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GIMNAZIJOS SKYRIUS 

 

Atmintis gyva, nes liudija... 

2022 m. sausio 13 dieną minėjome 31-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines.  

Sausio 13-oji  – mūsų atminties, šviesios vilties, tvirtybės ir pasididžiavimo diena, dovanojusi 

mums didžiulę dovaną -  Laisvę. Tai ji, Laisvė, -  mūsų minčių esmė, įkvepianti, padrąsinanti, 

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

atkakliai gynusiems savąjį kraštą. Nevalia to pamiršti...  

Viltingai uždegėme atminimo žvakeles. Pirmoji pamoka „Atmintis gyva, nes liudija“  skirta 

atminimui ir begalinei pagarbai žmonių, žuvusių už mūsų Laisvę, už mums visiems suteiktą galimybę 

ją jausti, branginti, perduoti ateities kartoms... Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ jau tapo tradicine mūsų bendruomenėje.  
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Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (Vilniaus miesto etapas) 

2022 m. sausio 20 d. vyko Vilniaus miesto Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. Joje 

dalyvavo Lietuvos mokinių trečiųjų (11) gimnazijos klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad mūsų 

mokykla tapo vienintele profesine mokykla, kuri išdrįso konkuruoti su Vilniaus gimnazijų ir licėjaus 

stipriausiais mokiniais. Didžiuojamės VRO-1 gr. mokine Agne Misevičiūte, kuri šioje olimpiadoje 

atstovavo mūsų centrą ir pasiekė gerų rezultatų. Mokinę olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytoja 

Viktorija Žibortaitė. 

 

Su meile Lietuvai 

 2022 m. vasario 10 d. centro skaitykloje vyko renginys, skirtas Vasario 16-ajai „Su meile 

Lietuvai“, kurį organizavo Gimnazijos skyrius kartu su centro biblioteka. Vasario 16-oji – ypatinga 

diena. Ji simbolizuoja lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės laisvę, vienybę, tvirtybę... Minėdami šią 

dieną, ne vienas susimąstome ne tik apie savo protėvius, atkakliai gynusius mūsų brangų kraštą, jų 

neišsenkamą drąsą, meilę Tėvynei... bet ir apie savo santykį su Lietuva. Į klausimą „Ką aš, šio 

laikmečio žmogus, galiu padaryti, kad  gyvuotų ir klestėtų mano kraštas, skambėtų nuostabi lietuviška 

kalba, saugiai ir gerai gyventų žmonės...?“. Savo atsakymus, mintis, svajas, pažadus jie užrašė raštu... 

Skaitykloje buvo surengta parodėlė, skirta šiai atmintinai dienai.  

Šventinę viktoriną, kurioje dalyvavo 11-jų ir 12-ųjų klasių mokiniai, vedė VRO-1 grupės 

mokinės Agnė ir Greta. Centro Direktorė Rita Pečiukaitytė sveikino visus, linkėjo džiaugtis šiandiena, 

mokytis, tobulėti, saugoti ir branginti laisvę... 
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Šimtadienis 

2022 m. vasario 25 d. centro aktų salėje vyko tradicinė šimtadienio šventė „100 pakopų iki 

paskutinio skambučio“.  Šventę rengė VRO-1 bei RO-1 grupių mokiniai (profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė). Svarbiausi dalyviai – abiturientų grupės: VK-124 (grupės vadovė Romena Talačkienė), 

VK-125 (grupės vadovė Giedrė Trembo), VF-61 (grupės vadovas Paulius Račiūnas), VI-2  (grupės 

vadovė Vaida Česnienė), VFL-28 (grupės vadovė Virginija Miselienė). Šventės vedėjos Agnė ir 

Deimantė visus abiturientus pristatė kaip vieno namo gyventojus, siekiančius įveikti visas kliūtis, 

šimtą pakopų, sėkmingame kelyje į brandą ir  pakvietė į sceną Bendrojo ugdymo (gimnazijos) 

skyriaus vedėją Ritą Matulevičienę, kuri kalbėjo:   

„Šimtadienis – graži, jaunatviška šventė, simbolizuojanti atsisveikinimą su nerūpestinga 

vaikyste ir pasirodymą visam pasauliui: „aš jau užaugau, esu drąsus, veržlus, turiu savo nuomonę, 

galiu ją išsakyti... jau suvokiu, kad nemoku ir nenoriu būti vienas... savo rankomis, širdimi noriu 

mylėti, džiaugtis, svajoti, saugoti, branginti, ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo... ir 

visose situacijose išlikti žmogumi...“ 

 Šimtadienį švenčiame išties neįprastu laiku. Negalime būti abejingi tam, kas šiandien vyksta 

Ukrainoje... Jų abiturientai, turėję taip pat švęsti šimtadienį, girdi sprogimus, mato Motinų ašaras, 

kančią, žūstančius žmones, tiesiogiai susiduria su smurtu, agresija, prievarta ir akiplėšišku melu... O 

juk esame vienos žemės broliai, vienos saulės vaikai, todėl mūsų palaikymas, parama, kas kuo galime, 

tikėjimas tuo, kad teisingumas ir Laisvės siekis nugalės, parodys mūsų tikrąją brandą...  

Nepamirškime ir savitosios Šimtadienio šventės prasmės - suvokimo, kad greitai savo brandą 

teks pasitikrinti per egzaminus, o tai yra signalas, kad į mokslus reikia žiūrėti rimtai, tikro abituriento 

žvilgsniu...  

Visos abiturientų grupės gražiai prisistatė, joms buvo paruošta šmaikščių, išmoningų, 

užduočių, o patys mokiniai išsakė daug gražių ir jautrių padėkos žodžių grupių vadovams,  

mokytojams, centro vadovams už pagalbą, kantrybę, dėmesį... Visus šimtadienio šventės dalyvius 

sveikino centro direktorė. 
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Visuotinė Ukrainos istorijos pamoka 

2022 m. vasario 28 d. 8 val. visi gimnazijos skyriaus mokiniai rinkosi į aktų salę, kur  vyko 

visuotinė istorijos pamoka, skirta Ukrainai. Nuotolinės pamokos metu istorijos mokytojas Audrius 

Jurgelevičius kalbėjo apie su Ukraina susijusius mitus. Per pamoką mokytojas papasakojo apie 

Ukrainos šimtmečių istoriją, valstybingumo šaknis, paneigė įvairiausius sklandančius melus, istorines 

klastotes. Po pamokos centro direktorė paragino visus šiuo įtemptu laikotarpiu būti susikaupusius, 

atsakingus, geranoriškus ir neabejingus... 

 

  

 

Pamoka KITAIP „Imitacinių gyvūnų judesių pratimai“ 

2022 kovo 2 d. sporto salėje Gimnazijos skyriaus mokytojas Algimantas Valiauskas 

organizavo kūno kultūros pamoką kitaip. Pamokos tema: „Imitacinių gyvūnų judesių pratimai“. 

Siekiant stiprinti rankų, kojų ir liemens raumenis, buvo mokoma taisyklingai atlikti pratimus, 

imituojančius įvairių gyvūnų judėjimą. Beždžionė, antis, lokys, arklys, driežas, varlė, tigras, kobra, 

šuniukas, varna... Mokytojo pamokyti mokiniai stengėsi judėti taip, kaip juda gamtoje šie gyvi 

padarai. Pamokos pabaigoje buvo suorganizuotos „Roplių lenktynės“. Nuotaikingai, su dideliu 

susidomėjimu ir energija mokiniai įsijungė į pamoką bei šauniai bendradarbiavo žaisdami judriuosius 

žaidimus. 
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Laisvę švenčiame – laisvės linkime Ukrainai 

2022 m. kovo 10 d. centro bendruomenė  minėjo 32-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo metines. Paruoštas informacinis stendas, skirtas Kovo 11-ąjai bei Ukrainos tautai, ryžtingai, 

atkakliai kovojančiai už savosios Tėvynės laisvę... Jau ne kartą mūsų centro bendruomenė yra atvirai, 

jautriai ir nuoširdžiai išsakiusi begalinę meilę Lietuvai. Žinome Laisvės kainą, branginame žmones, 

aukojusius net gyvybes, kad šiandien būtume laisvi ir laimingi...  

Tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje, mus jaudina ir liūdina. Nenorime būti tiesiog stebėtojais, 

abejingais kitų skausmui, sielvartui, kančiai, smurtui, agresijai, prievartai..  

Žavimės begaliniu šios tautos ryžtu ir drąsa, kovoje už savosios Tėvynės ir visų mūsų Laisvę. 

Nuoširdžiai linkime laimėti melo ir apgaulės kupiną karą. 
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Matematikos viktorina „Pi diena kitaip“ 

2022 m. kovo 15 d. mūsų centro Gimnazijos skyriaus mokinių komanda dalyvavo Profesinio 

mokymo centro „Žirmūnai“ organizuotame matematikos konkurse „Pi diena kitaip“, nes kovo 14 

dieną visame pasaulyje švenčiama skaičiaus Pi diena. Konkurse dalyvavo 7 mokinių komandos iš 

Vilniaus profesinio mokymo mokyklų. Mūsų komandą sudarė 6 nariai: Danielė Bulkinaitė, 

Jaroslava Gerviatovič, Arina Šaparna, Ugnė Skrabaitė, Deimantė Kovaliovaitė, Najibai 

Muhammadzoda. Mokiniams labai patiko malonus konkurso organizatorių bendravimas. 

Šeimininkai pasitiko svečius su pačių iškeptu skaičiaus Pi formos pyragu. Pradžioje komandos 

turėjo prisistatyti. Prisistatymuose buvo labai originaliai ir kūrybingai panaudotas skaičiaus Pi 

simbolis. Konkurso užduotys buvo parengtos naudojantis interaktyviomis testų aplinkomis, kurios 

leido greitai ir objektyviai apskaičiuoti rezultatus.  
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Centro komandos 

mokiniams pavyko surinkti 

daugiausiai taškų  

ir užimti I-ją vietą! 

 

34-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

2022 m. kovo 17 d. Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje kontaktiniu būdu buvo organizuojamas 

34-osios Lietuvos mokinių (9-12 klasių) geografijos olimpiados (Vilniaus miesto) etapas. Šių metų 

olimpiados tema „Žemės poliarinės sritys: nuo globaliųjų iššūkių iki lokalių ir globalių interesų“. 

Olimpiados užduotis sudarė keturios dalys. Sprendžiant geografinį testą, reikėjo atsakyti į 30 

klausimų, patalpintų google aplinkoje. Teorinės užduotys buvo keturios. Kiekvieną iš šio tipo 

užduočių sudarė keli klausimai, taip pat šaltiniai (pvz., kartoschemos, diagramos ar kt.), kuriais 

remiantis reikėjo pateikti trumpą ir aiškų atsakymą. Žemėlapio (geografinio vardyno) užduotis buvo 

skirta geografijos vardyno objektų žinojimui patikrinti. Mokiniams teko įvardyti kontūriniame 

žemėlapyje pažymėtus objektus. Praktinių užduočių dalyje buvo tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai 

ir gebėjimai. Didžiuojamės VK-128 gr. mokiniu Dovilu Kazimieru Feoktistovu, kuris šioje 

olimpiadoje atstovavo mūsų centrą ir pasiekė gerų rezultatų. 

 

Tarptautinis nuotolinis profesinio mokymo įstaigų moksleivių anglų kalbos 

konkursas 

2022 m. kovo 30 d. vyko Tarptautinis nuotolinis profesinio mokymo įstaigų moksleivių 

anglų kalbos konkursas. Konkursą organizavo Kauno technikos profesinio mokymo centras. Jo 

tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudarant galimybę pritaikyti įgytas 

užsienio kalbų žinias ir gebėjimus. Konkurse galėjo dalyvauti tik vienas mokymo įstaigos 11 arba 12 

klasės mokinys. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą atstovavo VFL-30 grupės 

mokinė Gabija Baranauskytė. Po intensyvios kovos Gabija įrodė, kad ji yra geriausia ir užėmė I 

vietą. Moksleivę konkursui  parengė anglų kalbos mokytoja Viktorija Žibortaitė. 

Sveikiname nugalėtoją Gabiją Baranauskytę  su sėkmingu debiutu ir linkime tolimesnių pergalių 

ateityje.  
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Konkursas „Olimpis 2022“ 

2022 m. kovo – balandžio mėnesį gimnazijos skyriaus 11-ų, 12-ų klasių mokiniai dalyvavo 

respublikinio konkurso „Olympis 2022“ pavasarinėje sesijoje, pasiekė gerų rezultatų ir iškovojo I-jo 

laipsnio, II-jo laipsnio ir III-jo laipsnio diplomus iš įvairių mokomųjų dalykų. 

Lietuvių kalba ir literatūra:  Iškovotas vienas II laipsnio ir keturi III laipsnio diplomai. 

Anglų kalba: Iškovoti devyni I laipsnio,  šeši II laipsnio diplomai. 

Matematika: Iškovoti trys I laipsnio,  vienas III laipsnio diplomas. 

Informacinės technologijos: Iškovotas vienas III laipsnio diplomas  

Istorija: Iškovoti keturi II laipsnio,  vienas III laipsnio diplomas 

 

 „Atliekų kultūra“ egzaminas 2022 

2022 m. balandžio 28 d. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pakvietė išbandyti jėgas 

jau trečią kartą Lietuvoje organizuojamame „Atliekų kultūra“ egzamine. Jame dalyvavo ir mūsų 

centro gimnazistai. Mokiniai, užsiregistravę specialioje platformoje, pasitikrino turimas žinias apie 

atliekų tvarkymą, rūšiavimą, jų mažinimą ir perdirbimą. Egzaminas ne tik pagilino moksleivių žinias, 

bet ir parodė sritis, kuriose dar turime tobulėti. Tik gyvendami atsakingai, sąmoningai tvarkydami ir 

rūšiuodami atliekas bei rūpindamiesi supančia aplinka, galime užtikrinti geresnį gyvenimą. 
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Aplinkos tvarkymo akcija „Darom“ 

2022-05-03/04 dienomis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre buvo 

organizuota tradicinė kasmetinė pavasarinė aplinkos tvarkymo akcija. Renginyje dalyvavo Visų 

Gimnazijos skyriaus grupių mokiniai, grupių vadovai, mokytojai, centro bendruomenės nariai. 

Tvarkėme aplinką: grėbėme pernykščius lapus ir žolę centro teritorijoje, rinkome per žiemą vėjų 

nulaužytas ir išsvaidytas šakas vaikų žaidimų aikštelėje, tvarkėme vidinį kiemelį, šalinome 

užslinkusią velėną nuo kelio atitvarų, purenome ir ravėjome gėlių darželius, šlavėme takus. Saulėtas 

ir šiltas pavasarinis oras leido ne tik iš peties padirbėti, bet ir pasimėgauti smagia bei prasminga 

veikla. Didžiuojamės centro bendruomenės nariais, kurie noriai ir sąmoningai prisideda prie savo 

antrųjų namų gražinimo. 
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Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro 60-mečio šventė 

2022 m.  gegužės 10 -11 dienomis Gimnazijos skyrius kartu su visa centro bendruomene 

šventė 60-sias mūsų mokymo įstaigos gyvavimo metines. Lietuvių kalbos mokytoja Roberta 

Trapenskaitė, pasitarusi su mokiniais bei mokytojais, parengė laišką ateities kartoms, kuris, kaip šių 

dienų mokinių palikimas, įdėtas į kapsulę, kurį po dešimtmečio, ar kelių dešimtmečių skaitys 

būsimieji mokiniai. Gimnazijos skyriaus mokiniai – aktyvūs mados teatro dalyviai. Buvo 

demonstruotos drabužių kolekcijos „Totemas“ ir „Dramblys kambaryje“.  

 

  



14 

 

  

  

 

Startuoja integruotas gimnazijos skyriaus, fotografų ir vizualinės reklamos 

gamintojų projektas „Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“, skirtas lietuvos 

katalikų bažnyčios kronikos metams paminėti 

2022 m.  gegužės 19 dieną pristatyta integruoto Gimnazijos skyriaus, fotografų ir 

vizualinės reklamos gamintojų projekto „ Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“, idėja. Gegužės 

19 d. organizuota pirmoji ekskursija gimnazijos skyriaus mokiniams į Raseinius ir aplinkinius 

rajonus.  Fotografų specialybės VF-63 grupės mokiniai kartu su fotografų profesijos mokytoja Jogaile 

Butrimaite fotografavo bažnyčias, šalia esančius įspūdingiausius gamtovaizdžius, kalbėjosi su 

kunigais, vietos bendruomenių gyventojais, domėjosi bažnyčių istorija, architektūra, archyvais, bandė 

atskleisti  šio kultūrinio paveldo paslaptis 
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Pasaulinė pamokų lauke vedimo diena 

2022 m.  gegužės 19 diena paskelbta pasauline pamokų lauke vedimo diena. Šią dieną 

visiems Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro gimnazistams pamokos buvo 

organizuotos už centro sienų. Keliavome į Verkių regioninį parką, kuriame beveik tris valandas vyko 

atvira integruota lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, biologijos ir kūno kultūros 

pamoka. Mokiniai susiskirtė komandomis, išsirinko komandos kapitoną ir dalykines užduotis atliko 

klausydami mokytojų, stebėdami aplinką, naudodamiesi išmaniosiomis programėlėmis bei 

bendradarbiaudami tarpusavyje. Prisiminėme Verkių regioninio parko ir Šv. Kryžiaus atradimo 

bažnyčios atsiradimo istorijas, žingsniais ir programėlėmis matavome atstumus tarp koplytėlių bei 

mokėmės juos apskaičiuoti, treniravomės, kaip taisyklingai kvėpuoti, susipažinome su parko 

vietovardžiais ir hidronimais bei analizavome jų reikšmes, mokėmės pastebėti ir atpažinti parke 

augančius medžius, krūmus, žoles bei kerpes ir samanas. Paskelbus konkursą „Pamokos akimirka“ 

visi turėjo galimybę fotografuoti gamtinius ir kultūrinius objektus bei pamokos akimirkas, o paskui 

išsiųsti po vieną savo įdomiausią nuotrauką centro administracijai. Pačios įspūdingiausios nuotraukos 

autoriaus laukia specialusis prizas.  

Dalis mokinių sudalyvavo „blic“ konkurse, kuriame reikėjo kuo greičiau įvardinti prieitą 

reljefo formą, iš lapų atpažinti augančius augalus, nustatyti, kas gyvena smėlėto skardžio oloje ir 

atlikti kitas užduotis, siejamas su pakelės objektais. Jaunimas labai smagiai įsitraukė į šią užduotį ir 

greitai ištuštino saldžių prizų maišelį (skanėstai buvo duodami tik už teisingus atsakymus). Pamoka 

neprailgo. Mokiniams patiko dirbi komandomis lauke. Atsisveikindami mokiniai dėkojo už pamoką 

mokytojams ir džiaugėsi gerai praleistu laiku. Renginys registruotas Global Outdoor Classroom Day 

Survey May 2022. 
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Respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių (gimtosios) 

kalbos konkursas „Raštingiausias būsimasis darbuotojas“ 

2022 m. gegužės 19 d. keturios Gimnazijos skyriaus mokinės (Livija Guščiūtė, Aneta 

Bralkovskaja, Rimantė Tarabildaitė, Ieva Juchnikaitė) kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Roberta 

Trapenskaite ir Giedre Trembo vyko į Žemaitiją. Išvykos metu mokinės VšĮ Raseinių technologijos 

ir verslo mokykloje dalyvavo respublikiniame profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių 
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(gimtosios) kalbos konkurse „Raštingiausias būsimasis darbuotojas“, skirtame 125-osioms Ievos 

Simonaitytės gimimo metinėms paminėti. Konkurso metu mokinės turėjo atlikti tris užduotis: 

parašyti diktantą, atlikti kalbos kultūros užduotis ir sudalyvauti literatūrinėje viktorinoje. 

Džiaugiamės mokinių pasiektais gerais rezultatais. Sveikiname Anetą, kuri užėmė III vietą. 

 

  

 

Paskutinio mokyklinio skambučio šventė 

2022 m. gegužės 26 d. nuskambėjo paskutinis mokyklinis skambutis 12-ų klasių 

mokiniams. Šventės vedėjos VRO-1 grupės mokinės Greta ir Fausta (profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė) pasveikino visus šventės dalyvius, bet pasigedo svarbiausio šios šventės simbolio – 

mokyklinio varpelio. Abiturientų grupės leidosi į paieškas... jį surado, surinko ir pakabino. Šventė 

prasidėjo. Abiturientus sveikino Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė: 

„... tegul šis nuostabus ir amžinas gamtos žydėjimas Jus, mieli abiturientai, įkvepia, sustiprina, 

suteikia jėgų atrasti tikrąjį save, padeda susikalbėti su savo norais ir svajonėmis, pajusti tai, ką savyje 

jau turite: grožį, gėrį, darbštumą, kantrumą... įveikti abejones ir tingumą... nes tik ką suskambėjęs 

simbolinis varpelis daugiau  į mokyklinį suolą nebepakvies... Labai prašau, ištarkite sau mintyse, o 

dar geriau sušukite garsiai: Aš – galiu, aš – kantrus, aš – darbštus, aš – sėkmingas... Savimi aš tikiu. 

Save aš gerbiu. Šiandien aš save kuriu... Vertinu  ir branginu visus, kurie man padeda kurti save: 

tėvus, Mokytojus, tikrus draugus... visus, kurie nuoširdžiai pataria, išklauso, supranta, palydi... Tik 

nieko neatidėliokite rytdienai ir pamirškite žodį „vėliau“, juk to vėliau gali ir nebūti..“ Abiturientus 

sveikino direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė. Skambėjo nuostabi Deimantės atliekama 

daina. Grupių vadovų vardu kalbėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Giedrė Trembo. Visi 

linkėjo mokiniams kūrybinių atradimų, drąsių, veržlių idėjų, atvirumo naujovėms, darbštumo, 

kantrumo, atkaklumo,  sėkmės brandos egzaminuose bei gražiausių svajonių išsipildymo. Abiturientai 

nuoširdžiai ir jautriai dėkojo mokytojams,  grupių vadovams, centro bendruomenės nariams. 
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Integruoto projekto „sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“ veiklos 

2022 m. birželio 7 d. integruoto Gimnazijos skyriaus, fotografų ir vizualinės reklamos 

gamintojų projekto „Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“ veikos tęsiamos. Organizuota išvyka į 

Varėnos rajoną, Marcinkonis bei šio rajono apylinkes. VF-63 grupės mokiniai kartu su fotografų 

profesijos mokytoja Jogaile Butrimaite fotografavo bažnyčias, šalia esančius įspūdingiausius 

gamtovaizdžius, kalbėjosi su Marcinkonių bažnyčios klebonu, vietos bendruomenės gyventojais, 

domėjosi šios bažnyčios istorija, architektūra, archyvais, šio kultūrinio paveldo paslaptimis. 

Dzūkijoje mokiniai įamžino žymius šio krašto sakralinio paveldo objektus. Kaip mokiniams sekėsi ir 

ką jie užfiksavo savo nuotraukose, galėsime pamatyti kitais mokslo metais, lapkričio mėn., projekto 

pristatymo metu. 

 

  

 

Brandos egzaminai 

2022 metas brandos egzaminus laikė  72 mokiniai. Didžiuojamės mokiniais, aukštais balais 

išlaikiusiais valstybinius egzaminus, didžiuojamės juos mokiusiais mokytojais. 

Lietuvių kalba ir literatūra. Geriausiai valstybinį egzaminą išlaikė Austėja Simona 

Čerkauskaitė – 45, Nikolė Vasiljeva – 43. Mokytojos Roberta Trapenskaitė ir Giedrė Trembo. 

Rusų užsienio kalba. Mūsų pasididžiavimas, Jaroslava Gerviatovič – 100 balų. Malgožata 

Ana Osipovič Bezuško – 98, Nikolė Vasiljeva – 96, Juliana Taraškevič – 90, Erik Granovski – 89, 



20 

 

Daniil Veršulo – 88, Diana Romancova – 87, Arina Šaparna – 87, Sandra Dvilevič – 86, Samanta 

Adamovič – 83, Artiom Antimonov – 83, Agnieška Uždavinytė – 79, Ilja Gribanov – 75, Agnieška 

Voronecka – 73 balai. Mokytoja Liucija Jarmolkovič 

Anglų kalba. Valstybinio brandos egzamino aukščiausius balus surinko: Aistė Banevičiūtė – 

65, Ignas Merkevičius – 58, David Lolishvili -58, Urtė Barbora Savickaitė – 54, Ugnė Skrabaitė – 

48, Aušrinė Jagminaitė – 45, Daniel Belobockij - 37, Arina Šaparna – 37, Agnieška Voronecka – 37. 

Mokytoja Viktorija Žibortaitė 

Istorija. Valstybinio brandos egzamino aukščiausius balus surinko Sandra Dvilevič (32 balai). 

Mokytojas Kostas Rekašius 

Geografija. Valstybinio brandos egzamino aukščiausius balus surinko Martyna Vakalaitė 36 

balus. Mokytoja Sabina Pranculienė. 

Biologija. Valstybinio brandos egzamino aukščiausius balus surinko Aistė Banevičiūtė (37 

balai). Mokytoja Sabina Pranculienė.  

 

Pasitinkame rugsėjį su šviesia viltimi... 

Naujus mokslo metus pradeda  net 6 gimnazijos 

klasės: VK-129, VK-130/VR-2, VF-65, VI-4, 
VRO-2/VFL-32, VSD-2/VS-1/VSL-1. 

Dėmesingai, kantriai, su meile pasitinkame 

mokinius. Tebūna jiems čia gera ir saugu... 
 

Nenustokime ugdyti mokinių kūrybiškumą, 

darbštumą, reiklumą sau, atsakingumą... 
Ir toliau puoselėkime savo bendruomenės  

kultūrą, tradicijas... 

Būkime geranoriški, tolerantiški, kantrūs, 

 sveiki, teisingi sau ir aplinkai... 
Daugiau šypsokimės, siekime skleisti 

 tik gerą nuotaiką...  
 

Rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta vėlinėms 

2022 m. spalio 27 d. organizuota tradicinė rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta 

Vėlinėms.  Akcijoje dalyvavo Gimnazijos skyriaus moksleiviai iš visų grupių: VF-63, VK-126, 

VRO-1/VFL-30, VSD-1/VI3/VR-1, VK-129, VK-130/VR-2, VF-65, VI-4, VRO-2/VFL-32, VSD-

2/VS-1/VSL-1, jų auklėtojai, mokytojai, centro bendruomenės nariai. Šv. Kryžiaus Atradimo 

bažnyčios Klebonas Jurgis, skambant varpams, atvėrė bažnyčios duris ir sukvietė gimnazistus į 

pamoką, kurią pradėjo nuo padėkos mūsų centro bendruomenei už gražią, jau tradicine tapusią 

iniciatyvą. Papasakojo apie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios išskirtinumą, Kalvarijų Kryžiaus kelią,  

koplytėles, visų Šventųjų dienos bei Vėlinių tradicijas, priminė bažnyčios įkūrimo  istoriją,  
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komunikavo su mokiniais, dėkojo už gražią kasmetinę iniciatyvą prieš Vėlines sutvarkyti kapus, 

bažnyčios prieigas, sugrėbti lapus, prisiminti ir pagerbti amžinybėn išėjusius savo artimuosius bei 

kitus, nepažįstamus žmones... Pamoką užbaigė malda ir palaiminimu. Įkvėpti šiltų, jautrių, prasmingų 

žodžių, mokiniai atsakingai ir nuoširdžiai dirbo, tvarkė bažnyčios teritoriją, grėbė nukritusius lapus, 

puošė kapus savo floristiniais darbais, susikaupė artėjančioms prasmingoms šventėms... 
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Geriausio gamtos ir socialinių mokslų žinovo rinkimai 

2022 m. lapkričio 10 d. organizuoti geriausio gamtos ir socialinių mokslų žinovo 

rinkimai. Parengtos užduotys iš biologijos, chemijos, istorijos ir geografijos. Geriausio gamtos ir 

socialinių mokslų žinovo rinkimuose dalyvavo mokiniai, kurie domisi gamtos bei socialiniais 

mokslais. Jie atsakingai atliko kūrybingai parengtas konkurso užduotis. Geriausia gamtos ir socialinių 

mokslų žinove pripažinta VK-126 grupės mokinė Marija Fiodorova, antrąją vietą laimėjo VI-4 gr. 

mokinė Eglė Šliogerytė, o trečiąją – VK- 126 grupės mokinė Nora Petrovaitė. 
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Geriausio matematiko rinkimai 

2022 m. lapkričio 11 d. centre vyko geriausio matematiko rinkimai, kurio metu buvo išrinktas 

geriausias centro matematikas Geriausiai konkurso užduotis išsprendė ir geriausiu Gimnazijos 

skyriaus matematiku tapo VF-30 grupės mokinė Deimantė Kovaliovaitė. 

 

Raštingiausio gimnazisto rinkimai 

2022 m. lapkričio 11 d. centre vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas, kurio metu 

gimnazijos grupių mokiniai atliko kompleksines kalbos užduotis. Geriausiai užduotis atliko ir 

raštingiausia gimnaziste tapo VI-4 gr. mokinė Meida Vyšniauskaitė (mokytoja Roberta 

Trapenskaitė). 

 

  
 

Respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių matematikos konkursas 

„Matematika išmaniai“ 

Lapkričio 24 d. Gimnazijos skyriaus mokinių komanda dalyvavo respublikiniame profesinio 

mokymo įstaigų mokinių matematikos konkurse „Matematika išmaniai“ ir iškovojo I vietą. Mūsų 

centro gimnazijos skyriaus mokiniai Deimantė Kovaliovaitė, Gabrielė Ruzgaitė ir Dovilas 
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Feoktistovas surinko daugiausiai taškų. Konkurse dalyvavo 10 komandų iš Vilniaus, Kauno, 

Kėdainių, Alytaus, Marijampolės. 

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, lavinti loginį 

mąstymą, skatinti saviraišką, kūrybingumą ir gebėjimą dirbti komandoje. Mokinius lydintiems 

matematikos mokytojams tai puiki proga pasidalinti savo patirtimis ir pasisemti naujų idėjų savo 

matematikos pamokoms. Konkurso iniciatorė buvo Karaliaus Mindaugo PMC matematikos vyr. 

mokytoja Sandra Brazauskienė. Ji sukūrė konkurso užduotis, kurias mokiniai atliko naudodamiesi 

QR kodu bei kitomis išmaniomis technologijomis.  Konkurso dalyviai turėjo įveikti net 4 skirtingus 

etapus: „Sąvokos ir galvosūkiai“, „Įdomieji matematikos elementai“, „Teiginiai: tiesa ar melas?“, 

„Blic skaičiavimai“. 

 

  

  

 

Integruotas gimnazijos skyriaus, fotografų, vizualinės reklamos gamintojų 

projektas „Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“  

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 

metais. Tai paskatino centro Gimnazijos skyriaus bendruomenę giliau pasidomėti šiuo unikaliu 

istoriniu reiškiniu, aktualiu visai lietuvių tautai, taip pat patyrinėti Lietuvos sakralinį paveldą, jo 

lobius. Prie projekto gimnazistai pakvietė prisijungti būsimuosius fotografus, vizualinės reklamos 

gamintojus ir kitus centro bendruomenės narius. 2022 m. gegužės–gruodžio mėn. mokiniai ir jų 

mokytojai lankėsi įvairiose Lietuvos bažnyčiose, vienuolynuose, kituose sakralinio paveldo 
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objektuose, domėjosi jų istorija, meno kūriniais, klausėsi įdomių ir paslaptingų pasakojimų, 

fotografavo, tyrinėjo, rinko medžiagą ir kt.  

Projekto rezultatai: 

- surinkta medžiaga apie įdomiausius sakralinio paveldo objektus;  

- parengta sakralinio paveldo fotografijų paroda;  

- sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame galima pamatyti centro bendruomenės narių 

aplankytus sakralinio paveldo objektus, jų nuotraukas, paskaityti aprašus;  

- parengtas informacinis leidinys apie projektą su mokinių nuotraukomis. 

Gruodžio 12 d. vyko šio projekto pristatymas centro bendruomenei. Renginyje dalyvavo 

garbus svečias – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas. Bendruomenei buvo pristatytas 

interaktyvus žemėlapis, fotografijų paroda, projekto leidinukas, mintimis apie sakralinio paveldo 

reikšmę pasidalijo kunigas, projekto koordinatorė Rita Matulevičienė, direktorė Rita Pečiukaitytė, 

Daiva Motiejūnaitė, Jogailė Butrimaitė.   

Projekto rengėjai: R. Matulevičienė (koordinatorė), J. Butrimaitė, S. Pranculienė, D. 

Motiejūnaitė, R. Trapenskaitė, VF-63 gr. mokiniai G. Šutaitė, E. Vaškelis, K. Varnas, G. Maleckaitė, 

G. Joniškytė, G. Jaspelkytė, S. Černiauskaitė, K. Kostygova, VK-126 gr. mokiniai I. Juchnikaitė ir 

D. K. Feoktistovas, VR-2 gr. mokinė K. Vilniūtė. 

Fotografijų paroda eksponuojama teorinio korpuso ketvirto aukšto fojė. 

Pasidomėti interaktyviu žemėlapiu galite čia: >>> 

 

  

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pXzKFFbnh3Qoj-p5wR8RJH3-7C-hRCY&ll=55.22652948200336%2C23.947414100000017&z=7
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PASLAUGŲ SKYRIUS 

KONKURSAI IR RENGINIAI 

2022 m. vasario 23 d. Paramediko modulinės profesinio mokymo programos antro kurso 

mokiniai dalyvavo respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Paramedikas 2022“, kurį 

organizavo Zarasų profesinė mokykla. Sveikiname konkurso dalyvius, P-1 grupės mokinius Dovydą 

Martusevičių, Kotryną Dikčiūtę, Poliną Korniuščenko bei mokinius konkursui parengusį profesijos 

mokytoją Andrėjų Gorochovą. 

 

  

  

2022 m. kovo 4 d. Kauno Žalgirio arenoje vyko kasmetinis Atviras Lietuvos čempionatas 

grožio specialistams (studentams ir meistrams) „Kaunas Beauty 2022“. 

Sveikiname VPVPMC kirpėjo, kosmetiko ir vizažo specialybių mokinius dalyvavusius ir  užėmusius 

prizines vietas! 

Kirpėjų: 

II vieta – Irmantė Žvalionienė: 

Vyriškas kirpimas ir sušukavimas. 

II vieta – Alina Stech: 

Dieninė šukuosena. 

III vieta – Erik Katkovskij:  

Moteriškas kirpimas ir sušukavimas. 

 

Kosmetikų: 

Akvilė Girdziušaitė užėmė prizines vietas šiose 

konkurso kategorijose: 

II vieta – vizažistų rungtis:  

Dieninis makiažas (studentai). 

V vieta – vizažistų rungtis:  

Vakarinis makiažas. 

IV vieta – bendras rezultatas. 

 

Dėkojame profesijos mokytojams parengusiems mokinius konkursui: Anai Dimienei, Evaldui 

Valantiejui, Ilonai Kurnevič, Renatai Dovgialo, Solveigai Tumienei, Anastasiai Pisarevskayai. 
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2022 m. balandžio 7-8 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko 

Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Masažuotojas 2022“. Mūsų mokyklą atstovavo 

antro kurso masažo specialybės mokinys Kęstutis Stankevičius, kurį konkursui ruošė profesijos 

mokytoja I. Stanišauskienė. Konkurso metu buvo demonstruojami klasikinio masažo įgūdžiai bei 

laisvojoje programoje pasirinkti netradiciniai masažai. Džiaugiamės galėję dalyvauti renginyje, 

pademonstruoti karštų žolelių ryšulėlių masažą bei pasigėrėti kitų mokinių atliekamais masažais. 
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2022 m. balandžio 8 d. Parodoje „Pelenė“ kosmetiko mokymo programos TKO-3 gr. 

moksleivės dalyvavo  VIII Atvirame Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų konkurse. 

 

  

 

2022 m. balandžio 15 d. paramediko tęstinio profesinio mokymo programos mokiniai 

dalyvavo Lietuvos mokyklų Pirmosios medicinos pagalbos varžybose, kurios vyko Kauno „Santaros“ 

gimnazijoje. Sveikiname varžybų dalyvius Rūtą Ramanauskienę, Joaną Leščevskają, Vitalijų 

Slavinskį, kurie užėmė I -ąją vietą. Dėkojame profesijos mokytojams Mindaugui Kliukui, Juozui 

Piragiui, Andrėjui Gorochovui už paskatinimą dalyvauti varžybose bei mokinių parengimą ir 

konsultavimą. 
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2022 m. spalio 14-16 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro kirpėjų ir 

kosmetikų komanda vyko į tarptautinį čempionatą „Baltic Beauty 2022“, kuris vyko Rygoje (pagal 

„Erasmus+“ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064589). 

Centro kirpėjo specialybės mokinės, vadovaujant profesijos mokytojai Ilonai Kurnevič, 

rungėsi su Latvijos, Estijos ir Lietuvos dalyviais. Džiaugiamės, kad jos puikiai pasirodė, buvo 

įvertintos ir pelnė prizines vietas. 

Dieninės šukuosenos rungtyje: Ignė Kavaliukaitė – I vieta, Ema Augustytė – III vieta.  

Vakarinės šukuosenos rungtyje: Ignė Kavaliukaitė – I vieta, Ema Augustytė – III vieta.  

Nuotakos šukuosenos rungtyje: Ema Augustytė – II vieta, Ignė Kavaliukaitė – V vieta. 

Pradedančiųjų kasyčių pynimo rungtyje: Ignė Kavaliukaitė – I vieta. 

 

  

 

Kosmetiko specialybės mokinės į čempionatą lydėjo ir ruošė profesijos mokytoja metodininkė 

Renata Dovgialo. Mokinės  dalyvavo keliuose konkursuose, sėkmingai pasirodė ir pelnė prizinę vietą. 

„Full  Fashion Look-Model“ -Natali Andriana Dovgialo - II vieta. 
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2022 m. spalio 28 d. Paramediko pirminės ir tęstinės mokymo programų antro kurso mokiniai 

dalyvavo Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų Pirmosios medicinos pagalbos varžybose, kurios 

vyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (Kaune). Mūsų centrą atstovavo trys komandos. 

Iš 28 varžybose dalyvavusių komandų mūsų centro komanda, kurią atstovavo Rūta Ramanauskienė, 

Joana Leščevskaja, Ilona Chmylkien, užėmė prizinę II-ają vietą.  

Sveikiname visus varžybų dalyvius: Rūtą Ramanauskienę, Joaną Leščevskają, Iloną 

Chmylkienę, Joną Bagdonavičių, Laurą Glebik, Akvilę Martinkutę, Andrejų Misevič, Liudmilą 

Sinkevič, Liną Gaidamovičių.  Dėkojame paramedikų profesijos mokytojams už paskatinimą 

dalyvauti varžybose bei mokinių parengimą. 

 

  

 

2022 m. gruodžio 8 d. tęstinės masažuotojų TM-3 grupės mokinės Lina Stomienė ir Inga 

Bružaitė dalyvavo Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Masažuotojas 2022“ 

Zarasuose. Merginos ruošėsi dviems: klasikinio nugaros ir  „Keturių rankų“ masažo rungtims. 

Tokia užduotis mokyklinio kurso dalyviams teko pirmą sykį. Dalyves parengė masažo profesijos 

mokytoja Giedrė Paunksnienė. 

 



32 

 

  

 

Pamoka KITAIP 

Centro patalpose sudarytos visos sąlygos socialiniams  partneriams organizuoti seminarus ir 

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

Centro gamybinio mokymo ir kitose patalpose (aktų salėje) nuolat vyksta seminarai.  

2022 m.  seminarus mūsų centre organizavo: UAB „Bioklinika“, UAB „Sudaira“, Salonshop 

Baltic AS ir kt. 

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.   

Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. 2022 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys 

su naujais socialiniais partneriais: UAB „Grožio pajėgos“, UAB „Šeimos klinikos diagnostikos 

centras“, UAB „Grožio grupė“, kosmetologe Danguole Simonavičiene, „Sveikatos metai“(Viešoji 

įstaiga). Socialiniai partneriai dalyvauja centro renginiuose bei kompetencijų vertinimo egzaminuose 

kaip komisijos nariai. 

 

2022 m. sausio 17 d. M-12 grupės mokiniai atsiskaitė modulį „Netradicinis masažas“. Šio 

modulio metu mokiniai susipažino su taškinio masažo, karštų akmenų, masažo bambuko lazdelėmis 

metodikomis bei praktiškai išbandė ir įsisavino jų atlikimo technikas. Šiais demonstruotais puikiais 

geros savijautos palaikymo metodais būsimi masažo specialistai galės praplėsti savo siūlomų masažo 

paslaugų sąrašą.  
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2022 m. sausio 19 d. įvyko M-14 grupės masažuotojų modulio "Klasinio ir segmentinio 

masažo atlikimas" atsiskaitymas. Modulio mokytojos A. Bakanienė ir I. Stanišauskienė džiaugiasi 

mokinių rezultatais ir per kelis mėnesius įgytų žinių gausa. 

 

  

 

2022 m. sausio 24 d. centro masažuotojai šventė savo profesijos dieną. Žvaliai nusiteikę 

nuo pat ryto, skambant pabusti kviečiančiai muzikai, masažuotojai kvietė dalyvauti loterijoje. Visi 

buvo apdovanoti - kas gavo pakvietimą į dienos spa masažo procedūrai, o kas keturių ar šešių rankų 

paguodžiamąjį bambukų lazdelių masažą. Visą dieną masažuotojai darbavosi dienos spa salone, 

priimant loterijos laimėtojus ir džiaugėsi ne tik gerais atsiliepimais, bet ir saldžiom dovanėlėm, 

kurios, kaip sakoma, stiprina draugystę. 

 

  

 

2022 m. sausio 27 d.  M-12 grupės mokiniai pristatė projektą "Veido savimasažas", kurio metu 

išbandė ir pristatė įvairias veido savimasažo technikas. Dalinamės mokinių surinkta medžiaga ir 

kviečiame patiems išbandyti veido savimasažą.   

Profesijos mokytojos A. Bakanienė ir I. Stanišauskienė džiaugiasi pristatytų masažų įvairove. 

Veido savimasažas rankšluosčiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=TyOwO0BDEdY 

https://www.youtube.com/watch?v=TyOwO0BDEdY
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Veido savimasažas Gua Sha mentele: 

https://www.youtube.com/watch?v=03X_iO0aSAk 

Veido miofascialinis masažas: 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZFwiDBzsA  

https://www.youtube.com/watch?v=Dz5zvj4WmDY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9EoDMZmVW8g 

 

  

 

2022 m. sausio 28d. vyko masažo specialybės M-12 gr. modulio „Kosmetinio masažo atlikimas“, 

atsiskaitymas. 

Šio modulio metu būsimi masažuotojai išmoko kūno šveitimo, įvyniojimo procedūrų, 

anticeliulitinio ir kosmetinio veido masažo technikų. 

Masažo mokytojos Ieva Stanišauskienė ir Auksė Bakanienė džiaugėsi pasiektais mokinių 

rezultatais. 

 

  

 

2022 vasario 2 d. kosmetiko profesinio mokymo programos TKO-3 gr. mokinėms „pamoka 

kitaip“ vyko su socialine partnere kosmetologe Rima Krikščiūniene. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03X_iO0aSAk
https://www.youtube.com/watch?v=xyZFwiDBzsA
https://www.youtube.com/watch?v=Dz5zvj4WmDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9EoDMZmVW8g
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2022 m. vasario 7-11 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre modulis „Makiažo atlikimas“  moksleiviams iš Panevėžio profesinio rengimo centro. 

Mokymus vedė profesijos mokytoja Renata Dovgialo. Modulis „Plaukų dažymas“ mokiniams iš 

Panevėžio profesinio rengimo centro. Mokymus vedė profesijos mokytoja Viktorija Amelina. 

 

2022 m. vasario 21-25 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre modulis „Veido odos priežiūra“ moksleiviams iš Panevėžio profesinio rengimo centro. 

Mokymus vedė profesijos mokytoja Gražina Starinskienė.  

 

 

 

2022 m. vasario 23 d. mūsų centre svečiavosi Thalissi Baltija atstovė, kuri būsimiems masažo 

specialistams pristatė natūralios „Thalissi“ kosmetikos priemones masažui bei renginį – Baltijos 

masažo čempionatas – 2022 Kaunas (Lietuva). Tai tarptautinis profesionalų mokymo centro 

„International Center For Event & Course“ (Danija) ir 100 proc. natūralios ekologiškos sertifikuotos 

profesionalios kosmetikos atstovo Baltijos ir Skandinavijos rinkoje „Thalissi Baltija“ (Lietuva), 

Baltijos regiono šalių masažo čempionatas. Būsimi masažuotojai išbandė šios natūralios masažo 
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kosmetikos priemones, kurias galbūt įtrauks ir į savo praktinę veiklą. Renginį organizavo profesijos 

mokytojos: Ieva Stanišauskienė, Auksė Bakanienė ir Giedrė Paunksnienė.  

 

  

 

2022 m. vasario 28- kovo 4 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio 

mokymo centre modulis „Plaukų dažymas“ mokiniams iš Klaipėdos technologijų mokymo centro. 

Mokymus vedė profesijos mokytoja Viktorija Amelina. 

 

2022 m. kovo 7 d. Kirpėjo diena. Kuriame įkvėpti gamtos grožio! 

 

  

  

 



37 

 

2022 m. kovo 14-18 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre modulis „Makiažo atlikimas“ moksleiviams iš Šiaulių profesinio rengimo centro. Mokymus 

vedė profesijos mokytoja Renata Dovgialo.  

 

2022 m. kovo 21 d.  kosmetiko profesinio mokymo programos TKO-3 gr. moksleivėms 

„Biodrogos“seminaras  su kosmetologe J. Juociene.  

 

 

 

2022 m. kovo 23 d. kosmetiko profesinio mokymo programos moksleivėms vyko praktiniai 

mokymai „Veido raumenų teipavimas“. 
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2022 m. kovo 21- 25 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre“ modulis „Veido odos priežiūra“ moksleiviams iš Šiaulių profesinio rengimo centro. 

Mokymus vedė profesijos mokytoja Gražina Starinskienė.  

 

 

  

2022 m. balandžio 4-8 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre“ modulis „Plaukų dažymas“ moksleiviams iš Šiaulių profesinio rengimo centro. Mokymus 

vedė profesijos mokytoja Viktorija Amelina. 

 

2022 m. balandžio 9 d. kosmetikų profesijos mokytojos- A. Pisarevskaya, E. Dombrovickienė 

ir S. Tumienė, dalyvavo kosmetologų asociacijos konferencijoje.  
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2022 m. balandžio 11-15 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio 

mokymo centre modulis „Makiažo atlikimas“ moksleiviams iš Klaipėdos technologijų mokymo 

centro. Mokymus vedė profesijos mokytoja Renata Dovgialo.  

 

 

 

2022 m. gegužės 2-6 d. projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame  praktinio mokymo 

centre“ modulis „Veido odos priežiūra“ moksleiviams iš Klaipėdos technologijų mokymo centro. 

Mokymus vedė profesijos mokytoja Solveiga Tumienė.  

 

 

 

Projektas „Mano pradžių pradžia“, skirtas mokyklos 60 - mečiui 

2022 m. gegužės 6 d. buvę centro, masažuotojo, kosmetiko, kirpėjo specialybių, mokiniai 

sveikino mokyklą 60 - mečio proga ir linkėjo jai ir toliau klestėti, rengti puikius specialistus Lietuvai. 

Kiekvienas, savaip tęsdamas mokykloje pradėtą masažuotojo kelią, džiaugėsi įsteigtu privačiu verslu, 

galimybe, pritaikant įgytas žinias, padėti žmonėms ar jau mokyti kitus, tame pačiame Vilniaus 
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paslaugų verslo profesinio mokymo centre. Tegul dar daug metų šis mokymo centras gyvuoja, 

išlaikydamas savo šiltą atmosferą bendruomenėje. 

 

  

  

  

 

2022 m. gegužės 9 d. masažo specialybės M - 14 grupės mokiniai, mokyklos 60 - čio proga 

pristatė projektą “Pasaulio masažai”. Kūrybiškai ir išsamiai sukurtos skaidrės, originalūs pristatyma 

perteikė atliekamų įvairių, pasaulyje egzistuojančių, masažų įspūdį.      

Išmoningai pateikti pristatymai, mintimis leido pabuvoti tiek ramybe bei palaima 

alsuojančiame indų ajurvediniame masaže, jaukioje Tailando masažo erdvėje, perteikė ypatingo 

japoniškojo Kobido sudėtingumą ir plastiką, švediško, hidro masažo subtilybes ir daugelio kitų 

pristatytų masažų pajautimą. 

„Pakeliauta“ po įvairias pasaulio šalis, susipažinta su masažų atsiradimo istorija, raida, 

metodais ir  įvairiomis jų subtilybėmis. Laikas tikrai neprailgo. 
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2022 m. gegužės 18 d. įvyko masažo specialybės, M - 14 grupės mokinių, modulio “Kliento 

fizinės ir emocinės būklės vertinimas”, atsiskaitymas. Jame buvo pademonstruotos visos žinios įgytos 

šio modulio mokymosi metu. 

 

 

 

2022 m. rugsėjo 7 d. M-15 grupės mokiniai, vykdydami „Įvadas į profesiją“ modulio 

projektą, keitė edukacinę aplinką. Būsimi masažuotojai su profesijos mokytojomis A. Bakaniene ir I. 

Stanišauskiene lankėsi Kalvarijų g. 2 įsikūrusiame masažo salone „Guru SPA“. Šio salono įkūrėja 

Karina Mikailova mokinius supažindino su masažuotojo profesine veikla, jo darbo specifika. Aptarė 

masažuotojo savybes, kurios reikalingos jo darbe. Taip pat kalbėjo apie kabinetų įrengimo niuansus 

ir galimybes įsitvirtinti privataus verslo masažo paslaugų srityje. 

Mokiniai domėjosi čia dirbančių masažo specialistų atliekamų procedūrų įvairove, jų 

užimtumu, galėjo įvertinti jaukią masažo salono aplinką ir įvertinti savo, kaip būsimų masažuotojų, 

galimybes darbo rinkoje. 

Kupini pačių geriausių įspūdžių, jau kitą masažo erdvę keliavo aplankyti savarankiškai. Visa 

edukacinės aplinkos pakeitimo metu gauta informacija, įgyta patirtis bus pristatyta projekte 

„Masažuotojo darbo vieta ir veiklos ypatumai“. 
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2022 m. rugsėjo 14 d. M-15 grupės mokiniai pristatė modulio „Įvadas į profesiją“ baigiamojo 

darbo projektą „Masažuotojo darbo vieta ir veiklos ypatumai“. Mokiniai pasidalino patirtimi iš 

aplankytų masažo salonų, sukūrė savo būsimo masažo salono viziją. 

 

  

 

2022 m. rugsėjo 20 d. vyko depiliacijos seminaras kosmetiko mokymo programos 

mokiniams.  

 

2022 rugsėjo 21 d. vyko „Valerie D“ makiažo šepetėliu pristatymo seminaras kosmetiko 

specialybės  mokiniams.    

 

2022 m. spalio 3-7 d. TM-3 grupės pamokų metu vyko projekto „Masažas pagal sporto rūšis“ 

pristatymai ir susitikimai su sportininkais. Apie sportininkų raumenų daro ypatumus diskutavome su 

irkluotoju, šokių trenere, lygumų slidininku, sunkumu kilnotoju ir kitais sportininkais. Po diskusijos 

kiekvieną svečią masažavo mokiniai. Tokį būdą tęstinės grupės masažuotojai, vadovaujami 
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mokytojos Giedrės Paunksnienės, pasirinko priminti, jog pirmasis spalio šeštadienis – Kūno kultūros 

ir sporto diena! 

  

 

2022 m. spalio 3 d. TKO-3gr. kosmetiko specialybės mokinės dalyvavo Era Esthetic 

seminare, kurį vedė  tarptautinė trenerė. Seminaras vyko viešbutyje „Artis“. 

 

2022 m. spalio 6 d. TKO-3 gr. kosmetiko specialybės moksleivės dalyvavo „Aestheta“ 

mokymuose, kuriuos vedė Kosmetologė V. Vilkienė. 

 

2022 spalio 6 d. Klaipėdos technologijų mokymo centro 30 kirpėjo mokymo programos 

mokinių   dalyvavo pamokoje ,,Ataugusių plaukų šaknų dažymo technika su vata“. Pamoką vedė  

profesijos mokytojos Viktorija Amelina, Kristina Čemeškaitė.  

  

 

2022 m. spalio 10 d. vyko praktinis seminaras – demonstracija „Šiuolaikinė talasoterapija 

masažuotojo darbe“. Praktinį seminarą vedė gydytojas, talasoterapeutas Antonas Borisovas. 
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2022 spalio 10 d. įvyko tarpprofesinis kirpėjų ir floristų projektas „Proginių šukuosenų 

floristinis dekoras“. Projekto dalyviai kirpėjų - K-127,  floristų - VFL-28, FL-31 grupių mokiniai. 

Profesijos mokytojai: Virginija Miselienė, Giedrė Jasiukaitė, Kristina Čemeškaitė, Ilona Kurnevič.  
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2022 m. spalio 14 d. įvyko geriausio masažuotojo rinkimai tarp masažo specialybės 

antrakursių - TM-3 ir M-14 grupių. Visi dalyviai buvo verti apdovanojimo, tačiau išrinkti reikėjo tik 

vieną, tad komisijai teko gerokai paplušėti smulkmeniškai vertinant kiekveno darbą, išvaizdą, 

pasiruoštą aplinką ir kitus kriterijus. Susumavus galutinius rezultatus, geriausia 2022 m. masažuotoja 

paskelbta M - 14 gr. mokinė - Agnija Meškuotienė.  

Sveikiname nugalėtoją ir dėkojam visiems organizatoriams ir dalyviams už gražų renginį! 

 

  

 

2022 m. spalio 18 d. kosmetiko modulinės mokymo programos mokinės dalyvavo seminare 

„Socialiniai tinklai“. 

 

 

 

2022 m. spalio 20 d. Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnaziojos 11 klasės mokinės, dalyvavo 

plaukų priežiūros pamokoje. Kuratorė, Žaneta Sventickienė. Pamoką organizavo profesijos 
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mokytojos K. Čemeškaitė, I. Kurnevič. Pamokos metu, merginos domėjosi kirpėjų specialybe, 

sužinojo plaukų priežiūros taisykles, atliko praktines užduotis. Atliko odos ir plaukų būklės analizę 

mikroskopu.  

  

 

2022 m. spalio 27 d. profesijos mokytoja R. Dovgialo organizavo makiažo seminarą kosmetiko 

profesinio mokymo programos mokinimas.  

 

 

 

2022 m. spalio mėnesį vyko projektas „ Helloweeno makiažas“, kuriame dalyvavo vizažisto ir 

kosmetiko mokymo programų mokiniai, V-4/TV-4 ir TKO-4 gr. Profesijos mokytojos: 

A. Pisarevskaya, S. Tumienė, D  Stavarienė.  
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2022 m. lapkričio 4 d. profesijos mokytoja Ana Dimienė Čekijoje, Pardubicės vidurineje 

pramoninėje chemijos mokykloje kirpėjų grupėje, pasidalino trichologijos mokslo žiniomis apie 

galvos odos problemas. Mokiniams parodyta, kaip veikia mikroskopas tiriant galvos odą ir nustatant 

esamas problemas. 
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2022 m. lapkričio 15 d. Phytomer grupės atstovai Lietuvoje kosmetiko specialybės mokiniams 

pristatė kūno priežiūros kosmetiką tema  „Celiulito ir kūno formavimo būdai“ . 

 

2022 m. lapkričio 15 d.  „Pamoka kitaip“ Make up forever butice su vizažo profesinio mokymo 

programos V-4,TV-4 grupių mokiniais. Pamoką organizavo profesijos mokytoja Renata Dovgialo. 

 

 

 

Profesijų dienos. 2022 m. spalio mėnesį visose specialybėse buvo organizuoti konkursai 

išrinkti geriausiam specialybės atstovui. Geriausias kosmetikas – Daiva Ramanauskienė – KO-4 gr., 

geriausias masažuotojas – Agnija Meškuotienė – M-14 gr., geriausias kirpėjas – Ignė Kavaliukaitė – 

TK-5 gr., geriausias paramedikas – Rūta Ramanauskienė – TP-3 gr.  

 

2022 m. lapkričio 16-17 dienomis VPVPMC vyko kasmetinis renginys – Profesijų dienos! 

Net 60 moksleivių iš Vilniaus Pilaitės ir Avižienių gimnazijų susipažino su centre esančiomis 

profesijomis! Mūsų mokytojai ir mokiniai svetingai priėmė svečius ir atskleidė įvairių profesijų 

subtilybes. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę išbandyti save kirpėjo, kosmetiko, ir masažuotojo 

praktiniuose užsiėmimuose, pasimatuoti profesiją. Renginio metu taip pat buvo apdovanoti ir geriausi 

centro mokiniai (įvairių profesijų). 

 

2022 m. lapkričio 16 d. Atvirų durų dienos su moksleiviais iš kitų mokymo įstaigų. Kirpėjo 

mokymo programą pristatė profesijos mokytojas Artiomas Kikot. 
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2022 m. lapkričio 17 d. mokykloje vyko atvirų durų dienos, kurių metu masažo profesijos 

mokytojai Auksė Bakanienė ir Vladislavas Stankevičius vedė pamokas iš įvairių mokymo įstaigų 

atvykusiems mokiniams, besidomintiems masažuotojo profesija. Dienos pabaigoje, geriausių 

specialistų apdovanojimų šventėje, buvo apdovanoti aktyviausieji besidomėję profesija. 

 

 

 

2022 m. lapkričio 17 d. kirpėjų profesijos mokytoja Ana Dimienė organizavo seminarą, 

kuriame dalyvavo kirpėjo specialybės TK-5, K-132, K-131, K-127, KP-3, VK-124 ir TKP-3 grupių 

mokiniai. Plaukų dažymo paslaptimis dalinosi Anželika Umbrasė – Vilniaus grožio salono Bomond 

profesionali meistrė ir UAB Sugihara Pro Kemon (Italija) prekinio ženklo technikė. 
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2022 m. lapkričio 22 d. mūsų cntre lankėsi UAB „JR produktai“direktorė, chemikė Jolanta, 

kuri skaitė dviejų dalių paskaitą kosmetiko  ir masažuotojo mokymo programų mokiniams tema: 

„Dumblių reikšmė ekosistemoje ir talasoterapijos istorija ir nauda sveikatai“. 

 

2022 m. lapkričio 23 d. pažintinė pamoka mokytojams iš Ispanijos, Sevilijos. 

Pamoką vedė profesijos mokytojas Artiom Kikot.  

 

   

 

2022 m. lapkičio 24 d. vyko „Makeup Atelier“ kosmetikos pristatymas su parodomuoju 

proginiu makiažu kosmetiko mokymo programos  mokiniams. 

 

2022 m. lapkričio 30 d. vyko kirpėjo mokymo programos  I, III kurso mokiniams: VK-124, K-

131 ir K-132 gr., profesionalus seminaras "Plaukų tiesinimas ir jų rekonstrukcija produktu „Regina“. 

Šį seminarą organizavo VPVPMC profesijos mokytojai Eugenija Jovaišaitė, Kristina Čemeškaitė, 

Loreta Menčinskaitė, Artiom Kikot. Buvo pakviesta grožio specialistų komanda iš UAB "Prestižo 

linija" - vadybininkė Inga Baronienė. Išsamiai pasakojo, demonstravo, atskleisdama visas šios 

technologijos paslaptis Tarptautinės klasės technologė , kirpėja – koloristė Aleksandra Lavrenova. 

Būsimieji kirpėjai uždavinėjo jiems rūpimus klausimus, įdėmiai sekė kiekvieną technologijos etapą. 

Seminaras buvo puikus ir naudingas. Norisi dar paminėti, kad šioje profesionalų komandoje puikiai 
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asistavo mūsų Centro praėjusių mokslo metų absolventas Ernestas Smirnovas (VK-118 gr.). 

Džiaugiamės savo buvusiais mokiniais, o kartu ir įvykusiu seminaru. 

 

    

 

 

2022 m. gruodžio 6 d.  Phytomer grupės atstovai  Lietuvoje pristatė kosmetiko specialybės 

mokiniams veido priežiūros jūrinę kosmetiką ir pademonstravo praktinę dalį „Veido raukšlių  

koregavimas Phytomer veido XMF jauninamąją procedūrą“. 

 

2022 m. gruodžio 14 d.  projektas „ Šventinis makiažas“- dalyvavo vizažisto ir kosmetiko 

mokymo programų V-4/ TV-4 ir TKO-4 grupių mokinia. Profesijos mokytojos: A. Pisarevskaya, 

S. Tumienė. 
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„Grožio pamokėlės“ vyko pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokiniams.  

2022-04-14 ,2022-05-17 Kosmetiko technologijų pamokėlė Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija 

R. Dovgialo. 

2022-10-20 Kosmetiko technologijų pamoka Fabijoniškių gimnazija D. Stavarienė. 

2022-10-20 Kirpėjo technologijų pamokėlė Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 

I.Kurnevič. 

2022-10-21 Kosmetiko technologijų pamoka Fabijoniškių gimnazija D. Stavarienė. 

2022-11-16 Kirpėjo technologijų pamoka Avižienių gimnazija A. Kikot. 

2022-11-16 Kosmetiko technologijų pamoka Avižienių gimnazija A. Pisarevskaya, S. 

Tumienė R. Dovgialo. 

2022-11-17 Masažuotojo technologijų pamoka Pilaitės gimnazija A. Bakanienė. 

V. Stankevičius 

2022-12-01 Technologijų pamokėlė Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija R. Dovgialo. 

2022-12-07 Kosmetiko technologijų pamoka Pilaitės gimnazija S.Tumienė. 

 

Savanorystė 

Plėtojama savanorystės idėja, teikiamos paslaugos socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. 2022 m. buvo labai aktyvūs teikiant paslaugas socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. Centro kirpėjo specialybės mokiniai ir mokytojai vyko į Antavilių pensionatą, Trakų 

slaugos namus, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą, Tremtinių namus.   

 

2022 m. balandžio 11 d. Trakų pensionato gyventojų kirpimas. Dalyvavo VK-118, K-127 

grupių mokiniai ir mokytojos Eugenija Jovaišaitė, Ilona Kurnevič. 
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2022 m. birželio 13 d. Savanorystės akcija, Trakų slaugos namų gyventojų kirpimas K-127 

grupės mokiniai. 

 

2022 m. spalio 10 d. profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė, organizavo K-132 grupės 

mokiniams pamoką keičiant edukacinę aplinką. Pamoka „Plaukų kirpimas“ vyko adresu Kauno g. 4, 

Vilnius. „Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos“ būstinėje. Su šia sąjunga bendradarbiaujame 

nuo 2003 metų , kurie buvo paskelbti „2003 – žmonių su negalia metais“. 

 

2022 m. spalio 19 d. kirpėjo modulinės mokymo programos mokiniai VK-124 ir K-127 gr. 

lydimi profesijos  mokytojų Ilonos Kurnevič, Kristinos Čemeškaitės ir Eugenijos Jovaišaitės važiavo 

kirpti senelių į Antavilių pensionatą. 

 

   

 

2022 m. spalio 25 d. kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos K-127 grupės 

mokiniai kartu su profesijos mokytojomis I. Kurnevič ir K. Čemeškaite turėjo netradicinę praktinio 

mokymo pamoką, specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. Ten atlikome vyrų 

ir moterų plaukų bazinius kirpimus. Išvykos metu mokiniai tobulino praktinius įgūdžius atliekant 

kirpimus, taip pat prisiminė bendravimo su klientais ir aptarnavimo kultūros pagrindus. Džiaugiamės 

mokiniais, kurie prisidėjo prie gražaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais! 
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2022 m. gruodžio 2 d. lankėsi LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos garbaus 

amžiaus moterys, kurioms  kosmetiko ir vizažo profesijų mokinės  atliko makiažą prieš šventinius 

pietus.  

 

  

 

2022 gruodžio 7 d. Centro kirpėjo profesinio mokymo programos VK-124; K-132 ir TK-5 

grupių mokiniai kirpo Antavilių pensiono gyventojus.(profesijos mokytojos Eugenija Jovaišaitė, 

Loreta Menčinskaitė ir Ana Dimienė). 

 

2022 gruodžio 8 d. Centro kirpėjo profesinio mokymo programos K-131 ir TK-5 grupių 

mokiniai kirpo Antavilių pensionato gyventojus (profesijos mokytojos Viktorija Amelina ir Ana 

Dimienė). 

 

2022 m. gruodžio 19 d. profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė su K 132 grupės mokiniais,  

vykdė tęstinį projektą „Būkime gražūs“. Mokiniai atliko plaukų kirpimus Vilniaus krašto žmonių su 

sąjungos nariams. 

2022 m. gruodžio 22 d. K-127 grupės mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojų K. 

Čemeškaitės, I. Kurnevič, artėjant Kalėdų šventėms, atliko paslaugas garbaus amžiaus, „Karininkų 

ramovės“ senjorėms. 
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Aktyvus dalyvavimas “Erasmus +“ projektuose.  

2022 m. Centro mokiniai ir mokytojai pagal „Erasmus +“ projektus vyko į Čekiją, Italiją, 

Makedoniją, Maltą, Estiją, Latviją, Portugaliją. 

 

„Erasmus+“ projekto „A Star is Born“ savaitė Vilniuje 

2022 m. gegužės 9-13 d. centre vyko „Erasmus+“ projekto „A Star is Born“ tarptautinis 

projekto partnerių susitikimas. Atvyko 22 mokiniai ir mokytojai iš Latvijos, Čekijos ir Slovėnijos. 

Visą savaitę kirpėjų praktinio mokymo dirbtuvėse vyko dalyvių mokymai. Mokymų tema – 

pasaulinės kirpėjų organizacijos „Organization Mondial Coiffure“ (OMC) organizuojami 

čempionatai. Dalyviai ne tik teoriškai susipažino, kaip tokie čempionatai organizuojami, kokie yra jų 

nuostatai bei taisyklės, bet ir patys dalyvavo. Susiskirstę į keturias komandas atliko konkursinę 

užduotį – kūrė moterų vakarinę šukuoseną, makiažą ir aksesuarus. Laisvalaikiu dalyviai susipažino 

su Vilniaus senamiesčiu, lankėsi boulinge, bendravo. Kitas projekto dalyvių susitikimas Rygoje. 
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Profesijos mokytojai: Ana Dimienė, Ilona Kurnevič, Evaldas Valantiejus ir Artiom Kikot 

dalyvavo Erasmus+ projekte VPVPMC ir vedė pirmąjį susitikimą pagal tęstinį projektą „A Star is 

Born“. 

 

2022 m. lapkričio mėnesį profesijos mokytojai: Ana Dimienė, Evaldas Valantiejus lydėjo 

mokinius į tęstinio projekto „A Star is Born“ susitikimą/konkursą Rygoje, Latvija. 
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TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 

Modulio „Interjero elementų gamyba“ pristatymas 

2022 m. sausio 21 d. interjero apipavidalintojų mokymo programos mokiniai (I-16/TI-4 gr.) 

pristatė modulį ,,Interjero elementų gamyba“ (profesijos mokytojas R. Jarmalavičius). 

 

   

 

Respublikinis konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 

2021 m. gruodžio mėnesį Informacinių technologijų mokymo centras organizavo 

respublikinį profesinį konkursą „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, kuriame dalyvavo vizualinės 

reklamos gamintojo mokymo programos, R-13 grupės mokiniai  Rafal Lenkevič – Ivieta, Gerimantė 

Girončikaitė- IIIvieta. Jie pateikė po vieną kūrybinį kompiuterinės grafikos darbą. 
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Modulio „Parengiamieji fotografavimo proceso darbai” pristatymas 

2022m. sausio 19 d. vyko „Parengiamieji fotografavimo proceso darbai“ modulio gynimas. 

VF-61 gr. mokiniai komisijai pristatė atliktus darbus, išklausė mokytojų patarimus bei pastabas. Vyr. 

profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė džiaugėsi mokinių darbais, linkėjo tolimesnio tobulėjimo. 

 

 

 

Modulio „Fotografavimas studijoje“ pristatymas 

2022m.sausio 31d. F-62 grupė pristatė modulį “Fotografavimas studijoje”. Darbų, aptarimų, 

diskusijų buvo tikrai daug ir spalvingų! Visi džiaugėsi mokinių atsakingumu, aktyvumu,  

darbštumu. 

 



59 

 

 

 

Fotografai džiaugėsi mokinių darbais 

2022 m. sausio 25 d. F-64 grupės mokiniai pristatė „Parengiamųjų fotografijos procesų 

darbų“ (mokytoja Tamara Pathak) ir „Fotografijų paruošimo ir spausdinimo“ (mokytojas Arnold 

Gedris) modulių atsiskaitomuosius darbus. Pirmakursiai atliko tilto fotografavimą, kūrė žurnalo/ 

knygos viršelius, filmų ar parodų plakatus. Linkime mokiniams neblėstančio kūrybiškumo ir sėkmės 

tęsiant mokslus! 

 

  

 

Sektorinių praktinių mokymo centrų bendradarbiavimas 

2022 m. sausio 28 - 31 dienomis fotografijos profesijos mokytoja metodininkė Jogailė 

Butrimaitė lankėsi Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Vedė pamokas fotografijos specialybės 

mokiniams tema ,,Apšvietimo svarbai dirbant fotostudijoje“. Mokytojai pasidalino gerąja patirtimi 

ir įdomesniais atradimais ugdant būsimuosius fotografus, aptarė turimą metodinę medžiagą, 

literatūros sąrašą. 
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Centrą aplankė viena iš fotografų konkurso „Kultūros veidas“ nominančių 

Centrą aplankė tarptautinio fotografijos konkurso „Kultūros veidas“ (neformaliojo švietimo 

nuo 18 m.) pirmos vietos nugalėtoja Birutė Vijeikienė. Direktorė Rita Pečiukaitytė įteikė 

apdovanojimą ir diplomą už dalyvavimą šiame konkurse. 

 

  

 

Vizualinės reklamos gamintojai demonstruoja įgytas kompetencijas 

2022 m. vasario 23 d. vyko kelių modulių kompetencijas apjungiančio projekto „Edukacinis 

žaidimas“ pristatymas. R-13/TR-4 grupių mokiniai demonstravo  „Vizualinės reklamos produktų 

projektavimo“ ir „Vizualinės reklamos produktų gamybos“ modulių metu atliktus darbus, įgytas 

kompetencijas. 
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Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio meistriškumo konkursas „Mano misija – 

padėti“ 

2022 m. vasario 24 d. Biržuose vyko respublikinis profesinių mokyklų Socialinio darbuotojo 

padėjėjo specialybės moksleivių profesinio meistriškumo konkursas „Mano misija – padėti“, kuriame 

dalyvavo SD-12 grupės mokinės Evelina Kochanskaitė ir Raminta Pakalnytė, pristatė „Socialinio 

darbo ateitį“, atliko komandines ir individualias užduotis. 

  

  

 

Fotografijos tarptautiniai mokymai Ispanijoje 

2022m. vasario 27 d. - kovo 7 d. vyresnioji fotografijos profesijos mokytoja J. Ambrazaitytė 

dalyvavo tarptautiniame meniniame projekte Ispanijoje (Los Portales). Kartu su kitų šalių 

menininkais mokėsi generuoti ir realizuoti kūrybines idėjas. Susipažino su sociosokratijos modeliu, 

kurio dėka kūrybinės bendruomenės gali sėkmingai komunikuoti ir vystyti mainus.  

Mokytoja Jovita pristatė senųjų fotografijos technologijų procesą, o projekto pabaigoje 

bendroje parodoje eksponavo cianotipijos technika atliktą darbą „Pavasaris“. 
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Modulio „Reklaminė fotografija“ pristatymas 

2022 m. kovo 31 d. VF-60 gr. fotografai pristatė modulį „Reklaminė fotografija“, 

demonstravo sukurtus profesinius natiurmortus, maketavo 2023-ųjų metų kalendorių, atspindintį 

VPVPMC esamas specialybes. Šiame modulyje mokytoja B. Bukantytė mokė reklamos kūrimo 

etapų, kompozicijos pagrindų. Su mokytoju P. Račiūnu mokiniai kūrė socialines reklamas, o 

mokytojas A. Gedris mokė verslo portreto – reprezentacinio žmogaus pateikimo portrete paslapčių. 

 

  

 

Respublikinis socialinio darbuotojo padėjėjo konkursas 

2022 m. balandžio 7 d. centre vyko respublikinis socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio 

meistriškumo konkursas „Tvarumas socialinio darbuotojo padėjėjo profesijoje: bendravimas, 

dalyvavimas, socialinė atsakomybė“.  

Konkurse dalyvavo 11 komandų, kurios atliko tris konkursines užduotis.  

 

  

 

Modulio „Renginių ir poilsio paslaugų pardavimas“ pristatymas 

2022 m. balandžio 25 d. renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai (RO-1 gr.) apibendrino 

įgytas žinias bei praktinius įgūdžius pristatydami modulio „Renginių ir poilsio paslaugų pardavimas“ 

metu atliktus darbus (profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė). 
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Fotografijų paroda „Vakar gatvėje mačiau“ 

2022 m. balandžio 27 d. Rusų kultūros namuose vyko centro fotografų specialybės mokinių 

darbų parodos atidarymas „Vakar gatvėje mačiau“. Savo darbuose mokiniai demonstravo laisvai 

pasirinktus nagrinėjamus motyvus, jų raiškos būdus, savo santykį su aplinka ir miestu. Parodą kuravo 

fotografo profesijos mokytojai: Jovita Ambrazaitytė, Tamara Pathak, Paulius Račiūnas.  

 

  

 

Respublikinis floristų konkursas „Floristinės pavasario metamorfozės“ 

2022 m. kovo 25 d. – balandžio 8 d. centro Floristai organizavo nuotolinį respublikinį 

floristikos konkursą „Floristinės pavasario metamorfozės“. Šiame konkurse II vietą pelnė 

Aleksandra Deviatnikova. 
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Modulio „Vaizdo įrašas“ pristatymas  

2022m. baladžio 12d. F-62 gr. fotografai pristatė vaizdo įrašus, kuriuose pasakojo apie savo 

kasdienybę, miestelius, kuriuose gyvena, ir kitus netikėtus nutikimus. Profesijos mokytoja Betričė 

Bukantytė dėkojo mokiniams už individualų požiūrį į atliktus darbus. 

 

  

 

Centre mokėsi ir savo darbus pristatė Vilniaus kolegijos studentai 

2022 m. balandžio 6 d. Vilniaus kolegijos Mados dizaino III kurso 6 studentai pristatė 

„Skaitmeninio mados dizaino ir fotografijos“ modulio metu atliktus darbus (prof. mokytoja 

metodininkė Jogailė Butrimaitė). Studentai, išanalizavę šviesos piešinius, pozų pasirinkimą, 

apšvietimo rūšis ir redagavimo galimybes, „prisijaukinusios“ studijinę šviesą, atliko kataloginį rūbo 

fotografavimą, įgyvendino bandomąją įvaizdinę fotosesiją.  

 

   

 

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos inicijuotas projektas 

2022m. Interjero apipavidalintojo mokymo programos mokiniai, vadovaujami mokytojos 

V. Losikovaitės,  dalyvavo projekte „Interjero sprendimai poilsio patalpų ministerijoje įrengimui“, 

kurį inicijavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Mokinių komanda apžiūrėjo patalpas, numatė 

išradingus sprendimus. Projektų detalės, elementai bus panaudoti realizuojant interjero patalpų 

pokyčius ministerijoje. Didžiuojamės profesionaliai atliktais darbais, kuriems realizuoti buvo 

demonstruojamos įgytos interjero apipavidalintojo profesinės kompetencijos. 
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Fotografų diena 

2022 m. gegužės 10 d. Fotografo mokymo programos mokiniai ir mokytojai šventė fotografo 

dieną. Pristatė vaizdo filmą apie mokytoją Saulių Sauleiką „Centras. Medis. Žmogus“, Fotografijų 

parodas „Laiko sluoksniai“, „Stiklo žaidimai“, cianotipijų parodą „Augalų atspaudai“.  

Vyko fotosesija „Atgimimas“, kai šių laikų vizualika buvo sujungta su senosios fotografijos 

technikomis. Fotografų šventėje lankėsi ir centro absolventai, kurie dalinosi savo patirtimi baigus 

fotografo studijas. 
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Centro 60 metų jubiliejus 

2022m. gegužės 10 dieną šventėme centro 60-metį „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Dabartį 

pristatė nauja drabužių kolekcija „Dramblys kambaryje“ (dizainerė profesijos mokytoja Daiva 

Pečiulienė). Kolekciją įgyvendino profesijos mokytojos Valentina Pašakinskienė, Janina Krych ir 

Alma Lenkaitienė. Drabužius demonstravo mados teatras (vadovė Z. Žvalionienė). 

Visą centro bendruomenę sveikino direktorė Rita Pečiukaitytė. 

 

   

  

 

Nacionalinis siuvėjų profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti jūra 2022“  

2022m. gegužės 12-13d. siuvėjų profesijos mokinės Greta Šaučunaitė, Raminta 

Rusakevičiūtė, Džulija Novikevič dalyvavo nacionaliniame siuvėjų, dailiųjų tekstilės dirbinių 

gamintojo profesinio meistriškumo  konkurse „Mano banguojanti jūra 2022“. Konkurso dalyviams ir 
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laimėtojams įteikti Klaipėdos technologijų mokymo centro padėkos raštai, diplomai ir puikios 

dovanos. Centro mokinė R. Rusakevičiūtė pelnė I vietą. Mokinę konkursui ruošė profesijos mokytoja 

metodininkė Valentina Pašakinskienė. 

 

 

 

Būsimųjų fotografų egzaminas naujai 

2022 m. fotografo mokymo programos kvalifikacinis egzaminas vyko pagal naują ŠMM  

nutarimą. Būsimieji fotografai demonstravo savo gebėjimus fotografuodami fotostudijoje ar lauke 

prie natūralios šviesos. Fotografavimo metu komisijos nariai stebėjo procesą, o atliktas užduotis 

mokiniai pristatė vertinimo komisijai. 

F-62 grupė buvo pirmieji, kuriems teko išbandyti naujoves. Buvo daug jaudulio ir nerimo, bet 

egzaminą išlaikė visi.  

 

  

 

Įteikti profesinio mokymo diplomai 

2022 m. birželio 9 d. Interjero apipavidalintojams (I-15 gr.) ir vizualinės reklamos 

gamintojams įteikti profesijos diplomai. 
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2022 m. birželio 3 d. F-62 gr. fotografams įteikti fotografo profesijos diplomai. 

 

  

 

Fotografijos seminaras nidoje 

2022 m. rugsėjo 12-18 d. fotografų profesijos mokytojai dalyvavo kasmetiniame 

tarptautiniame fotografų simpoziume „NIDA. Sutikti fotografiją”. Mokytojai lankė paskaitas, 

dalyvavo dirbtuvių veikloje. 
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Modulio „petinių drabužių be pamušalo“ pristatymas 

Siuvėjų mokymo programos mokiniai birželio 8 d. pristatė modulio „Petinių drabužių be 

pamušalo“ atsiskaitomuosius darbus. Šventinę nuotaiką sukūrė dalykinis projektas „Pavasario aidas“. 

Jame dalyvavo ne tik TS-4 grupė, bet ir įvairaus amžiaus mokiniai iš skirtingų vidurinių mokyklų, 

kuriuos jungia noras kurti. 

Mokinius ruošė profesijos mokytoja metodininkė Valentina Pašakinskienė. 
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Festivalis „dzimšanas diena torte“ 

2022 m. rugpjūčio 4-6 dienomis centro floristai dalyvavo tarptautiniame gėlių kilimų 

festivalyje „Dzimšanas diena torte“ (gimtadienio tortas), kuris vyko Ventspilyje. 

Kilimas „Ilgiausių metų“ su kitais dalyviais pasidalino 8-9 vietas. 

 

   

 

Integruotas projektas „Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“ 

Baigiantis mokslo metams pradėtas įgyvendinti Gimnazijos skyriaus, fotografų bei vizualinės 

reklamos gamintojų integruotas projektas „Sakralinio paveldo lobiai ir paslaptys“. Viena iš projekto 

veiklų – sakralinio paveldo objektų fotografavimas. Šią veiklą atlikti pasiryžo VF-63 gr. mokiniai, 

vadovaujami profesijos mokytojos metodininkės Jogailės Butrimaitės. Gegužės 19 d. mokiniai ir 

mokytoja vyko fotografuoti Raseinių apylinkėse esančių bažnyčių, vienuolyno, o birželio 7 d. lankėsi 

Dzūkijoje ir įamžino žymius šio krašto sakralinio paveldo objektus.  

 

  

 

Kūrybinės skenografijos dirbtuvės su leonidu vaižnais 

Jungtinė fotografo (F-64) ir reklamos gamintojo (R-14, TR-5) specialybių grupė rugsėjo 26-

29 dienomis dalyvavo „Kūrybinės skenografijos dirbtuvėse“, kurias vedė fotografas iš Latvijos 
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Leonīds Važnais. Mokytojas atvyko per „Erasmus+“ mainų programą. Mokiniai susipažino su sąvoka 

„skenograma“, skenogramos kūrimo technologija, pagrindinėmis savybėmis. Pagal pasiūlytas temas 

mokiniai kūrė naują vizualinį objektą – skenogramą.  

2023 m. rugsėjo 30 d. centro fojė atidaryta paroda. Dalyviams įteikti pažymėjimai. 

 

  

  

 

Tarpprofesinis floristų, kirpėjų projektas „Proginių šukuosenų floristinis dekoras“ 

2020 m. spalio 10 d. vyko tarpprofesinis floristų ir kirpėjų projektas „Proginių šukuosenų 

floristinis dekoras“. Projekte dalyvavo kirpėjai K-127, floristai VFL-28, FL-31 grupių mokiniai.  

Džiaugiamės puikiais mokinių pasiekimais gyvomis gėlėmis dekoruojant modelines 

šukuosenas. 
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Floristo diena 

2022 m. spalio 13 d. centre buvo švenčiama floristo profesijos diena. Šventės metu buvo 

eksponuojami tarpprofesinio projekto „Proginės šukuosenos floristinis dekoras“ darbai, kurie puošė 

centro prieigas bei pirmo aukšto fojė, vyko geriausio floristo konkursas. 

I vietą pelnė VFL-30 grupės mokinė  Deimantė Kovaliovaitė. 

 

   

 

Profesijų dienos  

2022 m. lapkričio 16-17 dienomis centre vyko Profesijų dienos! Mokiniai svetingai priėmė 

svečius, kurie galėjo „pasimatuoti“ floristo, siuvėjo, fotografo profesijas. Vizualinės reklamos 

gamintojai parodė, kaip vyksta darbas su tam tikra įranga. Visi norintys galėjo įsigyti puikios kokybės 

marškinėlius su Centro logotipu, kitus gaminius.  

Geriausi profesijų atstovai buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis. 

 

   

 

TF – 4 grupės mokiniai pristatė modulį „Fotografavimas“ 

Lapkričio 30 d. TF-4 grupės mokiniai pristatė modulį „Fotografavimas“ ir demonstravo 

fotografuotus peizažus, architektūrą, reportažus. Modulio pristatymo metu mokytojai pateikė pastabų 

ir pagyrimų apie atliktų darbų kokybę ir kūrybiškumą. 
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Projektas „Dideli maži ekranai“ 

Džiaugiamės, kad VPVPMC buvo atrinktas į septintus metus iš eilės vykdomą medijų 

raštingumo projektą „Dideli Maži ekranai“, kurį, bendradarbiaujant su Britų taryba, organizuoja 

medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“. Šiuo projektu siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo 

ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų 

raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas ekranų kultūrai, audiovizualinėms medijoms ir 

jaunam žmogui patraukliems medijų produktams (kinui, reklamai, kompiuteriniams žaidimams, 

socialiniams tinklams, televizijai, multimedijų žurnalistikai). 

Džiaugiamės parsivežę daug gerų įspūdžių, žinių ir įkvėpimo, kuriais jau dalinamės su 

mokiniais! Šiame projekte, kuris tęsis iki 2023 m. gegužės - birželio mėnesio, toliau dalyvausime 

drauge su mišria fotografų ir reklamos gamintojo specialybių mokinių grupėmis. 

 

  

 

Fotografijų paroda „Naujas žvilgsnis“ 

Šeši centro fotografo specialybės mokiniai atliko stažuotę Rygoje (pagal „Erasmus+“ 

programą). Jie išsikėlė sau uždavinį – labiau pasidomėti Rygos senamiesčio architektūra, o ypač Art 
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Nouveau stiliumi. Įkvėpti šio stiliaus įmantrybių, mokiniai fotografuodami savaip pasižiūrėjo į šį 

architektūrinį stilių. Taip gimė fotografijų paroda „Naujas žvilgsnis“. 2022 m. gruodžio 12 d., centro 

II-o aukšto fojė, stažuotės Rygoje dalyviai pristatė parodą bei vaizdo filmuką apie stažuotės 

įspūdžius, pasidalino patirtimi, kurią įgijo Rigas Stila un models ehnikums mokykloje. 

 

     

 

Stažuotė Lisabonoje 

Su mokiniais pristatėme Erasmus+ stažuotės Lisabonoje video klipą ir atidarėme fotografijų 

parodą ,,Terra de Pescador“. Buvo tikrai džiugu ir vėl susitikti su projekto dalyviais, pasidžiaugti ir 

visiems pristatyti ne tik praktikos metu atliktas užduotis, bet ir papasakoti apie įdomiausias lankytas 

vietas, linksmus nuotykius ir aišku, pasigirti išmoktais portugališkais žodžiais.  
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Tarptautinis konkursas „Mis Mokykla 2022“ Zarasuose 

2022 m. lapkričio 24 d. Zarasų profesinio mokymo centre vyko tarptautinis konkursas ,,Mis 

Mokykla 2022“. Konkurse dalyvavo 11 atstovių iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų. RO-2 gr. 

mokinė Gabrielė Gaudiešiutė atstovavo centrą, laimėjo „Mis Talentas“ ir „III-oji Vicemis“ konkurso 

kategorijose (mokinę konkursui rengė profesijos mokytojos Zina Žvalionienė ir Alma Lenkaitienė). 

 

   

 

Profesinių mokyklų fotografijos mokytojų konferencija kaune 

Lapkričio 28 d. KTDM vyko I-oji profesinių mokyklų fotografijos mokytojų konferencija. 

Kolegos atvyko iš Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus. Konferencijoje dalyvavo ir centro 

fotografijos profesijos mokytojai, kurie skaitė pranešimus ir dalijosi gerąja patirtimi. 
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Sveikiname fotografų profesijos mokytoją Beatričę Bukantytę sukūrus Kaprizą. Susirinkome 

pažiūrėti iš kino salės! 

 

  

  

 

Respublikinis individualios priežiūros darbuotojų mokymo programos profesijos 

mokytojų metodinis sambūris 

2022 m. gruodžio 1 d. centre vyko respublikinis Individualios priežiūros darbuotojo mokymo 

programos mokytojų metodinis sambūris „Inovatyvūs individualios priežiūros darbuotojo 

kompetencijų įgijimo metodai“.  

Pirmoje sambūrio dalyje 12 profesinių mokyklų pristatė savo taikomų inovatyvių mokymo(si) 

metodų įvairovę, dalinosi savo gerąja patirtimi, vertybinėmis nuostatomis, bendraisiais gebėjimais 

bei stiprino profesinio mokymo sektoriaus atstovų bendradarbiavimą. Antroje – vyko diskusija. 

Grupių darbą moderavo Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja 

Miglė Maniušytė, Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ direktorė Albina Stasiukynienė ir 

Dienos centro „Šviesa“ direktorė Jūratė Tamašauskienė. 
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Floristų konkursas „Dūzgiam Kalėdas sode“ 
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Laukiame Kalėdų senelio 

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai, kaip ir kasmet, organizavo šventę vaikams ir 

centro bendruomenei. Profesijos mokytoja Zina Žvalionienė džiaugėsi mokinių pasiekimais. 

 

  

 

Fotografai organizuoja fotosesijas 
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Fotoparoda „Kitas Variantas“ 

Džiaugiamės fotografijomis iš gruodžio 9 d. vykusio Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centro fotografijos specialybės mokinių analoginės fotografijos parodos „Kitas variantas“ 

atidarymo. 

 

  

 

 

Labdaros renginių fotografavimas 

Tęstinio profesinio mokymo fotografo specialybės mokiniai kartu su profesijos mokytoja 

Indre Voicechovičiene fotografavo ICCB 20-ąjį labdaros renginį. 

 Kvietimas, išgąsdinęs atsakomybe fotografuoti ambasadorius, renginio organizatorių 

prezidentus ir prezidentienę D. Nausėdienę, palaipsniui mokiniamsvirto įkvėpimu kūrybiškai 

darbuotis su objektyvu. 

 

https://www.facebook.com/events/627019039177778/?__cft__%5b0%5d=AZXyCf8JfZQubvzmgCVwn3dj0QkeD0mqwUEat21hLOAcIwfej4p1qPhTLpuUCbTEz46KmeytxcJgs8bktI7Jdmbw-XSul021EQp2Oj-e5WVDnCg3PFMpLP6o-kZIh38QiVKqqkY5Bf62Ay8xSse2xGrK4gqccBjguTOQ7Sx9umF1DmpTGzFJO_oy-YG-7UazP7ykHMunx7pjKU7y5jYPuCuu&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/VPVPMC?__cft__%5b0%5d=AZXyCf8JfZQubvzmgCVwn3dj0QkeD0mqwUEat21hLOAcIwfej4p1qPhTLpuUCbTEz46KmeytxcJgs8bktI7Jdmbw-XSul021EQp2Oj-e5WVDnCg3PFMpLP6o-kZIh38QiVKqqkY5Bf62Ay8xSse2xGrK4gqccBjguTOQ7Sx9umF1DmpTGzFJO_oy-YG-7UazP7ykHMunx7pjKU7y5jYPuCuu&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/VPVPMC?__cft__%5b0%5d=AZXyCf8JfZQubvzmgCVwn3dj0QkeD0mqwUEat21hLOAcIwfej4p1qPhTLpuUCbTEz46KmeytxcJgs8bktI7Jdmbw-XSul021EQp2Oj-e5WVDnCg3PFMpLP6o-kZIh38QiVKqqkY5Bf62Ay8xSse2xGrK4gqccBjguTOQ7Sx9umF1DmpTGzFJO_oy-YG-7UazP7ykHMunx7pjKU7y5jYPuCuu&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/events/627019039177778/?__cft__%5b0%5d=AZXyCf8JfZQubvzmgCVwn3dj0QkeD0mqwUEat21hLOAcIwfej4p1qPhTLpuUCbTEz46KmeytxcJgs8bktI7Jdmbw-XSul021EQp2Oj-e5WVDnCg3PFMpLP6o-kZIh38QiVKqqkY5Bf62Ay8xSse2xGrK4gqccBjguTOQ7Sx9umF1DmpTGzFJO_oy-YG-7UazP7ykHMunx7pjKU7y5jYPuCuu&__tn__=-UK-y-R
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Ilgalaikė savanorystė 

2022 metus LR Seimas paskelbė „Savanorystės metais“. Tai paskatino socialinio darbuotojo 

padėjėjus atlikti ilgalaikę savanorystę VA Caritas socialinės pagalbos ir integracijos centre 

„Betanija“. Mokiniai kiekvieną trečiadienį rūšiavo, pakavo, dalino maisto davinius.   

 

  

 

Socialinius partnerių sveikinimas jubiliejaus proga 

Dienos centras „Šviesa“ 2022 m. lapkričio 21 d. Valdovų rūmuose šventė 30-ties metų veiklos 

jubiliejų, o „Tremtinių namai“ gražios sukakties, 25-erių metų jubiliejų! 
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Centras nuoširdžiai sveikino socialinius partnerius didžiuodamasis ir brangindamas ilgametę 

bendrystę. 

 

  

 

Bendras kelių profesijų projektas „Prieskoninės žolelės“ 

2022 metais socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniai susidomėjo 

sveikatinimusi natūraliais būdais per pojūčius, pasiūlė prisijungti vizualinės reklamos gamintojus, 

floristus. Sukūrė bendrą produktą/dovaną – socialinės gerovės identitetą. Prieskoninė druska - 

maistas, vaistas, sveikata.  

Mokiniams talkino profesijos mokytojos Gitana Baranskienė, Daiva Motiejūnaitė, Giedrė 

Jasiukaitė. 

 

  

 

Pamoka KITAIP 

Technologijų ir verslo skyriaus mokytojai 2022metais organizavo daug puikių netradicinių 

pamokų Vilniaus mieste, jo prieigose, socialinių partnerių įmonėse, parodų salėse.  
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MODERNUS AUKLĖS IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJO 

MOKYMO PROGRAMŲ PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS  

 

CENTRO VAIKŲ PRIEŽIŪROS KAMBARYS ,,AITVARIUKAS“ 

 

Yra tik vienas būdas suprasti ir išmokti – reikia tiesiog veikti. Ir vieną dieną jūs pajusite 

neapsakomai įkvepiančią būseną: didžiulį jėgų antplūdį, entuziazmą, tyrą džiaugsmą, o nuovargį 

kaip ranka nuims. Atsiras daugybė originalių idėjų, kurios niekada į galvą neateidavo, ir pojūtis, kad 

Pasaulis bendradarbiauja su tavimi tavo geruose darbuose. 

2022 -uosius pradėjome nuo Auklės mokymo programos praktinės dalies kompetencijų vertinimo. 

 

  

  

 

Sausio13-oji Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjoms (IKI-2 gr.), pasiruošusioms minėti 

prie LR Seimo buvo sunkiai suvokiama.  Mokinės ruošėsi pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę bei 

Laisvės premijos laureatus. Deja, tik aptarė įvykius vykusius prieš 31-erius metus bei tai, kas yra 

laisvė ir koks yra trapus laisvės suvokimas. Nuotaiką temdė mitinguotojų šūksniai, buvo gėda dėl 

nepagarbos kovojusiems už mūsų laisvę, nesinorėjo būti šaukiančioje ir švilpiančioje minioje. 
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2022 m. sausio 24 d. Auklės mokymo programos mokinės (A-21 gr. profesijos mokytoja 

Sigita Vavilavičienė) pristatė modulį ,, Vaiko priežiūra ir pirmoji pagalba”. Merginos demonstravo 

teorinius ir praktinius gebėjimus, buvo labai gera stebėti, kaip jos geba kūdikį nuprausti, aprengti, 

nuraminti, pačiūčiuoti. Žinoma, gebėjimus merginos demonstravo su manekenu, bet net neabejojame, 

kad šie įgūdžiai išliks ir dirbant šeimoje, ir  vaikų priežiūros įstaigoje.  

 

  

  

 

2022 m. vasario 07 d. tęstinės mokymo programos ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjos (profesijos mokytoja Sonata Švabauskienė) laikė praktinės dalies egzaminą.  
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Nuo 2022 m. sausio 1 d. pasikeitė  kvalifikacijų vertinimo tvarka todėl egzaminas kėlė 

šiokį tokį nerimą. Kaip ir iki šiol, vertinimas susidėjo iš teorinės ir praktinės dalies, teorinė 

dalis buvo rengiama centralizuotai, elektroninio testavimo būdu. Testu buvo tikrinamos bazinės 

profesijos žinios. Nauja tai, kad besimokiusiųjų pagal modulines profesinio mokymo programas 

40 proc. praktinės dalies vertinimo sudarė  mokymo(-si) įvertinimai, pasiekimai viso mokymosi 

metu. Praktinis vertinimas buvo organizuojamas profesinio mokymo praktinio mokymo bazėje, 

vaikų priežiūros kambaryje ,,Aitvariukas“,  pasitelkiant reikalingą  techninę įrangą ir priemones.  

 

  

  

 

2022 m. vasario 23 d. A-21 gr. pristatė projektą ,,Skaitau, liečiu, kalbu“. Auklės (profesijos 

mokytoja Sigita Vavilavičienė) pristatė sensorinę knygą vaikams. Knygelė ugdo vaiko kalbą, 

pojūčius, smulkiąją motoriką,  o svarbiausia  ji yra tvari, nes galima skalbti. Projektas buvo atliktas 

mokantis modulio ,,Žaidimų organizavimas“. 
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Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Gerbdami praeitį, žiūrėkime į ateitį – 

Lietuvos ateitis visų mūsų rankose. Jei būsime atsakingi už save, šeimą, mokyklą, miestą, valstybę ir 

tautą – įveiksime visus sunkumus. 

Būsimos auklės (A-21 gr., profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė), ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo padėjėjos (IKI-2 gr., profesijos mokytoja Sonata Švabauskienė) ir vaikų priežiūros 

kambario vaikiukai (ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja Oksana Bedulskaja) savo darbelius 

skyrė Lietuvai. 
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2022 m. balandžio 1 d. auklės (A-21, TA-2, AU-1, AU-2, IKU-1) lankėsi „Lėlės“ teatre ir 

žiūrėjo spektaklį mažiesiems (1-5 m.) „APIE PASAULĮ“ (premjera). Tai vaiko regos, klausos ir 

lytėjimo pojūčius lavinantis spektaklis. Jame buvo pasakojama apie pasaulį, kuris pilnas kūrybos, 

nuolatinės kaitos ir judėjimo, kuris susijęs su gamtos ciklu. Žmogus suprantamas kaip gamtos dalis, 

kurioje telpa visa Visata. 

 

  

  

 

2022 m. balandžio 20 d. vaikų priežiūros kambaryje „Aitvariukas“ auklės (AU-1 ir AU-2 gr.) 

suorganizavo vaikų Velykėles su Velykų bobute, margučiais bei liaudies rateliais ir žaidimais. 
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Balandžio 28 d. ir gegužės 12 d. vyko auklių „Sveikos ir saugios vaiko aplinkos kūrimas“ 

bei „Bazinių vaiko įgūdžių ugdymas“ modulių apibendrinimas.  

Mokinės demonstravo teorines ir praktines žinias, kurias gebės taikyti vaikų veikloje: 

užtikrins prižiūrimo vaiko gyvybę, priežiūrą, tvarkys jo fizinę aplinką, tenkins fizinius poreikius, 

formuos kultūros pagrindus prie stalo, lavins smulkiąją motoriką, bendravimo įgūdžius. 

 

    

 

Gegužės 3-4 dienomis Ikimokyklinio ugdymo padėjėjos (IKU-1 gr.) dalyvavo Tarptautinėje 

Lauko darželių konferencijoje, kuri vyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete. Konferencijoje 

pranešimus skaitė svečiai iš Lietuvos, Belgijos, Portugalijos, Slovakijos, Čekijos Respublikos. Jie 

supažindino su tarptautiniu moksliniu projektu, kurio metu yra nagrinėjama lauko ugdymo įtaka vaikų 
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kognityviniam ir psichosomatiniam vystymuisi. Taip pat dalyviai buvo supažindinti su lauko 

žaidimais, kurie lavina vaiko kūrybiškumą ir motorines savybes. 

 

  

  

 

Gegužės 26 d. auklės (AU-1, AU-2 gr.) dalyvavo edukacinėje programoje „Lid Lido Rad 

Ralio“. Ansamblis „Lietuva“ pristatė nuotaikingą edukacinę programą vaikams, kurioje 

susipažinome su vaikų tautosaka ir senaisiais lietuvių papročiais, palyginome, kaip vaikai žaidė 

senovėje ir dabar. 
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Gegužės 17 d. auklės (AU-1, AU-2 gr.) lankėsi Keistuolių teatre. Keistuolių teatro scenoje 

pasirodžiusios Japonijos teatro trupės „Kakashi-Za“ spektaklis „Rankų šešėlių ATGIJIMAS“ nukelia 

į visiems gerai pažįstamų pasakų, tokių kaip „Bjaurusis ančiukas“ ir mažiau pažįstamų tradicinių 

japoniškų pasakų pasaulį. Įspūdingas rankų šešėlių teatro pasirodymas skirtas visai šeimai.  

Taip pat džiaugiamės, kad  surinktos lėšos bus skiriamos Asitežo organizacijai Ukrainoje. 
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2022 m. birželio 1 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre šventėme 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną! Už šventinę nuotaiką dėkojame IKU – 1 gr. ir profesijos mokytojai 

Sonata Švabauskienei. 

 

  

  

 

Į šventę atvyko Vilniaus Užimtumo tarnybos atstovai. 

 

  

 

Tik su jais mes esame suaugę, 

o vieni mes irgi kaip vaikai. 

(J. Marcinkevičius) 
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Džiugino moterų šypsenos, kurios įstojo mokytis į Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo 

mokymo programą užsiregistravusios būtent į Užimtumo tarnybą. Galima tik pasidžiaugti, kad gal- 

būt mūsų centro dėka moterys atras savo kelią. 

 

  

 

2022 m. birželio 10 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKU-1gr.) vyko į Širvintų 

raj. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrių. Mokinės turėjo galimybę 

susipažinti su ikimokykliniu ugdymu, kuris yra organizuojamas vienoje grupėje, nediferencijuojant 

vaikų pagal amžių. Grupėje yra reikiamos ugdymo priemonės, atskiri veiklos kampeliai. Ugdymas 

organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžių bei raidos ypatumus. Mokinės turėjo galimybę įvertinti 

tokio ugdymo gerąsias patirtis bei trūkumus ir palyginti su anksčiau aplankytais didesniais lopšeliais-

darželiais, kuriuose formuojamos vaikų grupės pagal vaikų amžių ar raidos ypatumus.  

 

    

 

2022 m. birželio 16 d. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKU-1gr.) dalyvavo 

,,Panoramos“ viešbutyje vykusioje Praktinėje konferencijoje ,,Galimybės jauniems žmonėms“ . 

Konferencijos metu susipažino su galimybėmis įtraukti į įvairias veiklas vaikus, kurie neturi 

motyvacijos jokiai veiklai.  

Dalyvavo tarptautinio jaunimo konkurso ,,Mano svajonė“ filmų, kurtų neturint biudžeto, 

peržiūroje. Taip pat susipažino su WeGROW metodu, skirtu emociniam intelektui ir socialiniams 

įgūdžiams ugdyti, bei DIVE-IN metodika, kuri skirta įvairovei ir jaunimo socialinei įtraukčiai. 
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2022 m. rugsėjo 20 d. būsimos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKI-3 ir TIKI-3 

gr.) pristatė mokymo centro bendruomenei, ką išmoko modulio „Įvadas į profesiją“ metu. 

Merginos sukūrė šiltą atmosferą ir puikią nuotaiką, nors ir jaudinosi savo pirmojo rimto 

renginio metu. Auklės ir jų mokytoja Sigita pagelbėjo merginoms ruošiantis, stebėjusios modulio 

prostatymą mokytojos Rūta Varnienė, Alma Lenkaitienė, Audrė Gaidelienė merginas paskatino 

šiltais palaikymo žodžiais. 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/ruta.varniene?__cft__%5b0%5d=AZU3dX0a94t2D4c3nqILCDT_eYt3qbNCRmXEmscnCFJ9P1mh0_0IaN_WKDH0W59b4xPE_4-VNtdm3KmapEPHUYJ_urn-xoNlYp-MRdKvRjxVSOQZ7cYe7lWwHUYGbUgGbeHY57Ot4wufEzLks8tuHAgtO4qZANq56lvHJxFG2OI2hPMKchyJHhoUjFV8CLyJE8M&__tn__=-%5dK-R
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Glaudžiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, lankomos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos. 

 

  

  

 

2022 m. rugsėjo 23 d. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKI-3 gr. ir TIKI-3 gr.) 

aplankė tarptautinę lėlių parodą ,,Pasaka“, kurioje susipažino su daugiau nei trisdešimties kūrėjų iš 

įvairių šalių darbais. Turėjo galimybę pasinerti į pasakų pasaulį, pasigėrėti pasakų personažais. 

Galėjo palyginti lėles, skirtas edukacijai ar kurtas tiesiog pasigrožėti. 
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2022 m. spalio 14 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos kartu su auklėmis (IKI-3, 

TIKI-3, A-22 ir TA-3 gr.) dalyvavo bendruose mokymuose ESDM ir ABA centre „Gabūs kartu“.  

Šio centro įkūrėja Kotryna Charkova-Makevič skaitė paskaitą „Vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimą, integravimas į mokymo programą dalyvaujant padėjėjui.  

Padėjėjo vaidmuo remiantis ESDM principais“. Kalbėjo apie autizmo spektro sutrikimus ir 

kaip praktiškai dirbti su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokinės sužinojo, kas yra 

autizmas, kokios jo priežastys, simptomai, kuo skiriasi ankstyvasis ir vėlyvasis diagnozavimas, 

kokios galimos terapijos ir koks šio simptomo paplitimas tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

 

  

  

Auklės ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos šventė savo profesijos dieną 

2022 m. lapkričio 17 d. Auklės ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo paėjėjo mokymo 

programų mokinės šventė savo profesijos dieną. Jau tradicija tapusi specialybės paminėjimo diena, 

šį kartą buvo minima prisimenant gražiausias vaikystėje skaitytas pasakas. Išminties obuolius dalijo 

Pepė Ilgakojinė, Snieguolė, Mažylio auklė Freken Bok ir kitų pasakų personažai. Personažams 

pasiruošti padėjo profesijos mokytoja Sonata Švabauskienė, IKI-3 grupės auklėtoja. 

 

  

https://www.vpvpmc.lt/renginiai/centro/2853-aukles-ir-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogo-padejejos-svente-savo-profesijos-diena.html
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Į svečius atvyko Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro socialinio darbo 

skyriaus profesijos mokytoja Dalia Rimkevičienė ir Auklės bei ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjo mokymo programų mokinės.  

 

  

 

Šventę vainikavo Aurelijos Čeredaitės spektaklis „Eželio vertas pašnekovas“. 
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Profesijos mokytojos Sonata Švabauskienė ir Audrė Gaidelienė puikiai dirbo komandoje 

pasiruošimo šventei metu kartu su merginoms. Puikus darbas ir pasiekti rezultatai užtikrino gerą 

nuotaiką ir galimybę prisiminti vaikystę. Aktorė Aurelija įnešė gūsį nuoširdumo jaukiam spektakliui.  

 

  

 

 

Linkime laimingų šv. Kalėdų 

Su meile mažoms širdelėms, spurdančioms karo baisumuose, norime pasakyti visiems, kad 

vaikai neturi kentėti dėl suaugusiųjų nepamatuotų sprendimų. 

https://www.vpvpmc.lt/renginiai/centro/2882-linkime-laimingu-sv-kaledu.html
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Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKI-3 ir TIKI-3 gr.), kurdamos eglutę vis kartojo, 

kad daugiau niekada nebūtų karo, kad šios šv. Kalėdos visiems vaikams būtų šiltos, o juos apkabintų 

artimųjų rankos. 

 

  

 

Prie Kalėdų eglutės kūrimo prisidėjo auklės, floristai, siuvėjai, mokytojai. 

 

  

 

Neleiskite, kad tai, ko padaryti negalite,  

trukdytų jums padaryti tai, ką galite. 

(John Wooden) 


