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KOKYBĖS POLITIKA 
 

 

VIZIJA 
                Modernus aptarnavimo paslaugų technologinių kompetencijų suteikimo bei vertinimo centras. 

MISIJA  
 

Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, 

 suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.  

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

MOTO 
      Žmogui, kuris žino, kur eiti, pasaulis duoda kelią. 

 

 

 

 

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI 

 
1. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir Europos Sąjungos 

direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su  įvairaus lygio profesiniu mokymu, paslaugų 

teikimu, aplinkosauga. 

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą. 

4. Užtikrinti kokybišką įvairių lygių teorinį ir praktinį profesinį mokymą naudojant pažangias priemones 

ir technologijas. 

5. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją. 

7. Plėtoti profesinio orientavimo sistemos veiksmingumą ir funkcionalumą. 

8. Pripažinti darbuotojų / mokinių nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų. 

9. Puoselėti centro kultūrą, komandinį darbą. 

10. Užtikrinti mokiniams / darbuotojams saugią darbo ir mokymosi aplinką. 
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MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 

 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

2019–2020 MOKSLO METŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI 

 
 Mokinių skaičius 2019–2020 mokslo metų pradžioje (2019 m. spalio 1 d.) – 903 mok. (iš jų 

22 mok. akademinėse). 

 Mokinių skaičius 2019–2020 mokslo metų pabaigoje – 746 mok. iš jų  (402 keliami į 

aukštesnį kursą, baigė mokslus 322 mokinių II ir III kursas, akademinėse 22). 

 Mokinių nubyrėjimo procentas – 14,5  % 

 Grupių pažangumo vidurkis – 7,8 

 Grupių pažangumo procentas – 92,8% 

 Pirmūnų skaičius – 121 

 Nepažangių mokinių skaičius – 63 

 Iš viso praleista pamokų – 14320 

 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų – 15,8 

 Praleista nepateisintų pamokų – 5340  

 Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų – 5,9  

 Nepraleido per metus nei vienos pamokos – 22 mokiniai. 

 2019–2020 m. m. centrą baigė 362 mokiniai. Profesinio mokymo diplomai išduoti 322 mok.   

 Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti – 55 mokiniui. 

 Neįgijo kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos ir gavo pažymas 40  mokinių.  

 Brandos egzaminus 2020 metais laikė 67 mokiniai: 

 brandos atestatus įgijo 62 mok. (papildomai dar 13 buvusiųjų mokinių); 

 mokymosi pasiekimų pažymėjimus įgijo 5 mokiniai. 

 technologijų egzaminą laikė 71 mokinys. 

 

 2020 - 2021 m. m. į pirmą kursą priimta 797 mokiniai (2020-09-01). 

 2020 - 2021 m. m. iš viso centre mokosi 1150 mokinių (2020-10-01), iš jų 17 mokinių 

akademinėse atostogose. 

 Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo 

programa mokosi  247 mokiniai (10 grupių). 

 Pagal trejų mokymosi metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo 

programas mokosi 19 mokinių ( 2 grupės).  

 Pagal 1,5-2 metų mokymosi trukmės profesinio mokymo programas, asmenims įgijusiems 

vidurinį išsilavinimą, mokosi 556 mokiniai. 

 Pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokosi 307 mokiniai. 

 Mokosi tik modulių 12 mokinių (iš bendrojo ugdymo įstaigų).  

 17 mokinių yra akademinėse atostogose (2020-10-01), iš baigusiųjų 9 mokiniai.   
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SAUSIS 
ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA... 
        2020 m. sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Tradiciškai uždegtos žvakelės, 

simbolizuojančios atmintį, vienybę, Lietuvos žmonių tvirtybę, viltį... 

Bendruomenės nariams prisegtos neužmirštuolės. Net mažieji  „Aitvariuko“ lankytojai pasipuošė 

šiais gražiais, kukliais neužmirštuolių žiedeliais, parodydami, kad ir jiems labai svarbi Sausio 13-oji. 

Aktų salėje vyko renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai atminti,  kurį pradėjo Bendrojo ugdymo  

(gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Laisvė –tai dovana, mūsų minčių esmė, įkvepianti, 

suteikianti jėgų ir noro siekti, svajoti, kurti. Už šią dovaną visi mes skolingi žmonėms, drąsiai ir 

atkakliai gynusiems savo gimtąjį kraštą - savąją Tėvynę. To neturime pamiršti... 

Istorijos mokytojas Kostas Rekašius priminė tuometinius sausio įvykius. Jautriai pagerbti žuvę bei 

nukentėję Valstybės gynėjai. Buvo demonstruojamas filmas „ Pamoka laisvei“. Centro direktorė 

Rita Pečiukaitytė pasidžiaugė tuo, ką kiekvienam, ypač jaunam žmogui, duoda laisvė, dėl kurios 

reikia stengtis gerai mokytis ir veržliai eiti pirmyn... Šios dienos renginys registruotas kaip 

visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 
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VASARIS  

ŠVĘSKIME VASARIO 16-ĄJĄ, ŠVĘSKIME LAISVĘ 

2020 m. vasario 15 d. paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Gimnazistai turėjo galimybę apžiūrėti centre surengtą riešinių ir juostų parodą, skirtą Vasario 16-jai 

paminėti. Gražu kai prisimenamos tradicijos, kultūra, papročiai.. 
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LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS EDUKACINIS 

KONKURSAS- KONFERENCIJA “(NE)PAKELIAIVIAI“ 
2020 m. vasario 25 dieną mūsų centro Gimnazijos skyriaus mokinių komanda ir lietuvių 

kalbos mokytojos dalyvavo tarpmokykliniame lietuvių kalbos ir literatūros edukaciniame konkurse-

konferencijoje „(Ne)pakeleiviai“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir 

Mokyklų bendruomenių metams paminėti, kuris vyko Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. 

  Renginio tikslas − akcentuoti lietuvių rašytojų asmenybių ir kūrybos svarbą valstybei, 

tautai, žmogui, pristatyti ir aptarti įvairių laikotarpių rašytojų gyvenimo ir kūrybos patrauklaus 

pateikimo profesinių mokyklų mokiniams būdus ir galimybes, gilinti žinias ir įžvalgas, dalytis gerąja 

patirtimi bei skatinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto profesinių mokyklų. 

Pirmoje renginio dalyje vyko konferencija. Mokiniai ir mokytojai klausė literatūrologų 

pranešimų apie lietuvių literatūros autorius, jų kūrybos ypatybes, reikšmę lietuvių kultūrai. Antra 

dalis buvos skirta konkursui. Jo metu įvairių Vilniaus miesto profesinių mokyklų mokinių komandos 

demonstravo savo namų darbus − kūrybinį pasirinkto lietuvių rašytojo pristatymą. Mūsų centro 

gimnazistų komanda: Simonas Lukoševičius (VF-60 gr.), Domas Urbonavičius (VF-60 gr.), 

Margarita Volskytė (VF-58 gr.), Saulė Skrabaitė (VK-114 gr.), pasirinko pristatyti iškiliausią XIX a. 

pab. asmenybę, tautinio sąjūdžio ideologą, lietuvių tautos dvasios ugdytoją Vincą Kudirką. Mūsų 

centro mokiniai užėmė antrą vietą.  

 

 
NUOPELNAI LIETUVAI 
Vincas Kudirka - iškiliausia XIX a. paskutinio dešimtmečio 

asmenybė, tautinio sąjūdžio ideologas, lietuvią tautos dvasios 

ugdytojas. 1888 m. Varšuvoje jis įkūrė nelegalią draugiją 

„Lietuva“, kurios nariai rūpinosi carinės Rusijos priespaudoje 

gyvenusią lietuvią švietimu, gimtąja kalba ir literatūra, valstiečiŲ 

ekonominiais reikalais. 

Draugijos rūpesčiu pradėtas leisti laikraštis „Varpas“, kurį 

redagavo V. Kudirka. Laikraštyje „Varpas“ V. Kudirka skelbė savo 

kūrinius - eilėraščius, satyras, publicistinius straipsnius, kuriuose 

kritikavo epochos negeroves, akcentavo tautinio sąjūdžio 

idealus, kėlė tautinės vienybės idėją. 

 

 



8 
 

ŠIMTADIENIO ŠVENTĖ 

2020 m. vasario 28 d. centre vyko tradicinė Šimtadienio šventė  „Juoda-balta“.  Šventę 

rengė Ap-14 gr. mokiniai (grupės vadovė Zina Žvalionienė), o svarbiausi dalyviai – abiturientų 

grupės: VK-114 ( grupės vadovė Giedrė Trembo), VK-115 (grupės vadovė Eugenija Cirkina), VF-

58/VFL-25 (grupės vadovas Algimantas Valiauskas). Visus dalyvius, mokinius ir mokytojus, 

sveikino centro direktorė Rita Pečiukaitytė. Linkėdama sėkmės kelyje į brandą, priminė artėjančios 

jubiliejinės Kovo 11-sios šventės svarbą kiekvienam iš mūsų...  Šventės vedėjai Solveiga ir Domas į 

sceną pakvietė ir Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėją Ritą Matulevičienę, kuri priminė, 

kad gyvenime ne vien juoda ir balta...  Jei teisingai pasirinksi savo gyvenimo kelią, mylėsi žmones, 

jis gali būti itin  spalvingas ir gražus, o visiems abiturientams linkėjo atsakingai ruoštis brandos 

egzaminams ir  įgyvendinti ateities svajones. Skambėjo nuostabios dainos, kurias atliko Magdalena. 

Abiturientams buvo paruošta šmaikščių, išmoningų, linksmų užduočių, o jie išsakė daug gražių ir 

jautrių padėkos žodžių grupių vadovams,  mokytojams už pagalbą, kantrybę, dėmesį... 
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KOVAS  

RESPUBLIKINIS UŽSIENIO KALBŲ KONKURSAS 

 

 2020 m. kovo 3 d. Kauno technikos profesinio mokymo centras organizavo 

respublikinį Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) 

konkursą, kurio tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudarant galimybę 

kūrybiškai pademonstruoti įgytas užsienio kalbų žinias ir gebėjimus, mokyti juos bendrauti ir 

bendradarbiauti. Konkurse dalyvavo mokiniai iš ugdymo institucijos. Mūsų centrui puikiai atstovavo 

VK-114 gr. mokinė Vitalija  (rusų kalba), kurią konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Liucija 

Jarmolkovič ir VF-60 gr. mokinė Adelė Budrytė (anglų kalba), konkursui ją ruošė anglų kalbos 

mokytoja Jelena Kucharskaja. Už mūsų centras iškovojo III-ją vietą 
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ATVIRA KŪNO KULTŪROS PAMOKA  
 

 2020 m. kovo 3 d. sporto salėje vyko atvira kūno kultūros pamoka „Fizinių savybių ugdymas, 

naudojant lauko teniso kamuoliukus“. Pamoką vedė kūno kultūros mokytojas  A. Valiauskas 

Pamokos tikslas – stiprinti mokinių fizinį aktyvumą, lavinti orientaciją. Mokiniai atliko daug 

įdomių, linksmų, judrių užduočių su kamuoliukais, dalyvavo komandinėse estafetėse.  
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KONKURSAS „OLIMPIS 2020“ 

2020 m. kovo mėnesį gimnazijos skyriaus 11-ų, 12-ų klasių mokiniai dalyvavo respublikinio 

konkurso „Olympis 2020“ pavasarinėje sesijoje ir iškovojo penkis I-jo laipsnio, keturis II-jo 

laipsnio ir dvylika III-jo laipsnio diplomų. Geriausiai šiame konkurse pasirodė Margarita Volskytė 

iš VF-58 grupės. Ji laimėjo net tris diplomus: I laipsnio diplomą informacinių technologijų 

konkurse (mokytoja Jelena Borisenko), I laipsnio diplomą anglų kalbos konkurse (mokytoja Jelena 

Kucharskaja), III laipsnio diplomą lietuvių kalbos ir literatūros konkurse (mokytoja Roberta 

Trapenskaitė). Po 2 diplomus gavo Saulė Skrabaitė iš VK-114 grupės (I laipsnio anglų kalbos bei 

III laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros  konkurso diplomai), Pijus Gylys iš VK-119 grupės ( I 

laipsnio anglų kalbos bei II laipsnio istorijos konkursų diplomai),  Solveiga Grybauskaitė iš VI-1 

grupės (II laipsnio anglų kalbos bei II laipsnio matematikos konkursų diplomai) ir Milda 

Martinaitytė iš VF-60 grupės (III laipsnio anglų kalbos bei III laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros  

konkurso diplomai). Po vieną diplomą konkurse „OLIMPIS 2020“ gavo Gerda Gavrilova, Gabija 

Gaiužutytė, Evelina Strižen, Jolanta Černiavskaja, Evelina Lošakevič, Kamilė Lošakevič, Karolis 

Bagdonas, Ingrida Švaikovskaja, Agata Fiodorova. Mokinius ruošė mokytojai : Laima Veličkienė, 

Roberta Trapenskaitė, Giedrė Trembo, Kostas Rekašius, Jelena Borisenko, Jelena Kucharskaja.  

Ačiū mokytojoms Laimai Veličkienei ir Jelenai Borisenko, organizuojančioms mokinių 

dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:  
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BIRŽELIS - LIEPA 

BRANDOS EGZAMINAI 

2020 metais brandos egzaminus laikė  65 abiturientai ir 8 buvę mokiniai. 

48 mokiniai rinkosi  valstybinius egzaminus. 

Didžiuojamės mokiniais, aukštais balais išlaikiusiais valstybinius egzaminus, didžiuojamės juos 

mokiusiais mokytojais.  

 
Rusų užsienio kalba:  

Mūsų pasididžiavimas Gerda Gavrilova – 100 balų.  

Viktorija Konopackytė –97 balai, Veronika Minajeva – 94 balai,  Žaneta Apanasovič – 92 balai, Aurimas 
Augustinas Aniukštis – 87, Polina Sokolovaitė – 86, Anastasija Goršanova – 84, Karolina 
Novokunskytė – 79, Polina Tomaševič – 72, Gabija Dekina – 61, Sabina Aleksandrovič – 58, Elena 
Žinytė – 53, Gabrielė Saudargaitė – 52, Agata Milevič – 52 balai.  

Mokytoja Liucija Jarmolkovič 
 
Anglų kalba: 
Geriausiai išlaikė  
Karolis Bagdonas - 94 balai, Domas Krivelis - 92 balai, Margarita Volskytė – 79 balai, Saulė 
Skrabaitė – 76 balai, Vilmantas Pinkevičius – 73 balai, Viktorija Norkūnaitė – 61 balas, Dominyka 
Skrabulytė – 60 balų. 

Mokytoja Jelena Kucharskaja 
 
Lietuvių kalba ir literatūra: 
Geriausiai išlaikė: Margarita Volskytė – 78 balai, Auksė Jakavonytė – 69 balai, Domas Krivelis – 61 
balas, Karolis Bagdonas – 58 balai, Ieva Utmanaitė – 56 balai, Viktorija Narkūnaitė – 54 balai. 
 
Mokytojos Roberta Trapenskaitė ir Giedrė Trembo. 
 
Istorija: 
Geriausiai išlaikė Saulė Skrabaitė ir Gediminas Marcelis - 46 balai (abiejų). 

Mokytojas Kostas Rekašius 
 
Biologija: Geriausiai išlaikė Karolis Bagdonas  - 44 balai 
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Mokytoja Sabina Pranculienė  

Geografija: Geriausiai išlaikė Vilmantas Pinkevičius 45 balai  

Mokytoja Sabina Pranculienė. 

Informacinės technologijos: 

Geriausiai išlaikė Margarita Volskytė – 35 balai. 

Mokytoja Jelena Borisenko. 

 

RUGSĖJIS 

NAUJA PRADŽIA 

Į centrą renkasi naujų gimnazijos 

klasių mokiniai. Juos sutinkame 

dėmesingai, pagarbiai, viltingai, 

kantriai, su meile. 

Naujus mokslo metus pradeda  4 

gimnazijos klasės: 

VK-124, VK-125, VF-61,  

VI-2/VFL-28 

 
 

SPALIS  

EUROPOS KALBŲ DIENA  

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta 

Europos Sąjungos kalboms. Ši diena buvo paminėta ir mūsų centre. Gimnazijos skyriaus 

vienuoliktokai dalyvavo nuotaikingoje pamokoje, kurios metu susipažino su Europos Sąjungos kalbų 

įvairove, bandė pasimokyti gestų kalbos, klausė, kaip lietuvių greitakalbes sako užsieniečiai, 

dalyvavo viktorinoje: spėjo, kokia kalba dainuojamos dainos, koks žymus žmogus ar architektūros 

šedevras pavaizduotas nuotraukoje ir kt. Direktorė Rita Pečiukaitytė papasakojo apie ES projektus, 

kuriuose dalyvauja mūsų centro mokiniai ir mokytojai, linkėjo pirmakursiams mokytis užsienio kalbų 

ir ateityje taip pat išvykti stažuotis į svečias šalis. Gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė 

visus nustebino padainavusi dainą ukrainiečių kalba. Ji teigė, kad kalbų mokėjimas vienija žmones, 

leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat paskatino gerbti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. 
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RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA, SKIRTA 

VĖLINĖM  

2020 m. spalio 21 d. organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms.  

Akcijoje dalyvavo Gimnazijos skyriaus moksleiviai iš VK-124, VK-125, VF-61, VI-2/VFL-28, 

VK-118, VK-119, VF-60, VFL-27 grupių, jų auklėtojai, mokytojai, centro bendruomenės nariai. 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios Klebonas Jurgis pasitiko akcijos dalyvius, padėkojo už gražią 

iniciatyvą ir sukvietė visus į bažnyčią. Kunigas Mykolas  papasakojo apie Šv. Kryžiaus Atradimo 

bažnyčią, visų Šventųjų dienos bei Vėlinių tradicijas. Pasidžiaugė ir dėkojo mokiniams už gražią 

kasmetinę iniciatyvą prieš Vėlines sutvarkyti kapus, sugrėbti krintančius lapus, prisiminti ir pagerbti 

ne vien savo artimuosius, bet ir nepažįstamus žmones, išėjusius amžinybėn. Įkvėpti šiltų, gražių 

žodžių mokiniai atsakingai ir nuoširdžiai dirbo, tvarkė bažnyčios teritoriją, kapines, prisiminė 

artimuosius, susikaupė artėjančioms prasmingoms šventėms... 
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RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO BEI GERIAUSIO GAMTOS 

IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ŽINOVO RINKIMAI 

2020 m. spalio 22 d. organizuoti raštingiausio gimnazisto rinkimai. Raštingiausia gimnaziste 

pripažinta VF-60 gr, mokinė Džulija Novikevič. . Spalio 23 diena yra Molekulės diena. Būtent šią 

dieną organizuoti geriausio gamtos ir socialinių mokslų žinovo rinkimai. Geriausiu gamtos ir 

socialinių mokslų žinovu pripažintas VF-60 grupės mokinys Simonas Lukoševičius, o geriausia 

matematike išrinkta VK-119 grupės mokinė Ingrida Švaikovskaja. 
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LAPKRITIS  

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „APLANKYK SAVO 

AUKŠTOJĄ“  
2020 m. lapkričio 18 d.  sukako 15 metų, kai įteisinta aukščiausia Lietuvos kalva – Aukštojas. Šiais 

metais sukurtas interaktyvus Lietuvos žemėlapis, kuriame sužymėti aukščiausi savivaldybių taškai. 

Jis skirtas Aukštojo atradėjo, doc. Rimanto Krupicko idėjų – keliauti, atrasti, pažinti – populiarinimui. 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro gimnazistai jungiasi prie šios respublikinės 

iniciatyvos. Projektas vyks visus mokslo metus. Jo metu kviečiama pabuvoti ant arčiausiai namų 

esančios aukščiausios savivaldybės vietos. Kviečiame patirti atradimo džiaugsmą ne tik mokiniams, 

bet ir visiems centro bendruomenės nariams.  Kviečiame aplankyti aukščiausią savo (gal ir 

kaimyninės) savivaldybės vietą, ją nufotografuoti, užpildyti trumpą klausimyną ir duomenis 

patalpinti žemėlapyje: http://bit.do/reljefo-taskai 

Pamatykime savivaldybių „aukštojus“ įvairiais metų laikais. Keliaukime, grožėkimės Lietuva, 

pildykime žemėlapį ir palikime virtualias žinutes ant aukščiausių Lietuvos vietų. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.do/reljefo-taskai
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                            PASLAUGŲ SKYRIUS 

                        PROFESIJŲ DIENOS 

         2020 m. kovo 4 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre vyko „Kirpėjų diena“.  

Šią dieną vyko: 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokinių, dalyvavusių  „Atvirame Lietuvos 

čempionate kirpėjams ir grožio specialistams KAUNAS BEAUTY 2020“ darbų paroda. 

K-121 grupė centro fojė organizavo loteriją (prizai: kosmetikos mėginukai, plaukų kirpimo 

paslauga). 

TK-2 grupė centro fojė organizavo „Grožio  pamokėlę“.  

 

  

 

2020 m. kovo 18 d. „Masažuotojo diena“. Nevykdyta (karantino įtaka). 

2020 m. balandžio 11 d. „Kosmetiko diena“. Nevykdyta (karantino įtaka). 

 

                                                KONKURSAI 

Atviras Lietuvos čempionatas kirpėjams ir grožio specialistams „Kaunas Beauty 2020“.  
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2020 m. vasario 22 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje , parodos BEAUTY EXPO 2020 metu, 

vyko Atviras Lietuvos grožio specialistų čempionatas „KAUNAS BEAUTY 2020“, kuriame 

dalyvavo kosmetiko ir kirpėjo specialybių mokiniai.  

 

Kirpėjai: 

 

Moterų plaukų komerciniai kirpimai: 

 I vieta - Agnė Kiverytė TK2 gr. – profesijos mokytoja Viktorija Amelina; 

II vieta - Dorota Kasilovska TK2 gr. – profesijos mokytoja Viktorija Amelina; 

IV vieta - Liudvika Vilimaitė  K-116 gr. – profesijos mokytoja Viktorija Amelina; 

V vieta - Dalia Tamoševičienė TK2 gr. – profesijos mokytoja Viktorija Amelina. 

 

Dieninė šukuosena: 

I vieta- Julija Sasnauskienė  K-121 gr. – profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė; 

II vieta - Diana Dobrinskaja  K-120 gr. – profesijos mokytoja Ilona Kurnevič;   

III vieta - Žemyna Rušinskaitė  K-120 gr. – profesijos mokytoja Ilona Kurnevič;  

IV vieta - Domantė Poškutė  K-116 gr. – profesijos mokytoja Ana Dimienė; 

V vieta -Laura Bareikytė  K-116 gr. – profesijos mokytoja Ana Dimienė; 

Lolita Judickytė  K-121 gr. – profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė. 

 

Vakarinė šukuosena: 

II vieta - Agnieška Valentinovič K-120 gr. – profesijos mokytoja Ilona Kurnevič;  

IV vieta - Alina Stech  K-121 gr. – profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė; 

V vieta - Vieslava Sokolovska  K-116 gr. – profesijos mokytoja Ana Dimienė. 
 

Nuotakos šukuosena: 

II vieta - Simona Šukytė K-116 gr. - profesijos mokytoja Ana Dimienė. 

Kosmetikai: 

 

Blakstienų laminavimas – debiutas: 

 II vieta - Sandra Augustavičiūtė HK-26 gr. – profesijos mokytoja Renata Dovgialo. 

 

Makiažas: 

V vieta - Greta Apanavičiūtė TV-1 gr.– profesijos mokytoja Dovilė Stavarienė 

                Dorota Šaripa TV-1 gr.- profesijos mokytoja Solveiga Tumienė; 

   Viktorija Vėtaitė TKO-1 gr. - profesijos mokytoja Renata Dovgialo. 
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      2020 m. spalio- lapkričio mėnesiais kirpėjo, kosmetiko ir masažuotojo specialybių grupėse 

vyko mokinių meistriškumo konkursai. 

2020-10-19 „Geriausias masažuotojas – Karolina Zurzaitė gr. M-10 gr.  

2020-10-21 „Geriausias kirpėjas“ – Alina Stech K-120 gr. 

2020-11-05 „Geriausias kosmetikas“- Simina Narbutaitė KO-2 gr.  

Geriausi specialistai paviešinti ir apdovanoti . 
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         2020 m. vasario 6 d. tradiciškai dalyvavome Litexpo vykusiame renginyje „STUDIJOS 

2020“. Tai didžiausia tarptautinė studijų ir karjeros planavimo paroda Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 

Parodoje po vienu stogu buvo pristatomas didelis mokymosi paslaugų pasirinkimas ir papildomos 

galimybės. Pristatėme mūsų centre rengiamas specialybes. 
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          MOKYTOJŲ VEIKLA IR  DALINIMASIS PATIRTIMI 

          2020 m. kovo 2 d. profesijos mokytoja  R. Dovgialo dalyvavo tarptautiniame konkurse 

ilgalaikio makiažo rungtyje ( Pilnas lūpų užpildymas)  ir užėmė III vietą. 

 
        

            2020 m. gegužės 28 -29 d. Artiomas Kikot pravedė „Konkursinių šukuosenų modeliavimo“ 

mokymus mūsų centro mokytojams ir mokytojams iš Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro. 

  

 

           2020 m. birželio 11-12 d. Artiomas Kikot pravedė „Konkursinių šukuosenų modeliavimo“ 

mokymus kirpėjo specialybės mokytojams iš visos Lietuvos. 
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        2020 m. rugsėjo 28 d. Profesijos mokytojos  Kristina Čemeškaitė  ir Eugenija Jovaišaitė  

suorganizavo K-122 kirpėjų grupės mokiniams pamoką-seminarą „Plaukų diagnostika belaide 

mikro kamera ACTYVA“. Gerąja patirtimi dirbant su plaukų tyrimo kamera pasidalino 

profesijos  mokytoja Ana Dimienė. Pamokos-seminaro metu mokiniai turėjo galimybę praktiškai 

atlikti išsamią plaukų diagnostiką ir parinkti tinkamas kosmetikos priemones. Mokytoja atsakė į 

mokinių pateiktus klausimus apie plaukus ir jų priežiūrą. 

  
 

        2020 m. spalio  20 – 23 d. vesti seminarai II kurso masažo specialybės mokiniams: 

1. Perkusinis masažas esant kvėpavimo sistemos ligoms (profesijos mokytoja G. Paunksnienė); 

2. Masažas, esant virškinimo sistemos ligoms (profesijos mokytoja A. Bakanienė). 

3. Klasikinis krūtinės ląstos masažas (profesijos mokytoja I. Stanišauskienė). 

4. Masažo metodika esant stuburo pakenkimams (profesijos mokytojas V. Stankevičius). 

5. Masažas esant juosmens – kryžmens radikulitui (profesijos mokytoja M. Smelevič). 

6. Kūdikių masažas (profesijos mokytojas V. Stankevičius). 

 

 
      

   2020 m. spalio 26 d.  mūsų centro kirpėjo specialybės profesijos mokytojai  dalyvavo profesijos 

mokytojo Artiom Kikot  seminare „Holivudo bangos“.  
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          2020 m. lapkričio 12 d. nuotolinis seminarasTM - 2 gr. mokiniams pageidaujant: 

„Neurofiziologinio tipo nustatymas, remiantis Rytų medicina“. Sulaukta daug labai gerų atsiliepimų 

ir padėkų iš mokinių. (mokyt.: A. Bakanienė, I. Stanišauskienė, G. Paunksnienė). 

          2020 m. gruodžio 1 d. profesijos mokytoja R. Dovgialo vedė atvirą pamoką V-2 ir TV-2 

grupėms tema „Antakių korekcija ir dažymas su Henna dažais“.  

 

 
 

 

                                          PAMOKA KITAIP 

Paslaugų skyriuje pamokos organizuojamos  taikant įvairius  mokymo metodus. Mokiniai ir 

mokytojai turi galimybę dalyvauti įvairiuose socialinių partnerių organizuojamuose seminaruose  

mūsų centre ir už jo ribų. Patys teikia paslaugas ir paramą, veda „grožio pamokėles“ mokiniams iš 

kitų mokyklų. Vykdo projektinę veiklą. Pristatomi modulių atsiskaitomieji darbai. Kiekvienais 

metais dalyvaujame centro ir respublikiniuose renginiuose. Pristatome ir viešiname  mūsų centro 

specialybes. 

Centro patalpose sudarytos visos sąlygos socialiniams  partneriams organizuoti seminarus ir 

mokymus, kuriuose dalyvauja Lietuvos įmonių specialistai bei mūsų centro mokiniai ir mokytojai.  

Centro patalpose  vyko socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir mokymai:  

UAB „Paslaugos kodas“, UAB „Platinex“, UAB „Rondinė“, UAB „Bioklinika“,UAB „Baltcosma“, 

UAB „Sudaira“, UAB „Juara“ ir kiti.  

       Mokiniams yra sudarytos sąlygos lankyti įvairių firmų organizuojamus seminarus ir kitus 

renginius. Atliekama sklaida ir dalinimasis gerąja patirtimi. Visi edukacinės aplinkos keitimo 

rezultatai yra viešinami centro internetinėje svetainėje.   
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        2020 metais dėl karantino įtakos dalis veiklos negalėjo vykti arba vyko nepilnai. 

        2020 m. sausio 17d. kosmetiko specialybės  mokiniai dalyvavo  DIEGO DALLA PALMA 

teoriniame ir praktiniame seminare. 

  
 

       2020 m. sausio 28 d. kosmetiko specialybės mokiniai su mokytojais  dalyvavovo Jusion 

mesotherapy seminare, kurį organizavo Aestheta. 

 
 

       2020 m. sausio 30 d. seminaras „OXYNERGY PARIS odos atjauninimo procedūros“  

TKO-1gr. 

 
 

      2020 m. vasario 18 d. seminaras „Limfodrenažas - aparatinė sveikatos ir grožio procedūra“ 

(Kaunas). 
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  2020 m. vasario 24 d. TK-2 grupės mokiniai dalyvavo Salerm Keratin Shot plaukų tiesinimo 

seminare. 

  
 

 

 
 

      Susiklosčius tokioms aplinkybėms kokios buvo nuo šių metų kovo 16 d. , gyvus seminarus teko 

pamiršti, bet galėjome mėgautis kitu formatu įgyvendintais  projektais. 

      2020 m. bandžio 25 d.  KO-1 gr. dalyvavo vebinare „Ar viską žinai apie Henna dažus?‘‘ 

renginį organizavo Vilija Pociūtė Šeputienė. 

      2020 m. balandžio 28 d.  KO-1 gr. dalyvavo  Exuviance vebinare, tema „Jautrios odos 

priežiūra. Apsauga nuo UV spindulių.‘‘ vebinarą organizavo Sugihara Pro. 
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     2020 m. birželio 17 d. vebinaras „Kosmetologins procedūros naudojant glikolio ir pieno 

rūgštis“. 

     2020 m. birželio 17 d. seminaras „Inovatyvios kosmetologijos metodikos ir 

technikos“.  Kaunas, Grožio studijoje "Esthetique". 

  

 

2020 m. rugsėjo 7 d. progesijos mokytoja Žydrūnė  Raginytė pravedė G-1 grupės mokiniams 

ekskursiją- pamoką “Valstybiniame  Jaunimo Teatre“. Užsiėmimo metu  mokytoja  pasikvietė 

mokinius  į savo darbinės patalpas ir supažindino su įvairiomis darbo priemonėmis ir darbo 

specifika. Supažindino su užkulisiais, parodė pagalbinės patalpas, sceną. 

  

  
 

       2020 m. rugsėjo 11 d. profesijos mokytoja V. Amelina  pravedė centro mokiniams  

,,Pamoka kitaip.....“. 
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     Kultūros renginių lankymas lavina kūrybiškumą, estetikos pajautimą ir bendrakultūrinius 

gebėjimus: 

      2020 m. rugsėjo 25 d. K-122 gr. mokiniai kartu su profesijos mokytojomis Eugenija Jovaišaite 

ir Kristina Čemeškaite keitė edukacinę aplinką ir vyko į Taikomosios dailės ir dizaino muziejų. 

Aplankė parodą „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–XXI a.“, kuri skirta trims mados šimtmečiams, 

per kuriuos valdančioji klasė – aristokratija – formavo mados sampratą ir darė įtaką mados raidai. 

Taip pat mokiniai sužinojo apie šukuosenų meno raidą. Šias žinias vėliau galės pritaikyti kurdami 

istorines šukuosenas. 

  
         

           2020 m. spalio mėnesį profesijos mokytoja R. Dovgialo su V-2; TV-2 gr. būsimais 

vizažistais Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje atliko  makiažą choro artistams. 
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          2020 m. spalio 12 d. Sothys seminaras, kurį vedė sothys trenerė Eglė Tumienė TKO-2 gr. 

moksleivėmis. 

 
 

         2020 m. spalio 12 d. profesijos mokytojas Artiomas Kikot pravedė integruotą pamoką su 

vizažistų grupės mokiniais. 

 

 

 

           2020 m. spalio mėnesį profesijos mokytojas Artiomas Kikot pravedė šukuosenų modeliavimo 

pamoką moksleiviams iš Klaipėdos profesinio mokymo centro. 

 

  

 

        2020 m.  spalio  23 d. K-123 gr. mokiniams pravesta pamoką-seminaras „Elektriniai plaukų 

formavimo įrankiai“ su Irenos Šimelevičienės firma. Mokiniams buvo suteikta detali informacija 
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apie plaukų garbanojimo ir tiesinimo įrankius, darbo technologiją ir technikas. Mokiniai praktiškai 

atliko plaukų garbanojimą ir tiesinimą.  

 

  

  
 

        2020 m. lapkričio 19 d. profesijos mokytojas Artiomas Kikot pravedė integruotą  pamoką 

„Konkursinės šukuosenos“ su TK-3 gr. mokiniais. 

  
 

       Dėl karantino įtakos mokiniai ir mokytojai profesinės patirties sėmėsi vebinaruose. 

     2020 m. lapkričio 3 d. su KO-2 gr. dalyvavo Exuviance vebinare, tema „Aknė. Postakniniai 

randai.‘‘ Vebinarą organizavo Sugihara Pro. 

     2020 m. lapkričio 19 d. KO-2 gr.   dalyvavo Annos Lotan webinare tema „Liquid gold ir  

Greens‘‘ linijų produktų ir protokolų pristatyme. Vebinarą organizavo Sugihara Pro. 

     2020 m. lapkričio 24 d. KO-2 gr. dalyvavo Annos Lotan webinare tema “Clear ir C White” 

linijų produktų pristatyme. Vebinarą organizavo Sugihara Pro. 

     2020 m. gruodžio 2 d. Procco akademijos vebinaras „Veido valymas ultragarsu“. 
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     2020 m. gruodžio mėnesį profesijos mokytoja Solveiga Tumienė su KO-1 gr. mokinėmis Ieva 

Urbonaite ir Gabriele Matulevičiūte dalyvavo profesiniame konkurse „Mano profesija- kurti 

grožį“. 

 

  
   2020m. gruodžio 17 d. buvo įgyvendintas ir pristatytas projektas „Grožis išgelbės pasaulį“.  

Projektas buvo mokinių  atsiskaitomasis darbas už „Plaukų dažymo“ ir „Šukuosenų modeliavimo“ 

modulius. Projekto vadovai: profesijos mokytojai Viktorija Amelina, Artiom Kikot, Renata 

Dovgialo, Jogailė Butrimaitė.  

Mokiniai atliko dažymus sudėtingomis technikomis su profesijos mokytoja V. Amelina. 

Šukuosenos buvo parinktos ir atliktos pagal kiekvieno mokinio gabumus su profesijos mokytoju A. 

Kikot. 

Makiažus atliko profesijos  mokytoja R. Dovgialo. 

Nuotraukas atliko fotografų  specialybės mokiniai vadovaujami profesijos mokytojos 

 J. Butrimaitės. 
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            2020 m. gruodžio 19 d. masažo specialybės mokytojos: G. Paunksnienė, A. Bakanienė, I. 

Stanišauskienė ir M. Smelevič organizavo Lietuvos masažuotojų asociacijos metinę 

konferenciją  „Masažo vaidmuo kuriant sveikesnę visuomenę“. 

           Joje nuotoliniu būdu dalyvavo visų mūsų centro masažo specialybės grupių mokiniai ( M - 

10, M - 12, M - 13, TM - 2). Visi labai džiaugėsi tokiu būdu galėję praplėsti savo, kaip būsimo 

masažuotojo, akiratį "Pamokoje kitaip" ir pasisemti patirties iš Lietuvos masažo meistrų. 
 

„GROŽIO PAMOKĖLĖS“ IR LABDAROS AKCIJOS 

     Dėl karantino įtakos dalis veiklos negalėjo vykti arba vyko nepilnai. 

     2020 m. sausio 24 d. profesijos mokytoja metodininkė G.Starinskienė ir TKO-1 gr. mokinės 

pravedė Rūdiškių gimnazijos moksleivėms pamokėlę tema: „Odos paruošimas makiažui ir 

priemonių panaudojimas“ 

    2020 m. sausio 31 d.  profesijos mokytoja metodininkė G.Starinskienė ir TKO-1 gr. mokinės   

pravedė Kalvelių Aušros gimnazijos moksleiviams pamokėlę tema: „Odos priežiūra“. 

 

                                                 SAVANORYSTĖ 

        Plėtojome savanorystės idėjas, teikėme paslaugas socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. Teikiame paslaugas atvykusiems į centrą ir patys vykstame kirpti į Antavilių pensionatą, 

Tremtinių namus, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą.  

       2020 metais dėl karantino įtakos dalis veiklos negalėjo vykti arba vyko nepilnai. 

         2020 m. sausio 29 d. profesijos mokytoja metodininkė Loreta Menčinskaitė su K-121 grupės 

mokiniais organizavo profesinio mokymo pamoką „Plaukų kirpimas“, keičiant edukacinę aplinką ir 

išvykstant į „Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos“ būstinę adresu: Kauno g. 4. Mokiniai su 

profesijos mokytoja atliko moteriškus, vyriškus plaukų kirpimus ir sušukavimus fenu.  
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     2020 m.  rugsėjo  28 d.  K-123 grupės mokiniams organizuota pamoka „kitaip“ keičiant 

edukacinę aplinką. Kirpėjų profesijos mokytoja metodininkė L. Menčinskaitė  vedė mokiniams 

pamoką  „Plaukų kirpimas“ Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos būstinėje adresu Kauno 4, 

Vilnius. Mokiniams buvo suteikta detali informacija apie plaukų kirpimo technologiją ir technikas. 

Mokiniai praktiškai atliko plaukų kirpimus.  

 

  
     Dalyvaujame “Erasmus +“ projektuose.  

 

          2020 m. vasario mėnesį pagal „Erasmus+“ projektą, kosmetiko specialybės mokiniai su 

profesijos mokytoja Renata Dovgialo vyko į Klermonto miestą Prancūzijoje. 

 

 
 

   Nevykdyta (karantino įtaka). 

 

Parengė Erika Dūdienė 
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TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 

FOTOGRAFAI PAKVIETĖ Į FOTO PARODĄ 

           2020 m. sausio 23 d. (12 val.)  centre atidaryta fotografijų paroda. Tęsdami 

bendradarbiavimą su autorinės juvelyrikos „Argentum“ galerija, F-57 grupės mokiniai 

fotografavo Mėnulio Katino, Sigito Virpilaičio, Urtės Balčaitės, Kornelijos Gerikaitės-

Ludavičienės, Violetos Adomaitytės, Eimanto Ludavičiaus juvelyrikos darbus. 

Mokiniai apsilankė galerijoje, atliko reklamų analizę, aptarė juvelyrikos fotografavimo 

metodiką, bandė atrasti pusiausvyrą tarp kataloginio ir įvaizdinio fotografavimo. 

Profesijos mokytoja metodininkė Jogailė Butrimaitė.  

  

   

 

SVEČIAI IŠ LATVIJOS 

2020 m. sausio 27 d. kartu su fotografo specialybės mokiniais, tris savaites, 

mokėsi Erazmus+ dalyviai iš Latvijos, Rygos dizaino ir meno mokyklos. 
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PILIETIŠKUMO PAMOKA LRT 

2020 m. sausio 13 d., apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-14 gr.) ir socialinių darbuotojų 

padėjėjai  (SD-10 gr.) Laisvės gynėjų dienai atminti, lankėsi Lietuvos nacionalinėje 

televizijoje. Aplankė muziejų ir nuolatinę ekspoziciją, kurioje pristatoma radijo ir televizijos 

istorija bei tragiškieji Sausio 13-osios įvykiai. Susipažino su modernia aparatūra, studija, 

dirbančiais žmonėmis. 

  

 

APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIŲ PAMOKA KĖDAINIŲ 

KREMATORIUME 

2020m. sausio 14 dieną, apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-14 gr.) vyko į  Kėdainius. 

Aplankė krematoriumą, susipažino su laidojimo paslauga – palaikų sudeginimo 

technologijomis. Aplankė unikalų senamiestį, susipažino su jo istorija.  
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SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO DIENA 

      2020 m. rugsėjo 25 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai paminėjo socialinio 

darbuotojo padėjėjo dieną. Šventės metu dalijosi pagalbos teikimo metodais: muzikos terapija 

„Atspėk dainą“, proto mankštos terapija - žaidimas „Žodžių grandinėlė“, šokio terapija. Renginį 

organizavo Apeigų ir švenčių organizavimo grupės mokiniai (vyr. profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė). Fotografavo profesijos mokytojas Arnold Giedris. 

   

  

JAUNIEJI FOTOGRAFAI FOTOGRAFAVO REALIAS  SPORTO 

VARŽYBAS 

          2020m. sausio 14 d. VF-55 gr. moksleiviai, Jeep arenoje, fotografavo jaunųjų krepšininkų 

Vilniaus „Perlas“ ir „Gargždai“ rungtynes. Jaunieji fotografai turėjo galimybę fotografuoti realias 

varžybas, greitai ir sumaniai valdyti techniką, kadruotes. Vyr. profesijos mokytoja J.Ambrazaitytė. 

 

PAMOKA SVEIKATOS REIKMENŲ CENTRE „TEIDA“ 

               2020 m. vasario 4 d. SD-10, SD-11/TSD-1 gr. mokiniai lankėsi sveikatos reikmenų 

centre „Teida“. Socialinio darbuotojo padėjėjai turėjo galimybę susipažinti su plačiu slaugos, 

reabilitacijos, sporto produktais, neįgaliųjų technikos asortimentu. 
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APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIAI VEDĖ PAMOKĄ 

GIMNAZISTAMS „KAIP GIMSTA ŠVENTĖ“ 

 
               2020m. kovo 5 dieną apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-14 gr.) vedė profesijos pamoką 

Sofijos Kovalevskajos gimnazijos devintokams. Supažindino su renginių organizatoriaus profesijos 

subtilybėmis, pateikė praktines užduotis, aiškino kaip gimsta šventė.  

  

  

SAVANORYSTĖ VA CARITAS SOCIALINĖS PAGALBOS IR 

INTEGRACIJOS CENTRE „BETANIJA“ 

           2020 m. rugsėjo 16 d. SD-12 gr. lankėsi Socialinės pagalbos ir integracijos centre 

„Betanija“. Mokiniai susipažino su centro vykdomomis paslaugomis, apžiūrėjo patalpas bei 

dalyvavo savanoriškose veiklose: vieni padėjo tvarkyti patalpas po remonto, kiti peržiūrėjo iš 

parduotuvių atvežtą maistą, atrinko šviežiausius produktus ir rūšiavo į paketus, kurie atiduodami 

ateinantiems žmonėms į „Betaniją“.  
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FOTOGRAFŲ PAMOKA SKULPTŪRŲ PARKE 

       2020 m. rugsėjo 18 d. F-59 grupės mokiniai (modulid „Architektūros ir interjero 

fotografavimas“) lankėsi Jeruzalės skulptūrų parke. Norėjo atrasti įdomių, dar nematytų vietų 

esančių centro apylinkėse ir puikiai tinkamų atlikti modulio užduotis. Nuostabus ruduo lepino 

saulės spinduliais, mokiniai galėjo sulaukti tinkamo apšvietimo kiekvienai 

skulptūrai. Vyr.profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė. 

  

PAMOKA MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE 

         2020m. rugsėjo 23 - 24 d.  R-12, TR-13 ir R-11 grupių mokiniai, lankėsi Lietuvos 

nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurioje vyko paroda „XX a. Vilniaus vaizdai“. 

Parodoje susipažino su senosiomis Vilniaus fotografijomis ir atvirukais iš Nacionalinės bibliotekos 

knygų bei rankraščių fondo.   
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FOTOGRAFAI LANKĖSI VDA PARODŲ SALĖJE „TITANIKAS“ 

        2020m. spalio 9 d. fotografo specialybės mokiniai (F-59 gr.) lankėsi VDA parodų salėje 

„Titanikas“, fotografavo parodos atidarymą – mokėsi fotografuoti viešą renginį. 

  

  

 

PROFESIJOS MOKYTOJOS EKSPERTĖS REGINOS 

JAKUČIŪNAITĖS-KUBERTAVIČIENĖS FOTOGRAFIJŲ PARODA 

„KALNŲ SPALVOS“ 

 
             2020 m. spalio 5 d. mokytojų dienos proga buvo atidaryta ilgametės kolegės, Reginos 

Jakučiūnaitės – Kubertavičienės, fotografijų paroda „Kalnų spalvos“.  Kaip pati mokytoja sako: 

„Kalnuose negali meluoti nei sau, nei kitiems... Kalnai – tai mano likimas. Ir būsiu juose, kol plaks 

manoji širdis. Kalnai – tai amžinoji tiesa. Čia gali pasižiūrėti Dievui į akis“. 

Regina Jakučiūnaitė-Kubertavičienė džiaugiasi galėdama pasidalinti savo nepaprasto grožio 

akimirkomis. 
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VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI - BIZNIO MAŠINŲ 

KOMPANIJOJE 

          2020m. spalio 8 d. Vizualinės reklamos gamintojų grupių mokiniai lankėsi UAB 

„Biznio mašinų kompanija“ organizuotame renginyje „11 spalvų – milijonas galimybių. Kaip 

jas išnaudoti“, kuriame turėjo galimybę pamatyti pirmąją Baltijos šalyse 11 spalvų 

skaitmeninę spaudos mašiną ir sužinoti, ką gali „Adaptive CMYK Plus“ technologija 

ir „Xerox Versant 180 Press“. Sužinojo, kaip gali būti kuriami išskirtiniai gaminiai, naudojant 

baltą, auksinį, sidabrinį, skaidrų ir fluorescencinius tonerius. 

  

 

INTERJERO APIPAVIDALINTOJAI LANKĖSI SPECIALIZUOTOJE 

INTERJERO PARODOJE 

               2020 m. spalio 15 d. interjero apipavidalintojai (I-15 gr., TI-3 gr.) lankėsi specializuotoje 

interjero parodoje „Inovacijos, Baldai ir Dizainas naujakuriams“. Daugiausia dėmesio skirė 

specializuotai erdvei „Archozona“, aplankė ir kitas erdves, kurios skirtos naujiems interjero 

dekoravimo, apipavidalinimo sprendimams demonstruoti.   

  

https://www.facebook.com/hashtag/xerox?__cft__%5b0%5d=AZUaZMoHnyXVQmoSdMls_eAwt1HwClGSez1WvHjww897OEWO2umT_s9xiPMFctT-1EJSLb3X6A3DETktmlmWhb_y4r70Ris_OqRPBUfkeIm5nAVi40UURYHk3-yfZJIcDneOvmKgtgDUz174dx1Q3WIDcJIBFJcEKIw1NWPra5CFcMjrQmiG99US74TtFzX-GUDawNpi2dngd9SCdohbEcWp4MBVA5vHzExAknnG0I_POusU_q0bHrrfbMLCxgBnnOcXnO1AC0CI2dWUD3_73jBj&__tn__=*NK-R
http://www.archzona.lt/parodos-planas-2020
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FOTOGRAFŲ IŠVYKA Į KERNAVĘ 

                 2020 m. spalio 15 d. VF-58 grupės mokiniai, mokyklos autobusiuku, važiavo į 

Kernavę. Mokiniai, naudodami skaitmeninius ir juostinius fotoaparatus, mokėsi fotografuoti 

gamtos peizažą. Profesijos mokytoja Beatričė Bukantytė. 

  

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI ANALIZAVO GERIAUSIAS 

„KANŲ LIŪTŲ“ REKLAMAS 

           2020 m. spalio 20 d. vizualinės reklamos gamintojai (R-12 gr. ir TR-3 gr.) dalyvavo pastarojo 

dešimtmečio geriausių „Kanų liūtų“ reklamų peržiūroje. „Geriausiose 2010-2020 metų Kanų liūtų 

reklamose“ mokiniai pamatė tai, kas ir sukūrė „Kanų liūtų“ fenomeną Lietuvoje: itin sodrias ir ryškias 

emocijas dovanojančias reklamos istorijas. Parengta programa leido pajausti, kaip per 10 metų 

evoliucionavo reklama, sužinoti ir išvysti, kokios temos visiems buvo ar tebėra svarbios. Visos 

reklamos pristatytos originalo (anglų) kalba, be lietuviškų subtitrų, tad peržiūra padėjo tobulinti ir 

bendrąsias kompetencijas. 
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2020 METŲ GERIAUSIŲ JAUNŲJŲ SPECIALISTŲ KONKURSAS 

                2020m. geriauiais savo srities specialistais tapo: A19gr.- Oksana Demidova,           

S1gr.-Indrė Grigonytė, Fl26- Dainora Visackaitė, F58 -Žaneta Apanasovič, I14 -Artūras 

Snetkovas, R11- Aistė Kriaučiūnaitė, SD11-Toma Genytė, Geriausia verslininke tapo             

F59 - Gintarė Kvieskaitė. 
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2020 METŲ MOKYTOJŲ DIENA 

             2020m. spalio 5 dieną centro mokytojai buvo pakviesti į aktų salę- jų laukė staigmena:    

jie turėjo atlikti įvairias užduotis, surasti kodą, kuriuo atrakintų duris. Mokytojai įveikė visas 

užduotis, direktorė, surinkusi kodą, skambant fanfaroms, atrakino duris. Visus sveikino centro 

tarybos pirmininkė Gitana Baranskienė ir direktorė Rita Pečiukaitytė. Renginį organizavo apeigų ir 

švenčių organizatoriai (Ap-14 gr.). Profesijos mokytojai Z. Žvalionienė, D. Janavicus. 
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NEPAMIRŠTAMOS „STUDIJOS 2020 „ AKIMIRKOS 

        

 

ŠVENČIAME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĘ 

                 Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, centro floristai (profesijos 

mokytoja Virginija Miselienė) savo puikiais darbais papuošė LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos erdve. 

  

 

TOTOGRAFIJŲ PARODA „VIETŲ VARDAIS Į MUS GIMTOJI ŽEMĖ 

KALBA“ KAUNOTAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLOJE 

Fotografijų paroda „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“, skirta Lietuvos vietovardžių metams 

paminėti, iš mūsų centro iškeliavo į Kauno taikomosios dailės mokyklą. Konkurse  dalyvavo centro, 

Kauno ir Klaipėdos fotografo specialybės mokiniai.  Paroda svečiuosis Kaune visą mėnesį. 

  



45 
 

FOTOGRAFIJŲ PARODA MARCINKONYSE 

                  2020m.vasario 27 d. fotografo mokymo programos mokiniai vyko į Marcinkonių 

turizmo informacinį centrą, pristatė fotografijų parodą „ Senieji dzūkų 

amatai“,  fotografavo Marcinkonių, Darželių ir Musteikos kaimo žmones, jų amatus.               

Fotografijų paroda iliustruoja senosios lietuviškos kultūros sąsajas su šiandieniu žmogumi, padeda 

suvokti savo šaknis, tęsti tradicijas. 

  

 

FOTOGRAFIJŲ PARODA „KAUNO TVIRTOVĖ ŠIANDIEN“ 

                    Kauno IX forto muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Kauno tvirtovė šiandien“, 

kurioje eksponuojami vertinimo komisijos atrinkti 25 konkursiniai darbai. Iš viso konkursui 

buvo pateiktos 67 fotografijos. Tarp geriausių meninių fotografijų konkurso darbų ir mūsų 

centro fotografės profesijos mokytojos Jovitos Ambrazaitytės fotografijų ciklas „LAIKO 

SLINKTYS“. Sveikiname ir didžiuojamės. 

  

 

NACIONALINIS SIUVĖJŲ PROFESINIO MEISTRIŠKUMO 

KONKURSAS „MANO BANGUOJANTI JŪRA“ 

             2020 m. spalio 8–9 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis 

siuvėjo profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti jūra 2020“. Sveikiname TS-2 gr. 

mokinę Oną Abarytę-Liašikovienę, dalyvavusią šiame konkurse, puikiai atlikusią užduotį bei 

įgavusią naujos patirties. Moksleivę konkursui ruošė prof. mokytoja metodininkė Valentina 

Pašakinskienė. Profesijos mokytojos, parengusios ir atlydėjusios mokinius, dalyvavo mokymuose 

„Praktinės užduoties techninio aprašo grafinių elementų braižymas“. Mokytojos patobulino savo 

žinias ir gebėjimus dirbdamos su Corel Draw programa. 
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SEMINARAS „LED LIGHT TECHNOLOGY“ 

                 2020 m. spalio 7 d. fotografų profesijos mokytojai dalyvavo „Led Light Technology“ 

seminare, patobulino fotografo profesines kompetencijas technologijų valdymo srityje. Įgytas žinias 

galės pritaikyti praktinėje veikloje. 
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FOTOGRAFAI LANKĖSI VILNIAUS PUODŽIŲ CECHE 

              2020 m. lapkričio 13, 19 ir 20 d. F-59 grupės mokiniai fotografavo socialinį reportažą 

„Žmogus savo darbo vietoje“. Užduotį atliko dirbtuvėse „Vilniaus puodžių cechas“, kurias 

geranoriškai atvėrė vietiniai amatininkai. Vyresnioji profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė. 

  

   

 

FOTOGRAFAMS RŪPI MOKINIŲ PROFESIONALUMAS 

           2020 m. lapkričio 20 d. profesijos mokytoja metodininkė Jogailė Butrimaitė ir profesijos 

mokytojas Arnold Gedris kartu su pirmo kurso mokiniais (F-62 gr.) dirbo mišriu būdu: kontaktiniu 

būdu (keturi mokiniai), o likusieji - nuotoliniu būdu. Naudojo ,,Teams“ programą. Modulio 

,,Parengiamieji fotografavimo darbai“ pamokoje apie impulsinės šviesos priedų naudojimą mokiniai 

atliko pateiktas užduotis, o esantys nuotoliniame mokyme - aktyviai dalyvavo 

klausinėdami/komentuodami, kontaktiniu būdu dirbančių. mokinių klaidas. Pamoka buvo gyvai 

transliuojama ir tuo pačiu įrašinėjama su didesnės raiškos fotokamera  bei išoriniu mikrofonu. Taip 

organizuota pamoka, leidžia iš arčiau peržvelgti įrangos savybes, pasikartoti,  iš naujo peržiūrėti 

įrašą.  
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FOTOGRAFAI HALĖS TURGUJE 

           2020 m. lapkričio 26, 27 d. F-59 grupės moksleiviai tęsė reportažo fotografavimą  

Vilniaus Halės turguje. Vyr. profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė. 

  

  

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ ORGANIZUOTAS SEMINARAS 

                         2020 m. lapkričio 4 d. vyko praktinis dviejų dalių seminaras „Reklamos gamybos 

technologijos“ bei „Apipavidalinimo technologijos“, kuriame technologines kompetencijas tobulino 

centro mokytojai. Seminarą organizavo centro vizualinės reklamos gamintojo profesijos socialiniai 

partneriai: UAB „Baltijos spalva“ ir UAB „Baltos lankos“ vadovėliai“. Įmonių atstovai pristatė 

technologijų naudojimo ypatumus, dalijosi praktine patirtimi. Mokymų sėkmingumą įrodė dalyvių 

darbai, kuriuos jie pagamino individualiai pasirinkdami įrangą ir atitinkamas priemones bei 

medžiagas. 
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DALYVAUJAME VIRTUALIUOSE KONKURSUOSE 

           Vizualinės reklamos gamintojo ir Interjero apipavidalintojo mokymo programos mokiniai 

dalyvavo  respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, kuris vyko 

Informacijos ir technologijų mokymo centre Vilniuje ir respublikiniame skaitmeniniame „Atsargiai 

– virusai puola!“ konkurse, kuris vyko Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje 2020m. 

gruodžio mėn. 07d.- 18d. I vietą pelnė Artūras Snetkovas ( I – 14gr.), III vieta atiteko Dainai 

Rupinskaitei ( R-12gr.). Konkursui mokinius rengė profesijos mokytoja ekspertė Daiva 

Motiejūnaitė. 

  

 

PAMOKA KITAIP 

          Technologijų ir verslo skyriuje, profesijos mokytojai, taikydami aktyviuosius mokymo 

metodus, 2020m. keičiant edukacinę aplinką, atliko 52 praktinio mokymo pamokas Vilniaus miesto 

prieigose, institucijose, Trakuose, Kernavėje.   
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Parengė 

Technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė 
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GERIEJI DARBAI 

ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

CENTRO PERLIUKAS -  VAIKŲ PRIEŽIŪROS KAMBARYS ,,AITVARIUKAS“ 

 

 Praktinis profesinis mokymas – tai mokymas, kai profesiniai įgūdžiai ugdomi ir formuojami 

patalpose, aprūpintose būtinais profesinio mokymo kokybei užtikrinti materialiaisiais ištekliais, o 

profesiniai įgūdžiai formuojami ir įtvirtinami realioje darbo vietoje. 

 Labai pasisekė būsimoms mūsų auklėms ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjoms, nes 

pagrindinius praktinius įgūdžius jos įgyja vaikų priežiūros kambaryje ,,Aitvariukas”. 

 Ugdėme  būsimųjų auklių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų ne tik profesines, bet ir  

kultūrines, naujų technologijų bei profesinės komunikacijos kompetencijas. 

 

  

  

2020 m. sausio mėnesį vyko  modulių pristatymai.  
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2020 m. sausio 23 d. A- 19 gr. lankėsi  Austėjos Landsbergienės  privačiame darželyje ,,Vaikystės 

sodas“ Šis darželis yra savotiška modernaus švietimo idėjų įgyvendinimo laboratorija. 

 

  
 

2020 m. sausio 16 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro I kurso A-19 grupės 

mokinės Valstybės pažinimo centre dalyvavo  edukaciniame užsiėmime ,,Kas kuria valstybę?”, 

skirtame pilietiškumo ugdymui. 

Mokinės dalyvavo diskusijoje apie valstybę, valstybės valdymo organus, įstatymų kūrimą bei 

vykdymą. Edukacinio užsiėmimo metu mokinės atliko tam tikras užduotis. Turėjo surasti konkrečias 

funkcijas atliekančias organizacijas, nurodytas užduotyje; išklausyti žymių žmonių pasisakymų apie 

Lietuvą ir pasidalinti savo požiūriu į Lietuvą, kaip valstybę, kurioje gyvename; nufilmuoti ir sukurti 

mini videoklipą apie pilietiškumą.  
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Paroda ,,Vaikystės sodas“. 2020 m. vasario 4 d. fojė prie centro darželio „Aitvariukas“ buvo 

atidaryta darželio auklėtinių portretų paroda. Tai jau tradicija tapęs projektas ir gražus 

bendradarbiavimas su fotografų profesinio mokymo programos mokiniais. Šį kartą parodai 

„Vaikystės sodas“ fotografijas paruošė VF-55 grupės mokiniai. 

  

  

 

2020 m. vasario 13 d. vyko  VšĮ „Kapolė“ organizuotos parodos, skirtos  Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventėms paminėti 

pristatymas.  

Parodos iniciatorė – su būsimomis auklėmis dirbanti psichologijos mokytoja Sonata Švabauskienė. 

Parodos ištakos – riešinių konkursas „Mūsų Lietuva“  ir tautinės juostos konkursas „Juosta 

mano Lietuvai“.  
Parodoje taip pat džiaugėmės mūsų centro profesijos mokytojos Vaivos Juciūtės mamos, 

tautodailininkės, Matildos Teresės Jucienės  austomis juostomis. 

Dėkojame mokytojoms Sonatai ir Vaivai už galimybę  mūsų centre pamatyti nuostabius darbus. 

Šventėme laisvę prisimindami tradicijas, kultūrą, papročius. 
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Planavome, ruošėmės atlikti dar daug gerų, gražių, įsimintinų darbų, bet viską sujaukė pasaulinė 

pandemija – COVID-19... 

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio vėl kibome į darbus ir veiklas... 

Džiaugėmės, kad startavo nauja modulinė profesinio mokymo programa – Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo padėjėjas. Atnaujinome bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, pradėjome 

ieškoti naujų partnerystės ryšių, nors buvome ramūs, kad ir šiai mokymo programai turime puikią 

praktinio mokymo bazę – vaikų priežiūros kambarį ,,Aitvariukas“. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. į 

vaikų priežiūros kambarį ,,Aitvariukas“ buvo užregistruota 12 vaikiukų. 

2020 m. rugsėjo 4 d. auklės (A-19 gr.) lankėsi Vilniaus „Pasakos“ lopšelyje-darželyje. Mokinės 

buvo supažindintos su darželio tradicijomis, sveikatai palankaus valgiaraščio ypatumais, lankėsi 

vaikų grupėse, susipažino su Valdorfo ir Montessori grupių aplinka. Darželio vadovės Jolita ir 

Danguolė noriai dalijosi gerąja patirtimi, kurią antro kurso mokinės bandys diegti dirbdamos su 

vaikais. 
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2020 m. rugsėjo 30 d. būsimos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKI-1 ir TIKI-1 gr.) 

vyko į vaikų darželį-lopšelį ,,Gintarėlis“. Lopšelio-darželio direktorė Laima Bartaškienė mokines 

supažindino su šios ikimokyklinio ugdymo įstaigos istorija ir dabartimi. Taip pat papasakojo, kaip 

gyvena šio darželio kolektyvas, pristatė ugdymo programas bei papasakojo, koks yra ikimokyklinio 

ugdymo pedagogo padėjėjo darbas ir kasdieninė veikla. Mokinės apsilankė keliose grupėse, kuriose 

pamatė darželio bendruomenės kasdienį gyvenimą, šiuolaikiškai ir vaikams ugdyti patraukliai 

įrengtas patalpas, susipažino su tam tikromis vaikų veiklomis. 

  

  
 

Džiaugėmės naujais ,,Aitvariuko“ lankytojais, o auklės stebino savo išmone. 
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2020 m. spalio mėn. išrinkome geriausią auklę ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėją. 

Geriausia aukle tapo – Oksana Demidova, o geriausia ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja – 

Dijana Zakrevska. Konkursui merginas paruošė profesijos mokytojos Sigita Vavilavičienė ir Sonata 

Švabauskienė. 
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Dėl paskelbto visuotinio karantino sulėtėjo ir centro gyvenimas, nors visas veiklas vykdėme bei daug 

ką planavome į priekį, vildamiesi greitai grįžti į įprastai nepaprastą švietimo įstaigos gyvenimą.  

2020 m. lapkričio 13 d.  pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Santariškių lopšeliu-

darželiu. Tikimės, kad pasibaigus karantinui dviejų mokymo programų (auklės ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogo padėjėjo) mokiniai galės susipažinti su visai neseniai atidaryto lopšelio-darželio 

erdvėmis ir ugdymo naujovėmis. Socialinė partnerystė veža! 
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Gruodžio mėnesį vyko virtualus Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programos 

modulių pristatymas (profesijos mokytoja Sonata Švabauskienė), programa tik startuoja, bet nei 

karantinas, nei nuotolinis mokymas nenustelbė noro dirbti kūrybiškai ir atsakingai.  

  
 

Viliamės, kad pasibaigus karantinui, kai į klases vėl sugužės mokiniai, mes juos nudžiuginsime 

naujomis mokymo priemonėmis. Auklių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo 

programų praktinio mokymo bazė papildyta priemonėmis, kurios mokymąsi padarys dar 

patrauklesnį. Mokomasis dantų priežiūros rinkinys, kurį sudaro  dantų modelis, dantų šepetėlis, 2 

minučių smėlio laikrodis, 24 dantų apnašų nustatymo tabletės ir 10 dantų veidrodėlių. Didelė 

keturių kupolų akrilo veidrodžių plokštė. Vaikai galės stebėti save ir daiktus. Pirmosios pagalbos 

manekenas „Baby Anne“. Tai manekenas, atitiksiantis mokinių poreikius  mokantis vaiko 

priežiūros ir pirmosios pagalbos. Maisto produktų muliažai, kurie padės kūrybiškai  vizualizuoti 

vaiko sveikos mitybos meniu. Rinkinį sudaro 40 tikroviškų dirbtinų maisto produktų modelių, 

parinktų iš „Health Edco“ kolekcijos: obuolių sultys (180 ml.), bananas (be žievės), žaliosios 

vynuogės (dubenėlyje 15 vnt.), apelsinų sultys (180 ml.), kriaušės (2 puselės, konservuotos), 

braškės (6 vnt.), mažosios morkytės (1 indelis), keptos bulvės, brokoliai (0, 5) indelio, kukurūzai (0, 

5 indelio), šparaginės pupelės (0, 5 indelio), špinatai (0, 5 indelio), riestainis (85 g.), kukurūzinė 

tortilija (15 cm. skersmens) ir t.t. Įsigijome ir grindų valymo komplektą SUPER PRO60. 

 

  

https://www.mokslotechnologijos.lt/images/uploader/di/900x900.g/didele-keturiu-kupplu-akrilo-veidrodziu-plokste-490mm-1.jpg?t=229781
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Ačiū visiems mokytojams ir mokiniams, kad  ir šiųmetė gerųjų darbų kraitelė netuščia. 

 

Visi stengėmės, dirbome ir mokėmės, kad šios nuostabios akytės degtų smalsumu ir noru pažinti 

pasaulį be ašarų! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.mokslotechnologijos.lt/images/uploader/pi/462x462.g/pirmosios-pagalbos-manekenas-baby-anne-2-1.jpg?t=119410
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SPORTO  PASIEKIMAI 

 

2020-01-15 Vilniaus Automechanikos ir verslo mokykloje  vyko Vilniaus regiono PMĮ merginų 

tinklinio varžybos. Iškovota II vieta. 

 

Centro merginų komanda: 

       Justė Baradulinaitė, K-121  

       Indrė Vasiliauskaitė, F-59  

       Emilija Suckel ,M-11  

       Evelina Sindaravičiūtė, VK-115  

       Karolina Polonskaja, VF-55  

       Gerda Gavrilova, VK-114  

       Aneta Vertinska, A-18  

       Solveiga Grybkauskaitė, VI-1  
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2020-01-29 Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos PMĮ mokinių sporto žaidynių 

stalo teniso finalinės varžybos. Iškovota VI vieta.  

 

Centro merginų komanda: 

            Miglė Lesmanavičiūtė, KO-1 

            Dorota Šimanel, K-116 

            Marija Strukovskaja, K-116    
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2020-02-13 Mykolo Romerio universitete vyko Didlaukio Akademinio miestelio bendruomenės 

stalo teniso varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

 

Varžybose dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokiniai:    

            I vieta – Miglė Lesmanavičiūtė, KO-1 

            II vieta -  Marija Strukovskaja, K-116 

            III vieta – Dorota Šimanel, K-116 

            IV vieta – Regina Dacevič, F-59 

            VI vieta – Vilmantas Pinkevičius, VK-115     
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

BESIMOKANČIŲJŲ IR PERSONALO MOBILUMAS PROFESINIAME 

RENGIME 

 

KA1 PROJEKTAS NR. 2019-1-LT01-KA116-060242 

„MOKINIŲ IR PERSONALO MOBILUMAI 2019“ 

 

2020 m. vasario 2-23 d.  vyko projekto dalyvių stažuotė Prancūzijoje. Joje dalyvavo šešios 

HK-26 grupės mokinės, į stažuotę lydėjo profesijos mokytoja Renata Dovgialo.  Dalyvės atliko 

praktiką profesinėje mokykloje Lycée des Métiers Marie Curie ir Klermonto mieste esančiuose grožio 

salonuose: „Esthetic center“, „Yves Rocher“, „Etelka Spa“, „La Fabrique de Marie“, „L’esprit Zen“, 

„Institut Hévéa“. 
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2020 m. kovo 2-15 d. vyko mokinių stažuotė Italijoje. 10 mokinių (4 masažuotojai, 4 

socialinio darbuotojo padėjėjos ir 2 kirpėjos) atliko praktiką Italijos pietuose įsikūrusiame Rodi 

Garganico miestelyje. Į stažuotę mokinius lydėjo mokytoja Rūta Varnienė. Mokiniai atliko praktiką 

vaikų ir jaunimo socializacijos centre “Peter Pan”, „CF Parrucchieri“ kirpykloje ir grožio salone.  
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2020 m. kovo 9-13 d. vyko projekto parengiamasis vizitas Maltoje. Jame dalyvavo 

direktorė ir projektų vadovė Rita Damkauskienė. Vizito dalyvės susitiko su priimančiojo partnerio  

IZI Ltd atstovais bei aplankė mokinių praktikos vietas; „Soul Solutions”, „PlanetPhysio”, „San 

Luigi“, „Little Einsteins“, „Beauty Rituals“. 

  
 

VPVPMC DALYVAVO “ERASMUS+” PROGRAMOJE KAIP PRIIMANTIS 

PARTNERIS 

2020 m. sausio 27 d. – vasario 14 d. centre stažavosi „Erasmus+“ programos dalyvės, 

4 mokinės iš Latvijos, Rigas stila un modes tehnikums. Dalyvės mokosi fotografo profesijos, jos 

atliko įvairias praktines užduotis, stažuotės pabaigoje parengė savo darbų parodą.      
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2020 m. sausio 13 d. – kovo 15 d. centre praktiką atliko dvi mokinės, „Erasmus+“  

programos dalyvės iš Čekijos, Pardubice mieste esančios mokyklos Střední průmyslová škola. 

Merginos mokosi kirpėjo profesijos. Mokinės atliko praktiką centro kirpykloje bei Vilniaus mieste 

esančiuose grožio salonuose „Fox Style“ ir „Mano harmonija“. Tai pirmasis mokinių ilgalaikis 

mobilumas, kurį organizavo VPVPMC. 

  

 

 

2020 m. vasario 20 d. centre viešėjo svečiai iš Sakartvelo, Guria regiono.  Svečiai 

susipažino su centru, vykdomomis mokymo programomis, praktinio mokymo dirbtuvėmis. Aptartos 

bendradarbiavimo galimybės. 

 

2020 m. birželio mėn. ŠMPF paskelbė KA1 projektų konkurso rezultatus. VPVPMC 

projektas „PM  mokinių ir personalo mobilumai 2020“ finansuotas, jo įgyvendinimui skirtas 149 

989,00 eurų biudžetas. Projektas bus vykdomas dvejus metus (2020 m. rugsėjis - 2022 m. 

rugpjūtis).  60 centro mokinių vyks į stažuotes Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, 

Čekijoje, Ispanijoje, Makedonijoje, Latvijoje, Estijoje, Maltoje ir atliks profesinio mokymo praktiką 

užsienio šalies įmonėje arba profesinio mokymo institucijoje. Devyni centro profesijos 

mokytojai/darbuotojai, atsakingi už profesinį mokymą, vyks į darbo stebėjimo vizitus Suomijoje, 

Italijoje ir Vokietijoje. Planuojamas vienas atvykstamasis mobilumas iš Latvijos. Deja, dėl COVID-

19 pandemijos projekto mobilumo veiklos atidėtos. Vykdomas virtualus bendradarbiavimas su 

projekto partneriais.  

                    2020 m. spalio 28 d.  pateikta paraiška „Erasmus“ akreditacijai profesinio mokymo srityje gauti. 
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2021 METŲ CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO IR 

VYKDYMO DARBO GRUPĖS 

 

 
 

 

PIRMAS PRIORITETAS 

 

 

Puoselėti demokratinės vadybos, 

pasidalytosios lyderystės principus, telkti 

bendruomenę kokybę laiduojantiems 

darbams, juos palaikyti ir motyvuoti.  

 

 

 

Vadovė – S.Kutienė 

 

Nariai: 

1. G.Baranskienė 

2. R.Talačkienė 

3. R.Varnienė 

4. R.Kazlavickaitė 

5. R.Damkauskienė 

6. L.Pangonytė 

7. A.Markelis 

 

  
 

ANTRAS PRIORITETAS 

 

 

Vidurinio ir profesinio mokymo kokybės 

plėtotė. Ugdymo proceso, profesinio 

mokymo organizavimo pokyčiai 2021 

metais, orientuojantis į Švietimo sistemai 

keliamus iššūkius. 

 

 

Vadovė: V.Griziūnienė 

Nariai:1. J.Butrimaitė 

2. D.Motiejūnaitė 

3. A.Lenkaitienė 

Vadovė: E.Dūdienė 

Nariai:1. L.Menčinskaitė 

2. E.Jovaišaitė 

3. A.Dimienė 

Vadovė: R.Matulevičienė 

Nariai:1. R.Trapenskaitė 

2. S.Pranculienė 

3. V.Žibortaitė 

 

 

 

 

 

 

 

TREČIAS PRIORITETAS 

 

 

Veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatai 

 

         Vadovė – K.Čemeškaitė 

Nariai: 

1. D.Motiejūnaitė 

2. R.Kazlavickaitė 

3. L.Menčinskaitė 

4. R.Trapenskaitė 

5. K.Rekašius 

6. S.Kutienė 

 

 
 


