jog būsi ir jiems naudingas. Ką tu turi siūlyti? 

• Internete paieškok informacijos ir rekomendacijų “Kaip kreiptis dėl darbo?” 

Užuomina 
• Paprašyk kalbos mokytojo, darbo biržos ar kalbų mokyklos pagalbos 

Aš dirbau Airijoje, ten žmonės draugiški su savo muzika ir požiūriu į gyvenimą. Beveik kas vakarą mes eidavome į barus, kuri-
uose visi susirinkdavo tik pabūti kartu ar pažaisti, padainuoti. Lengva būdavo bendrauti (Mirella,22)

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 
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Tema 8 

Įtikink kompaniją 
Informacija apie kompaniją
Pavadinimas  ________________________________________

Adresas  ________________________________________

Miestas  ________________________________________

Kompanijos tinklapis   ________________________________________

Kontaktinio asmens pareigos kompanijoje _______________________________  

Kontaktinio asmens kompanijoje vardas ir pavardė  _______________________  

Tel/E-paštas    ________________________________________

Įdarbinimo datos kompanijoje Pradžia _____________ / Pabaiga_____________

Atitikimo kompanijai kriterijai 
  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Apibūdinimas to, ką aš turėčiau pasiūlyti kompanijai 
  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________
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Įsidarbinimo laiškas ir CV 
Tinklapiai, kuriuose aš radau informaciją, kaip rašyti įsidarbinimo laišką ir CV 

 www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________

Kiti šaltiniai, kuriuose aš radau informaciją, kaip rašyti įsidarbinimo laišką ir CV

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Pavardės ir pareigos asmenų, kurie tikrino pirmąją ir galutinę įsidarbinimo  
laiško ir CV versiją 

Vardas, pavardė  ________________________________________

Pareigos   ________________________________________

Vardas, pavardė  ________________________________________

Pareigos   ________________________________________

Vardas, pavardė  ________________________________________

Pareigos   ________________________________________
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Tema 9

Ar aš turiu pasirašyti kokias nors sutartis (kontraktus)? 
Įžanga
Tikslas: ši tema padės tau įsistinkinti, ar prieš išvykstant reikia parengti kokius nors kontraktus ar 
sutartis.

Klausimai

K1 Darbo praktika yra mano studijų dalis O   Taip           O   Ne
k2 Mano kolegija prižiūrės mano darbo praktiką užsienyje O   Taip           O   Ne
K3 Aš atlikau savo šalyje darbo praktiką, tai buvo mano studijų 

dalis  
O   Taip           O   Ne

K4 Aš pasirašiau kontraktą su savo kolegja ir kompanija O   Taip           O   Ne 
O   Nežinau 

“Niekas netiki manimi, kad ši vaivorykštė atsirado iš niekur, ją aš galėjau paliesti pirštais, ji buvo  taip arti (Mo’her uolos, Airija). 
Ypatingas jausmas! (Nathalie,21)”
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Užduotys
Užduočių rezultatus pridėkite PLANAVIMO skyrelyje

U1
Panašu, kad tavo kolegija nori pasirašyti kontraktą su užsienio ar savo šalies kompanija, kuri siūlo tau 
darbą.

•  Pasiteirauk savo studijų vadovo, darbo praktikos vadovo ar studentų administracijos atstovo savo 
kolegijoje, ar šį kontraktą tu, kolegija ir kompanija turi pasirašyti.

Užuomina 
• Pažiūrėk į darbo kontrakto pavyzdį tarp Olandijos koledžo ir užsienio kompanijos PRIEDUOSE;

• Paprašyk tokio kontrakto ar sutarties pavyzdžio;

•  Sužinok, kaip ir kada toks kontraktas turi būti užpildytas, ar yra kitokių procedūrų, kurias tu 
turėtum žinoti.

Užuomina 
• Pavyzdyje, kurį tau duos, pateik informaciją apie kompaniją;

• Pasidaryk kopijų, vieną pasilik sau, o kitą duok asmenims dirbantiems su kontraktais;

•  Įsitikink, jog daugiau nereikia pasirašyti jokių kitų kontraktų ar sutarčių dar prieš išvažiuojant į 
užsienį. 

U2
Tai įmanoma, tačiau nėra labai paplitusi praktika, kad reiktų pasirašyti kontraktą. Tai gali nutikti, jei 
kompanija yra įtraukta į slaptuosius ar vyriausybinius projektus, pavyzdžiui, Britų oro erdvė 
Playmouth’e, Devon, JK

• Pasiteirauk kompanijoje ar yra kontraktų ar sutarčių, kurias tau apskritai reikia pasirašyti. 

• Paprašyk jų atsiųsti tokio kontrakto ar sutarties kopiją, kol vis dar esi namuose. 

Užuomina 
• Jei nesi tikras, kad teisingai supranti kontraktą, paprašyk pagalbos, kad perskaitytų jį ir paaiškintų. 
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U3
Gyvybiškai svarbu, kad tu paprašytum kompanijos atsiųsti draudimo kopiją per tavo darbo valandas. 

• Pasiteirauk kompanijos, kaip jie tave draus, kol tu dirbsi patalpų viduje ar išorėje. 

•  Jei dirbsi patalpų viduje, tai reiškia, kad tu dirbsi kompanijos pastate ar jai priklausančiose 
žemėse. 

•  Patalpų išorėje – reiškia, kad tu esi “kelyje” į kompaniją. NESI pastate ar jai priklausančiose 
žemėse. Ypač inžinerijos studentai turi būti pilnai apdrausti, jei atlieka darbo praktiką užsienyje.

Užuomina
•  Pasiteirauk studentų, kurie dirbo kompanijoje, kaip ir kokiomis sąlygomis jie buvo drausti.

“Pasiruošimas kelionei, paso nuotraukos, apgyvendinimas, draudimai, transportas, e-laiškai ir dar daug kitų dalykų privalo 
būti suorganizuoti prieš išvažiuojant!” (Helmuth,19)

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą. 
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Tema 9

Kontraktai
Kolegijos kontaktinio  
asmens duomenys  ________________________________________

Kontrakto turinys  
(trumpa santrauka)   ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Kontraktą pasirašiusių 
 asmenų pavardės   ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Pasirašyto kontrakto  
pateikimo data   ________________________________________

Kompanijos kontraktas(-ai) 
Kompanijos kontaktinio 
 asmens duomenys  ________________________________________

Kontrakto turinys 
 (trumpa santrauka)  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Pasirašyto kontrakto  
pateikimo data   ________________________________________
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Tema 10

Kaip aš galiu save apsidrausti?
Įžanga 
Tikslas ši tema padės jums atsakyti į svarbius draudimo klausimus. 

Klausimai

Pasiūlymas 
Atsakyk visus klausimus! Įtrauk informaciją PLANAVIMO skyrelyje, pavyzdžiui, savo draudimo kom-
panijos informaciją, draudimo poliso numerį, draudimo sumą ir pan. 

Health insurance
K1 Aš žinau sveikatos draudimo pavadinimą O   Taip           O   Ne
K2 Aš turiu asmeninį sveikatos draudimą O   Taip           O   Ne
K3 Aš turiu nacionalinį sveikatos draudimą  . O   Taip           O   Ne
K4 Mano draudimo suma yra pakankama, būnant užsienyje O   Taip           O   Ne 

O   Nežinau 
K5 Aš žinau procedūrą, kaip išsiaiškinti ar mano draudimo suma 

yra pakankama, būnant užsienyje 
O   Taip           O   Ne

Travel insurance 

K6 Aš žinau kelionės draudimo pavadinimą O   Taip           O   Ne
K7 Aš turiu visus metus galiojantį draudimą, tai reiškia, kad jis 

dengs kelionę į/iš užsienio 
O   Taip           O   Ne 
O   Nežinau 

K8 Aš žinau procedūrą, kaip išsiaiškinti ar mano draudimo suma 
yra pakankama, būnant užsienyje

O   Taip           O   Ne

K9 Aš turiu draudimą, kuris dengia, jei atšaukiama užsakyta 
kelionė į užsienį  

O   Taip           O   Ne

Kolegijos draudimas
K10 Mane apdraudė kolegija . O   Taip           O   Ne 

O   Nežinau
K11 Kolegija parengs visus draudimus man būnat užsienyje O   Taip           O   Ne 

O   Nežinau
K12 Jei kas nors atsitiks man užsienyje, pirmiausiai kreipsiuosi į 

kolegijos draudimo kompaniją 
O   Taip           O   Ne 
O   Nežinau

K13 Aš žinau procedūrą, kaip išsiaiškinti ar mano draudimo suma 
yra pakankama, būnant užsienyje. 

O   Taip           O   Ne

Kompanijos draudimas
K14 Darbo metu aš būsiu apdraustas kompanijos sąskaita O   Taip           O   Ne 

O   Nežinau
K15 Aš žinau, kad draudimo suma yra pakankama                                                               O   Taip           O   Ne
K16 Kompanija atsiuntė man draudimo sutarties kopiją, kurioje 

nurodyta, kaip mane apdraudė darbo metu 
O   Taip           O   Ne

K17 Kompanija manęs užsienyje neapdraus O   Taip           O   Ne 
O   Nežinau

K18 Įmanoma gauti draudimą savo šalyje, nes manęs užsienio 
kompanija neapdaus    .

O   Taip           O   Ne 
O   Nežinau
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Užduotys 

U1
Draudimai dažnai dengia daugelį draudiminių atvejų, pvz., sveikatą.

• Išsiaiškink pagrindinius draudiminius atvejus savo draudimo kompanijoje. 

• Nuspręsk, kurie atvejai yra svarbiausi, dirbant užsienyje. 

Užuomina
•  Taip pat pagalvok apie situaciją, kai tu gali sukelti nelaimingą atsitikimą užsienyje ar tapti 

kažkieno auka ne vien tik darbo valandomis.

U2
Tai gal bus pirmasis atvejis, kai tavęs klausiame apie tavo draudimą. Svarbu žinoti, nuo ko tu esi ap-
draustas namuose ir užsienyje. Reikia skirti ar tu turi asmeninį, ar nacionalinį sveikatos draudimą. 

•  Patikrink, kaip tu esi apdraustas: sužinok informaciją ir kompanijos pavadinimą, kokiai sumai esi 
draustas namuose ir užsienyje. 

• Patikrink ar draudimo kompanija draus ir kelionę. 

Užuomina
•  Check with your parents or guardian (-s) first; they may have written documentation of your in-

surance. 

Užuomina
•  Pasitikrink su tėvais ar globėjais; gal jie turi tavo draudimo kopiją; 

Užuomina
•  Dėl savo draudimo skambink ar rašyk e-laišką draudimo kompanijai. Pabaik tvarkyti draudimo 

reikalus tik tada, kol gausi draudžiamos sumos dokumentus. 

U3 
Tavo kolegija gali drausti studentus papildomu draudimu, kuris dengs nelaimingus atsitikimus, jie 
taip pat gali drausti ir studentus, dirbančius užsienyje.

• Paklausk tarptautinių reikalų koordinatoriaus ar tavo kolegija turi tokio tipo draudimus;

•  Pasitikrink su studijų vadovu, patarėju ar studentų atstovu ar galima sudaryti draudimą per 
kolegiją, kokiai sumai, kokiam laikotarpiui. 
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U4 
Kas bus, jei tu ką nors sulaužysi, kol dirbsi užsienyje: tai gali būti brangus kompanijos turtas, nors iš 
kitos pusės ir pats gali susižeisti.

• Užsienio kompanijos paklausk, kaip jie draudžia nelaimingo atsitikimo atveju. 

• Paprašyk kompanijos, kad atsiųstų draudimo kopiją. 

“Mokyklos, kolegijos ir universitetai stengiasi, kad mes pamatytume  
pasaulį jų akimis. Kai pirmą kartą pamačiau šią statulą, pagalvojau, kad  
tai yra tikras žmogus, besistengiantis ištrūkti, tai mane privertė susimąstyti: 
 jeigu aš noriu išsilaisvinti nuo to, ko jie nori mane išmokyti, aš privalau to  
pats pasiekti. Aš turiu keliauti, susitikti su kitais žmonėmis, kalbėtis, klausytis 
 ir mokytis.  Iš pradžių buvo juokinga stebėti šią statulą universiteto teritorijoje,  
bet kaip pagalvoji, ji turi prasmę. Kitas juokingas dalykas buvo, kai aš klausiau, 
 ką kiti studentai galvoja apie jos prasmę, jie sakė: “čia kaip kalėjimas, apie  
kurį tau kiekvieną dieną primena”. (Sören, 21)

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą
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Tema 10

Draudimai
Sveikatos draudimas 
Sveikatos draudimo kompanijos pavadinimas          

  ________________________________________  

Draudimo tipas O   asmeninis     O   nacionalinis sveikatos     O  kita

Draudimo poliso Nr.  ________________________________________

Draudimo kompanijos tel. nr.  ________________________________________

Reikalingi papildomi draudimai                            O   Taip                                    O   Ne

Draudiminiai atvejai O kūno sužeidimai

 O nuostolių atlyginimas (3-ioms šalims)

 O kiti, išvardinkite   _________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Kelionės draudimas

Sveikatos draudimo kompanijos pavadinimas, jei skiriasi 
 nuo Sveikatos draudimo  ________________________________________

Draudimo poliso Nr.   ________________________________________

Kitos sveikatos draudimo  
kompanijos tel.nr.   ________________________________________

“Biuro sienos buvo padengtos lentelėmis. Mums reikėjo pridėti savo. Štai keletas pavyzdžių”... (Simone,18)

• Kompiuterio dėmesio trukmė atitinka jo maitinimo laido ilgį

•  Spausdintuvas yra sudarytas iš trijų elementų: dėžės, užstrigusio popieriaus ir mirksinčios 
lemputės

• Kiekvieną kartą, kai įrašau “laimėti”, aš pralošiu 

• Skaitmeninių laikrodžių savininkai: jūsų dienos skaičiuojamos! 

• Windows’ai NĖRA virusai! Virusai PADARYKITE ką nors!
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Kelionės draudimo tipas O   draudiminė suma metams     O   įsidarbinimo laikotarpiu  
Draudiminiai atvejai 

 O   vagystė

 O   praradimas

 O   (asmeninė) žala

 O   nuostolių atlyginimas (3-ioms šalims) 

 O   kita, išvardinkite  ________________________________

Kolegijos draudimas 
Draudimo kompanijos pavadinimas  ___ ________________________________

Draudimo kompanijos tel. nr.  ________________________________

Draudimo poliso Nr.  ________________________________________

Kelionės draudimo tipas

 O   visiems metams         O   įdarbinimo laikotarpiui

Draudiminiai atvejai O   vagystė

 O   praradimas

 O   (fizinė)  žala

 O   nuostolių atlyginimas (3-ioms šalims) 

 O   kita, išvardinkite  ________________________________

 

Kompanijos draudimas

Draudimo kompanijos pavadinimas ____ ________________________________

Draudimo poliso Nr. ________________________________

Draudimo kompanijos tel. nr.  ________________________________

Draudimo tipas O   visiems metams          O   įdarbinimo laikotarpiu

 

Draudiminiai atvejai O   vagystė

 O   praradimas

 O   (fizinė)  žala

 O   nuostolių atlyginimas (3-ioms šalims) 

 O   kita, išvardinkite  ________________________________
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Tema 11

Kur ir kaip aš gyvensiu užsienyje?
Įžanga
Tikslas šis skyrelis padės jums nuspręsti, kur ir kaip rasti gyvenamąją vietą, kai nuvyksite į užsienį. 

Klausimai
K1 Aš jau radau užsienyje kompaniją, kuri mane priėmė O   Taip           O   Ne
K2 Aš jau turiu, kur gyventi . O   Taip           O   Ne
K3 Aš jau išsiaiškinau, kaip lengiausiai ir pigiausiai nukeliausiu iš 

namų iki darbo 
O   Taip           O   Ne

K4 Aš patenkintas, nes esu pasiruošęs kelionei O   Taip           O   Ne

Accommodation is arranged for you

K5 Mano kolegija/kompanija suieškojo man, kur gyventi O   Taip           O   Ne

K6 Už gyvenamąją vietą aš mokėsiu tarp
25 – 50  Eurų per savaitę O
50 – 75  Eurų per savaitę O
75 – 100  Eurų per savaitę O
kita, išvadrink _____ Eurų/sav O   nežinau

K7 Aš apsistosiu su draugais arba šeima O   Taip           O   Ne

Your accommodation wishes
K8 Norėtum gyventi su priimančia šeima O   Taip           O   Ne
K9 Aš norėčiau, kad priimanti šeima gamintų man

pusryčius O
pietus O
vakarienę O

K10 Aš noriu nuomotis kambarį ir gamintis pats O   Taip           O   Ne
K11 Aš norėčiau apsistoti studentų bendrabutyje su kais studentais O   Taip           O   Ne
K12 Aš žinau informaciją sano šalies agentūroje, kuri gali man 

surasti gyvenamąją vietą pasirinktoje užsienio šalyje.
O   Taip           O   Ne
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Užduotys

T1 
Your college, or students that have worked for the same company before you, may give you useful 
information about accommodation.

•  Check with your international coordinator and/or your student administration if they have expe-
rience in helping students find accommodation abroad.

•  Check with students that have also worked for the company about details of their accommoda-
tion.

Užuomina
If your college has an IWP program, then details of students are probably available.

T2
There are agencies in your country that can help you find accommodation abroad.

• Surf the net to find agencies that can help you arrange accommodation abroad.

Užuomina
•  Make sure you compare the possibilities and conditions of as many agencies you can find. This 

may save you a lot of money.

T3
The company you are going to work for may provide accommodation options.

•  Enquire with your company contact person whether there are any staff members who may be 
wiling to host you for a period of time.

Užuomina
• Ask your company contact to put up a Netice on the staff Netice board.

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą
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Tema 11

Apgyvendinimas
Man patiktų toks apgyvendinimo tipas

 O   svečių namai

 O   svečių namai

 O   priimanti šeima

 O   kambarys (su įranga pačiam pasigaminti maistą)

 O   kambarys keliems asmenims

 O   kita, išvardinkite ________________________

Asmens, besirūpinančio 
 gyvenamąja vieta, kontaktai  ________________________________________  

Adresas  ________________________________________  

Pašto kodas /Vieta  ________________________________________

Telefono Nr.  ________________________________________

Gyvenamosios vietos  
mokestis per savaitę    _____________________________ Eurų per/sav

E-pašto adresas  ________________________________________

Aš susisiekiau su  
agentūromis, kurios padeda  
susirasti gyvenamają vietą  ________________________________________

Tinklapiai, kuriuose ieškojau 
 informacijos apie 
 gyvenamąją vietą www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________

Informacija apie studentus,  
kurie padėjo  
man susirasti gyvenamąją vietą 

Vardas ir pavardė 1   ________________________________________

E - pašto adresas  ________________________________________

Vardas ir pavardė 2   ________________________________________

E - pašto adresas  ________________________________________
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Tema 12

Kaip aš keliausiu į pasirinktą šalį ir jos viduje? 
Įžanga
Tikslas ši tema padės tau pasirinkti tinkamiausias transporto priemones į pasirinktą užsienio šalį, 
atsakys į klausimą, kokiomis priemonėmis keliausi šalies viduje. 
Klausimai 
K1 Aš vykstu į (šalį)  ___________________    O   Dar nežinau kaipyet
K2 Mano darbas yra šiame mieste ___________________   O    Dar nežinau koks

Travelling to the target country
K3 Aš keliausiu 

- lėktuvu 
- traukiniu (ir laivu) 
- traukiniu 
- autobusu (ir laivu) 
- autobusu 
- automobiliu (ir laivu) 
- automobiliu 
- motociklu (ir laivu)  
- motociklu

  
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O

K4 Aš galiu pasidalinti kelionės išlaidas su 
kitais studentais

O   Taip           O   Ne                     O    (Dar) nežinau

K5 Aš žinau, kur ieškoti pigiausių kelionės 
pasiūlymų 

O   Taip           O   Ne

K6 Numatyta kelionės kaina į pasirinktą 
šalį yra

 
_______________ Eurų

K7 Aš žinau, kur tiksliai dirbsiu ir žinau, 
kaip reiks nuvykti nuo namų iki darbo. 
  

O   Taip           O   Ne

K8 Aš žinau, kaip išsiaiškinti, kaip reiksnu-
vykti nuo namų iki darbo

O   Taip           O   Ne

K9 Bedra kelionių šalyje suma yra           _______________ Eurų

Kelionės dokumentai
K10 Aš turiu galiojantį pasą ar asmens 

tapatybės kortelę.
 
O   Taip           O   Ne

K11 Aš galiu laisvai keliauti su tapatybės 
kortele į pasirinktą šalį .

 
O   Taip           O   Ne                     O    Nežinau

K12 Pasas galios reikiamą laikotarpį, tik 
darbo užsienyje metu.

 
O   Taip           O   Ne                     O    Nežinau

K13 Aš vykstu į šalį, kurioje reikia vizos O   Taip           O   Ne                     O    Nežinau
K14 Aš vykstu į šalį, kurioje reikia darbo 

leidimo 
 
O   Taip           O   Ne                     O    Nežinau
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Užduotys

U1
Naudinga pradėti ieškoti pigiausių kelionės variantų labai iš anksto. Ypač turint galvoje, kad tavo 
darbo praktika dažnai nevyksta kelionių sezono laikotarpiu. 

•  Patikrink inrternete, kuri skrydžių bendrovė ar kelionių agentūra turi geriausius ir pigiausius 
pasiūlymus. 

Užuomina 
•  Įsitikink, kad palyginsi tiek pasiūlymų, kiek tik įmanoma, tai yra naudinga! Jei pasiūlymas yra tikrai 

patrauklus ir tu gavai darbo patvirtinimą, užsisakyk kelionę, kaip galima greičiau. 

• Sužinok, kaip atsiimti pinigus (ar bent dalį jų), jei būsi priverstas atšaukti kelionę į užsienį. 

U2
Ankstesniuose skyreliuose mes kalbėjome apie darbą šalyse, kuriose reikia turėti VIZĄ arba darbo 
leidimą. 

•  Patikrink ar visi tavo kelionės dokumentai, įtraukiant VIZĄ ar darbo leidimą, yra parengti dar prieš 
išvykstant.

“Ši nuotrauka – tikroji Britanija: telefono būdelė, dviaukštis autobusas ir vyriškis, laikantis rankose Harrods krepšį! Viskas už 
vieno kainą!! (Kirstin,22)

Pasitikrinimo sąrašas
Pažymėkite pasiruošimo dalyje, kad atlikote pasitikrinimą
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Tema 12

Pasiruošimas kelionei
Keliavimo būdai

Aš keliausiu į pasirinktą šalį (priemone)  ________________________________   

Bilietų kaina į pasirinktą šalį   ____________________________________ Eurų 

Kelionės agentūros pavadinimas  ______________________________________  

Tinklapiai, teikiantys  
geriausius paiūlymus www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________

Kiti šaltiniai, kuriuose 
radau geriausius pasiūlymus  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

Keliausiu pasirinktoje šalyje (priemone _________________________________  

Kelionių bilietų kaina   ____________________________________ Eurų

Tinklapiai, kuriuose 
radau informaciją  www ____________________________________

 www ____________________________________

 www ____________________________________

Kiti naudoti šaltiniai  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________
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Kelionės dokumentai

Paso Nr.  ________________________________________

Galioja iki  ________________________________________

Asmens tapatybės kortelė  ________________________________________  

Galioja iki  ________________________________________

VIZOS Nr.  ________________________________________

Galioja iki  ________________________________________

Darbo leidimas  ________________________________________

“Tai buvo pirmasis adresas, kuriuo kreipiausi dėl gyvenamosios vietos.  
Pirmas iš daugelio, bet jo vertėjo palaukti. Man pasiūlė puikų kambarį, 
 su įvairiais privalumais Limerick’e…. vien tik už 45 eurus per savaitę!  
Pridėkite dar 30 eurų maistui, tai jums leis suvokti, kiek kainuoja  
kambarys ir maitinimasis. Neblogai! (Ingrid,19)”
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DALIS III

Pasitikrinimo sąrašas 
Svarbu 
Pažymėkite skyrelius tik tada, jei atlikote visus klausimus irir skyrelių užduotis!!!

O Tema 1 Mano motyvacijos apibūdinimas
O   Aš galiu motyvuoti savo pasirinkimą dirbti užsienyje  
O   Aš galiu motyvuoti savo pasirinkimą dirbti užsienyje savo darbdaviui 

O Tema 2 Darbo užsienyje kaina
O   Aš žinau, kiek kainuos nuvykti į užsienį ir keliauti pasirinktoje šalyje  
O   Aš žinau, kiek kainuos gyvenamosios vietos nuoma. 
O   Aš žinau, keik kainuoja pasas, asmens tapatybės kortelė ir kiti dokumentai  
 O   VIZA 
 O   darbo leidimas 
O   Aš žinau, kiek kainuoja pramogos, renginiai

O Tema 3 Generating income 
O   Aš žinau, kaip papildyti savo pajamas 
O   Aš susiorganizavau stipendijas  
O   Aš susiorganizavau subsidijas 
O   Aš žinau, kiek uždirbsiu kompanijoje

O Tema 4 Kolegijos reikalavimai
O   Aš žinau, kiek reikės parašyti pranešimų  
O   Aš žinau, apie ką reikės rašyti pranešimuose  
O   Aš žinau, kada pranešimus reikės pristatyti  
O   Tiek mokytojas, tiek ir aš pasirašėme pranešimų sutartį  
O   Aš žinau, kokius kriterijus turiu atitikti darbo vietai 
O   Aš gavau kriterijų kopiją  
O   Mokytojas ir aš sutarėme, kaip ir kaip dažnai bendrausime  
O   Aš žinau, kaip mano darbas bus vertinamas

O Tema 5 Pasinaudokite kolegijos pagalba
O   Aš patikrinau informaciją apie kolegijos IWP koordinatorių 
O   Aš patikrinau informaciją apie studentus, kurie dirbo užsienyje 

O Tema 6 Šalies pasirinkimas
O   Aš žinau, į kurią šalį aš vyksiu  
O   Aš žinau, kokioje kompanijoje dirbsiu  
O   Aš jau žinau, kokių specialių dokumentų, taisyklių ar reglamentų man reiks pasirinktoje                          
šalyje  

O Tema 7 Bandravimo taisyklės
O   Aš jaučiuosi saugiai, nes žinau, kad pasirinktoje šalyje susikalbėsiu  
O   Aš žinau, kaip reikia bendrauti ir ko negalima sakyti
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O Tema 8 Laiškų rašymas kompanijai 
O   Aš galiu parašyti formalų įsidarbinimo laišką ir CV  
O   Aš žinau, kaip apibūdinti savo motyvaciją  
O   Aš galiu apibūdinti savo atitikimą kriterijams, reikalingiems IWP laikotarpiu  
O   Aš žinau, kaip įrodyti kompanijai, kad samdytų mane  
O   Aš parašiau įsidarbinimo laišką ir CV  
O   Aš gavau iš kompanijos patvirtinantį laišką 

O Tema 9 Kontraktai
O   Aš išsiaiškinau apie visus kolegijos kontraktus 
O   Aš išsiaiškinau apie visus kompanijos kontraktus

O Tema 10 Draudimai
O   Aš turiu visus reikiamus draudimus: 
 O   Kelionės 
 O   Sveikatos 
 O   Kolegijos draudimą 
 O   Kompanijos draudimą

O Tema 11 Gyvenamosios vietos paieška
O   Aš radau, kur gyvensiu  
O   Aš gavau patvirtinančius duomenis dėl gyvenamosios vietos 

O Tema 12 Pasiruošimas kelionei
O   Aš suorganizavau kelionės detales 
O   Aš turiu reikalingus dokumentus 
O   Aš gavau patvirtinimą dėl savo kelionės 

O Aš pasiruošęs išvykti!

“Mes linkime puikios tarptautinės patirties ir norėtume pamatyti tave kada nors Rumunijoje! “(Georg and Mihai)
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DALIS IV

Priedai
III .1 Kad tavo planuojami pasirengiamieji darbai būtų atlikti laiku 

Patarimas: 
Tu turėtum apie 5 mėnesius (mėn) praleisti, ruošiantis IWP:

Mėn VEIKLA PASITIKRINK
1 (parašyk prašymą, norint dalyvauti IWP kolegijos programo-

je)
- college IWP program 
- support from college in  
- finding an IWP

1 Orientacija į: 
- Šalies, miesto pasirinkimas  
- VIZOS / darbo leidimas 
- subsidijos & stipendijos 
- apgyvendinimas 
- kolegijos IWP kriterijai  

- Kolegijos parama, ieškant 
subsidijų & stipendijų 
- kolegijos kriterijai 
- kolegijos patvirtinimas,  
kad gali atlikti IWP 
- Vizos/darbo leidimo  
planavimo procedūra 

2 - nusiųsk prisistatymo laiškus į kompaniją/instituciją  
- nusiųsk įsidarbinimo laišką/CV  
- padiskutuok apie rezultatus su kolegijos koordinatoriumi 
- imkis visų reikalingų priemonių, kad gautum subsidiją/
stipendiją/VIZĄ/darbo leidimą 
- orientuokis į (nemokamas) kalbos programas 

- palauk patvirtinančio kom-
panijos laiško  
- gauk rašytinį kolegijos 
patvirtinimą, kuriame nuro-
dyta pranešimų pateikimo 
grafikas, bendravimo reikala-
vimai, IWP įvertinimo sąlygos

3 - pradėk kalbos programą  
- orientuokis į pasirinktos šalies kultūrą  
- pasirašyk kontraktą tarp kolegijos ir kompanijos 
- susiorganizuok savo gyvenamąją vietą  
- pasiruošk draudimus 

- patikrink, kaip sekasi gauti 
subsidiją, stipendiją, Vizą ar 
darbo leidimą  
- patikrink ar turi galiojantį 
pasą/tapatybės kortelę 

4 - pasiruošk iki galo kelionei  
- Paruošk veiksmų planą: 
  - žurnalą (kur fiksuosi įvykius)  
  - finansų žurnalą   
  - pranešimus kolegijai 
  - bendravimui su kolegija

- gauk kolegijos “žalią šviesą”; 
Gaunant: 
- kelionės dokumentus (Vizą, 
darbo leidimą); 
- subsidiją / stipendijos doku-
mentus 

5 Pasinaudok PASITIKRINIMO SĄRAŠĄ (psl. 64), užbaigiant 
pasiruošimo darbus 

Pasitikrinimo sąrašas
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III . 2 Kontrakto tarp kolegijos ir kompanijos pavyzdys

Ši diagrama – tai pavyzdys, kurią tu gali naudoti skaičiuojant kainas ir išlaidas IWP laikotarpiu.

Savaitė Diena/Data Apibūdinimas Kaina
1 Pirm /5 Vasario Autobuso bilietas-

Maisto pirkimas 
Gėrimai 
Autobuso bilietas

0,50 Eurų 
8,45 Eurų 
11    Eurų 
0,50 Eurų

Antr/6 Vasario Maisto pirkimas 
Kinas

6,50 Eurų 
4,00 Eurų

Treč/7 Vasario Maisto pirkimas 
Boulingas 
Gėrimai

8,00 Eurų 
3,25 Eurų 
16    Eurų

Ketv/8 Vasario Autobuso bilietas 
restoranas 
autobuso bilietas

0,50 Eurų 
11,0 Eurų 
0,50 Eurų

Penkt/9 Vasario Mėnesinis viešojo 
transporto bilietas 
Maisto pirkimas 
pramogos

22,5 Eurų 
6,00 Eurų 
34,0 Eurų

Šeštadienis Valties nuoma 
Maistas ir gėrimai

35,0 Eurų 
27,0 Eurų

Sekmadienis Baseinas 
Baras

4,0 Eurų 
6,0 Eurų

Viso per 1 savaitę 185 Eurų
Savaitė 2 panašiai Pirm/12 Vasario Autobuso bilietas 0,50 Eurų

Pasiūlymas:
•  Pasistenk pildyti šį žurnalą kasdien skiriant šiam darbui kelias minutes. Niekad neišmesk bilietų, 

čekių, sąskaitų ir kt., kad matytum savo išlaidas. Jeigu tu esi atvykęs pagal ES skirtą paramą (Leon-
ardo), kolegija reikalaus patvirtinančių dokumentų, kur panaudojai pinigus, todėl visus čekius ir 
sąskaitas reikės pristatyti Leonardo agentūrai tavo šalyje. 

•  Savo žurnale fiksuok kasdieninius darbus, įtrauk savaitgalių veiklas. Tai įrodys, kokį veiksmingą 
dokumentą tu turi visam likusiam gyvenimui! 
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<< oficialus kolegijos dokumentas >>

Kurso tipas: pvz. dieninis profesijos kursas

Pasirašantieji:
Švietimo institucija:   tavo kolegija 
Adresas 
Pašto kodas/ Vieta 
Skyriaus (fakulteto) adresas: 
Teisėtai atstovaujamas:   Skyriaus (fakulteto) vadovas

Studentas
Registracijos Nr. 
pavardė 
vardas(-ai) 
gimimo data  Lytis: O Mot / O Vyr 
adresas 
pašto kodas/vieta

Teisėtas atstovas* 
Patyrusi darbo organizacija:
Pavadinimas 
Adresas 
Pašto kodas / vieta 
Telefono nr. 
Kompanijos atstovas 

Sutinka dėl:
Darbo patirtis yra dalis profesinio mokymo kurso pagal Švietimo ir profesijos mokymo aktą.  

IWP yra šių kursų dalis:
Kurso pavadinimas 
Kurso kodas 
IWP savaičių skaičius 
IWP prasideda 
IWP baigiasi 
Studentas yra įtrauktas į šį kursą pagal mokymosi sutartį. Galutis išsilavinimo lygis ir profesinė 
darbo patirtis turi atitikti Švietimo ir egzaminų taisykles. IWP knygelėje galutiniai pasiekimų 
lygiai bus suskirstyti pagal praktikos užduotis studentui. Šios užduotys turi mokymosi funkciją. 

Pagal susitarimą, egzemplioriuje neįvykdytos sąlygos, laikomos 
negaliojančiomis
(turi būti pasirašytas ir su kompanijos bei kolegijos antspaudais)

III . 3 Kontrakto tarp kolegijos ir kompanijos pavyzdys
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III . 4 Europasas

Kas tai yra Europasas?
Europasas - tai metodas, kuris fiksuoja visus mokymus ir įgytus gebėjimus darbo praktikos metu, kuri 
yra vykdoma, nes tai yra kurso dalis bet kurioje Europos šalyje.  

Jis neatstoja formalios akreditacijos, šio paso standartas užtikrina nuolatinį fiksavimą ir įvairių 
įgūdžių, mokymų pripažinimą, kurie yra įgyjami mokymų, įsidarbinimo metu. Jis galioja visoje Euro-
poje. 

Visa informacija apie Europasą yra patvirtinama pagal  siunčiančių ir priimančių organizacijų 
informaciją. Šią informaciją sudaro detalės apie kurso, lygio pavadinimo, kiek mokymai ir praktiniai 
darbai buvo atliekami užsienyje. 

Kitaip tariant, tokio tipo pasas yra IWP veiklos fiksavimas. Ateityje darbdaviai domėsis (visada 
atsineškite pasą į interviu), Europasas parodo, kiek kartų tu dirbai užsienyje, kiek ilgai ir kokios buvo 
tavo veiklos.

Training

Pasiūlymas
•  Paklausk savo kolegijos (tarptautinio darbo patirties koordinatoriaus) apie Europasą ir kur tu jį 

galėtum gauti. 
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III . 5 Tavo įsidarbinimo laiško juodraštis  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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III . 6 Tavo CV juodraštis

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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