Rokiškio rajono savivaldybėje įgyvendinant ERASMUS+ programos KA1 projektą
„Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos
Šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų pažinimą ir pritaikymą“, Obelių gimnazijos, Kriaunų
pagrindinės mokyklos, Juozo Tūbelio progimnazijos, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriai,
bei Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Pandėlio gimnazijos, Rokiškio pagrindinės
mokyklos, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorių pavaduotojos ugdymui - 2016 m.
lapkričio 14-18 dienomis dalyvavo 30 akademinių valandų stažuotėje Helsinkyje, kurios metu
susipažino su Suomijos švietimo sistema ir vykdoma jos reforma - veiksmingesniu IKT integravimu
į ugdymo procesus nuo pradinių klasių. Mokymus apie Suomijos švietimo sistemą organizavo suomių
organizacija VisitEDUfin, stažuotės dalyviai lankėsi Fun Academy, Saarnilasko, Jokiniemi, ItaHakkila mokyklose - kur tiesiogiai stebėjo ugdymo procesus, bendravo su mokytojais ir mokyklų
vadovais.
2017 m. kovo 13-17 dienomis 7 Rokiškio rajono švietimo įstaigų: Juozo Tūbelio
progimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Kavoliškio mokyklos darželio, Panemunėlio
pagrindinės mokyklos, Juodupės gimnazijos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Obelių
gimnazijos vadovai, dalyvavo stažuotėje Danijoje. Mokymus apie šios šalies švietimo sistemą ir
mokinių tėvų dalyvavimą mokyklų valdyme organizavo Danijos mokyklų ir mokinių tėvų asociacija
Skole og Foraeldre atstovybė Kopenhagoje. Mokyklų vadovai susipažino su Danijos mokyklų veikla,
suaugusiųjų švietimu, stebėjo pamokas šiose mokymo įstaigose: Taastrup Gymnasium, Orestad
gymnasium, VUCLyngby, Chistianshavns Gymnasium, Tarnby Gymnasium, bendravo su šių
mokyklų mokytojais ir mokyklų vadovais.
2017 m. rugsėjo 24-29 dienomis 8 Rokiškio miesto ir rajono mokyklų direktoriai ir jų
pavaduotojai ugdymui dalyvavo ERASMUS+KA1 projekto "Rokiškio rajono bendrojo ugdymo
mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų
pažinimą ir pritaikymą“ stažuotėje Estijoje, kurią organizavo Estijos HARED mokytojų rengimo ir
tobulinimo centras Taline. Mokyklų vadovai domėjosi mokinių pažangos stebėjimu bei duomenų
panaudojimui mokyklos planavimo darbuose lankydamiesi 5 Estijos mokyklose: Pärnu Kuninga
pagrindinėje mokykloje, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Talino Südalinna Kool- pagrindinė
mokykla, Jüri Gümnaasium (nuo pradinių klasių iki gimnazijos), Tartu Erakool (TERA) - privati
pagrindinė mokykla bei klausėsi HARED centro lektorių Sirje Aher, Georg Ahe ir Tartus AHA
mokslo bei inovacijų centro edukatorės paskaitų.

