
MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ 
PROFESINIO RENGIMO CENTRO

MOKINIŲ 2014 MOKSLO METŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI:

 Mokinių skaičius 2013-2014 mokslo metų pradžioje (2013 m. spalio 1 d.) – 837 mok.
 Mokinių skaičius 2013-2014 mokslo metų pabaigoje – 744 mok.
 Mokinių nubyrėjimo procentas 2013-2014 m. m. pabaigoje – 12,08;
 Grupių pažangumo vidurkis 2013-2014 m. m. pabaigoje – 6,89;
 Grupių pažangumo procentas 2013-2014 m. m. pabaigoje – 84,74;
 Pirmūnų skaičius 2013-2014 m. m. pabaigoje – 45;
 Nepažangių mokinių skaičius 2013-2014 m. m. pabaigoje -128;
 Iš viso praleista pamokų (2013-2014 m. m. pabaiga) – 32014;
 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų (2013-2014 m. m. pabaiga) – 33,63;
 Praleista nepateisintų pamokų (2013-2014 m. m. pabaiga) – 14020;
 Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų (2013-2014 m. m. pabaiga) – 14,73;
 Mokinių, nepraleidusių per metus nei vienos pamokos (2013-2014 m. m. pabaiga ) – 74.
 Centrą 2014 metais  baigė   288 absolventai,  iš jų 15 mokinių centrą baigė įgydami tik

(profesinio  mokymosi  pasiekimų  pažymėjimus),  t.y.  nelaikė  baigiamojo  egzamino  ir  neįgijo
kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos. Kvalifikacijos pažymėjimai  įteikti 262 mok.,
profesinio mokymo pažymėjimai įteikti 273 mokiniams.

 Pažymas  su pagyrimu gavo 10 absolventų (2 kirpėjai,  3 fotografai,  po vieną mokinę
floristę,  apeigų  ir  švenčių  organizatorę,  soc.  darbuotojo  padėjėją,  auklę;  trijų  metų  mokymo
programa – 1 mokinė higieninės kosmetikos kosmetikė).

 Brandos egzaminus 2014 metais laikė 69 mokiniai:
- brandos atestatus gavo 48 mokiniai;
- mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k.2055)  gavo – 21 mokinys)   
- technologijų egzaminą laikė 60 mokinių.

 2014-2015 m.m. į pirmąjį kursą priimta 431 mokinių (rugsėjo 1 d.);
 2014- 2015 m. m. iš viso centre mokosi 860 mokiniai (su esančiais akademinėse, spalio

1d. duomenimis):
 Pagal  trejų  metų  trukmės  profesinio  mokymo  programą  kartu  su  vidurinio  ugdymo

programa mokosi 279 mokiniai (11 grupių);
 Pagal trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programą specialiųjų poreikių

asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokosi 31 mokinys ( 3 grupės);
 Pagal dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programą asmenims, turintiems

vidurinį išsilavinimą, mokosi 526 mokiniai (20 grupių);
 24 mokiniai yra akademinėse atostogose.



CENTRO MOKINIŲ PASIEKIMAI
2014 MOKSLO METAIS, KURIAIS DIDŽIUOJAMĖS

Didelių darbų sėkmė dažniausiai priklauso nuo smulkmenų.
T. Livijus.

GIMNAZIJOS SKYRIAUS PASIEKIMAI

2014 m. sausio 13 d. vyko jau kasmetine tradicija tapusi pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“. Paruoštas informacinis stendas, puoštas būsimųjų floristų ir atspindintis Sausio 13-osios
dvasią, uždegtos žvakelės, simbolizuojančios šviesą, gyvybę, teisingumą, atmintį ir vienybę. 

Centro  bibliotekoje  buvo  organizuota  atvira  integruota  istorijos,  geografijos  bei  lietuvių
kalbos ir literatūros pamoka „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios tikslas – puoselėti istorinę atmintį
bei patriotiškumą, prisiminti 1991 m. Sausio 13-ąją ir pagerbti žuvusius bei nukentėjusius Valstybės
gynėjus.

   

Mokiniai turėjo galimybę iš mokytojų, pamokos svečių  išgirsti prisiminimus, išgyvenimus,
patirtį  apie  Sausio  13-ąją,  savo akimis  išvysti  šios  dienos  įvykius  (buvo rodomi dokumentiniai
filmai).

Kristijono  Donelaičio  300-osioms  metinėms  paminėti  gimnazijos  skyriaus  mokiniai,
vadovaujami  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  mokytojos  R.  Trapenskaitės,  talkinant  mokytojoms
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R. Varnienei, D. Motiejūnaitei, sukūrė  unikalų  2014 metų kalendorių, puoštą mokinių kūrybiniais
darbais – poemos „metai“ iliustracijomis. Kiekvienam mėnesiui parinktos poemos citatos, nurodyti
senieji mėnesių pavadinimai.

   

2014 m. sausio 23 d.  Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje vyko
tarpmokyklinis projektas „Iš ko juokiasi Kristijono Donelaičio „Metų“ pasakotojas“.  Gimnazijos
skyriaus mokinių komanda apdovanota už sukurtą įdomiausią dviejų mėnesių kalendorių.

      

2014 m.  vasario  26  d.  Vilniaus  technologijų  ir  verslo  profesinio  mokymo centre  vyko
Vilniaus miesto profesinių mokyklų lietuvių kalbos diktantas, skirtas Kristijono Donelaičio 300-ųjų
metų jubiliejui, kuriame dalyvavo 4 mūsų gimnazijos skyriaus mokinės. 
VHK7 gr. mokinė Ligita Miečelytė užėmė 1-ąją, o VDT-4 gr. mokinė Natalija Veličko – 3-ąją vietą.

   

2014 m. vasario mėnesį organizuotas kasmetinio nacionalinio dailyraščio konkurso „Rašom
2014“ I-asis etapas Centre, kurį organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Trapenskaitė.
Išrinkti ir į Lietuvių kalbos institutą išsiųsti geriausi mokinių darbai.
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2014  m.  vasario  26  d.  vyko  renginys,  skirtas  Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimui,
kuriame dalyvavo mūsų bendruomenės nariai ir garbus svečias Libertas Klimka – lietuvių fizikas,
gamtos  mokslų  daktaras,  etnologas,  mokslo  istorikas,  Lietuvos  edukologijos  universiteto
profesorius.

   

Mūsų  mokiniai  ir  mokytojai  prisiminė  visus  gražiausius  projektus,  skirtus  Lietuvai,
pasidžiaugė,  kad meilė savajam kraštui, jo tradicijoms daugeliui yra tapusi savastimi.  Renginyje
skambėjo liaudies daina... 

Svečias  papasakojo,  kuo  jam brangi  Lietuva,  jos  istorija,  žmonės,  tradicijos  ir  apeigos,
pristatė savo naują knygą. 

Centro direktorė R. Pečiukaitytė , apeigų raidos mokytoja R. Varnienė dėkojo gerbiamam
svečiui, visiems šio gražaus renginio dalyviams.

   

Vasario 28- ą d. mūsų centre vyko tradicinė Šimtadienio šventė, kurios tema – „Šimtadienio
cirkas“.
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Visi  abiturientai  ir  mokytojai  buvo  pakviesti  į  „cirko  areną“,  kur  juos  pasitiko  cirko
direktorius, klounas ir cirko žvėreliai: tigras, beždžionėlė, zebras ir lokys. Labai išradingai pasirodė
abiturientai. Jie atliko įdomias užduotis, prisiekė atsakingai ruoštis brandos egzaminams, o po 100
dienų  sėkmingai  juos  išlaikyti.  Nuostabus  gimnazijos  skyriaus  mokinių  ir  apeigų  ir  švenčių
organizatorių, kuriems vadovauja Z. Žvalionienė, bendradarbiavimas džiugina visus. 

      

Šventės dalyvius sveikino, sėkmės bei laimingo skrydžio į brandos egzaminus linkėjo centro
direktorė  R.  Pečiukaitytė,   gimnazijos  skyriaus  vedėja  R.  Matulevičienė  ir  grupių  auklėtojos.
Pastarosioms buvo įteikti simboliniai dresavimo botagėliai.

   

Geografijos  olimpiada  2014  m.  vasario  mėn. vyko  Lietuvos  mokinių  geografijos
olimpiados II–asis turas, kuriame dalyvavo ir mūsų centro atstovas – VF-46 gr. mokinys Norbertas
Beniušis,  kurį  ruošė mokytoja  metodininkė  S.  Pranculienė.  Ši  mokytoja  savanoriškai  vadovauja
Lietuvos  jaunųjų  geografų  mokyklai  prie  Lietuvos  geografų  draugijos  ir  dirba  su  jaunaisiais
geografais iš visos Lietuvos vasaros stovyklose – ekspedicijose.

2014 m. kovo 14 d. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre vyko tarpmokyklinė istorijos,
geografijos ir biologijos viktorina „Po gimtinės dangumi“ (Lietuvos etnografiniai regionai). Mūsų
gimnazijos skyriaus mokinių komanda laimėjo II-ąją vietą. Mokinius ruošė mokytojai metodininkai
K. Rekašius ir S. Pranculienė

2014 m. kovo 20 d. Centre vyko respublikinis  tarpmokyklinis  proto mūšis  „Aš pažįstu
Žemę!“, skirtas Žemės dienai paminėti.

Dalyvavo penkios komandos: Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilniaus technologijų
ir  verslo  mokykla,  Vilniaus  automechanikos  ir  verslo  mokykla,  Panevėžio  profesinio  rengimo
centras. Centro komandą ruošė mokytoja metodininkė S. Pranculienė. 
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Pertaukos  metu  buvo  demonstruojama  mokinių  sukurta  originali  avangardinė  drabužių
kolekcija „Rūšiuok“, kurią sukurti padėjo dailės mokytoja R. Novikevičienė.

Gimnazijos  skyrius  rinko  raštingiausią  gimnazistą.  2014  m.  kovo  18  d.  mokiniai  rašė
diktantą. Raštingiausia gimnaziste tapo VHK-7 gr. mokinė Ligita Miečelytė.

Kaip ir kiekvienais metais, 2014 m. kovo-balandžio mėn. centre vyko geriausių specialistų
atranka.  Geriausio matematiko konkursas vyko dviem etapais.  Iš  pradžių 27 mokiniai  dalyvavo
respublikiniame  „Olympis  2014“  matematikos  konkurse.  Jame  geriausiai  įvertinta  VHK-6  gr.
mokinė Elena Petrauskaitė (Respublikoje ji užėmė 33 vietą). 

Antrame konkurso  etape  mokinės  turėjo  pagaminti  matematinius  modelius,  surinkti  apie
juos  medžiagą  ir  parengti  pristatymą.  Susumavus  abiejų  etapų  rezultatus,  gimnazijos  skyriaus
geriausia matematike tapo Elena Petrauskaitė (ji jau antrus metus iš eilės pelno šį garbingą titulą).

   

„DAROM“  –  visuomeninis  judėjimas,  kuris  skatina  ekologinį  mąstymą,  pilietiškumą,
socialinį aktyvumą bei žmonių bendradarbiavimą dėl vieno tikslo – švaresnės ir gražesnės aplinkos
kūrimo.  Lietuvoje  ši  veikla  vykdoma  jau  septintą  pavasarį.  Ji  tapo  kasmetine  ir  pritraukia  vis
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daugiau švarios gamtos entuziastų. Akcija žavi tuo, kad tvarkymasis – tai ne tik būdas gražinti šalį,
bet ir noras suburti bei vienyti jos žmones.

   

2014 m. balandžio 26 d. ši  aplinkos tvarkymo akcija  buvo organizuota ir  mūsų centre.
Akcijoje  dalyvavo  mokiniai,  mokytojai,  centro  bendruomenės  nariai.  Tvarkyta  miškelio  tarp
Baltupių ir Fabijoniškių mikrorajonų teritorija.

   

Integruotos  pamokos  mūsų  centre  tampa  vis  populiaresnės.  2014  m.  gegužės  23  d.
organizuota  integruota  lietuvių  kalbos  ir  literatūros,  biologijos,  chemijos,  istorijos,  geografijos
pamoka, keičiant edukacinę aplinką (mokytojai: R. Trapenskaitė, S. Pranculienė, R. Matulevičienė,
K.  Rekašius).  Šios  pamokos  tema:  „Verkių  regioninio  parko  gamtos  ir  kultūros  ypatumai“.
Pakeistoje  edukacinėje  aplinkoje,  nuostabiame  Verkių  regioniniame  parke,  paprasčiau  ugdyti
mokinių  vertybines  nuostatas,  atskleisti  gamtosaugos  problemas.  Buvo  išanalizuoti  stacionarūs
stendai, aplankyti bei aprašyti gražiausi Verkių regioninio parko kultūriniai objektai. 
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Mokiniai susipažino su būdingiausia Verkių regioninio parko augmenija, Kalvarijų kryžiaus
kelio istorija, vizualiai įvertino šio parko šaltinio vandenį, tvarkė aplinką, rinko šiukšles.

      

Mokinių ugdymas karjerai labai svarbus ir gimnazijos skyriui. 2014 m. gegužės 21 d. VHK7
gr.  mokiniams  vyko  integruota  dorinio  ugdymo,  lietuvių  kalbos  ir  informacinių  technologijų
pamoka „Prisistatymas darbdaviui“. Pamokoje aptarta, kaip tinkamai pasirengti pokalbiui dėl darbo,
kaip pagal raštvedybos reikalavimus rašyti  prašymą bei CV. Pamoką vedė Svetlana Žemaitienė,
Roberta Trapenskaitė, Laima Veličkienė, Jelena Borisenko. 

2014  m.  gegužės  29  d.  nuskambėjo  paskutinis  skambutis  12-tų  klasių  mokiniams.
Abiturientų  grupės:  VK-93  gr.  (auklėtoja  R.  Talačkienė),  VHK-6  gr.  (auklėtoja  L.  Veličkienė),
 VF-43/ VDT-4 gr. (auklėtoja J. Krych) po paskutinės pamokos, kurią vedė šių grupių auklėtojos,
buvo  pakviestos  į  šventiškai  papuoštą  sporto  salę.  Šventės  organizatoriai  AP-8  gr.  mokiniai,
vadovaujami  profesijos  mokytojos  Z.  Žvalionienės,   nustebino  originaliu  renginiu  „Geras  įeik,
geresnis  išeik“.  Visus  abiturientus  ir  jų  mokytojus  sveikino,  sėkmės,  kantrybės,  atsakomybės,
laikant  brandos  egzaminus  linkėjo  centro  direktorė  R.  Pečiukaitytė,  gimnazijos  skyriaus  vedėja
R. Matulevičienė, grupių auklėtojos. 

Paskutinio skambučio šventės svečias p. Egidijus Gaidamavičius įteikė savo fondo pinigines
premijas  dviem  socialiai  aktyviausiems  mokiniams  –  Pauliui  Šereliui  ir  Elenai  Petrauskaitei.
Šventėje skambėjo šilti, gražūs padėkos žodžiai mokytojams. 
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2014 m. spalio 21 d. buvo organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms.
Šioje akcijoje dalyvavo gimnazijos skyriaus moksleiviai ir mokytojai. Artimiau susipažinę su Šv.
Kryžiaus Atradimo bažnyčios naujuoju Klebonu, jie tvarkė kapus, bažnyčios teritoriją, Kalvarijų
Kryžiaus kelio koplytėles. Akcijos dalyviai turėjo progą susimąstyti apie artėjančių švenčių prasmę,
prisiminti amžinybėn išėjusius artimuosius, atlikti gerą darbą.
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2014 m. lapkričio mėn.  anglų kalbos mokytoja D. Gudienė organizavo išvykas į Pinigų
muziejų.  Muziejuje  mokiniams buvo papasakota  apie  pinigus,  jų  atsiradimo istoriją,  ypač daug
dėmesio skirta naujai valiutai – eurui. Grįžę iš muziejaus mokiniai rengė pranešimus anglų kalba.

2014 m.  lapkričio  14  d. gimnazijos  skyriaus   moksleivėms  vyko  pamoka  –  ekskursija
literatūriniame A. S. Puškino muziejuje, įsikūrusiame buvusiame poeto Aleksandro Puškino sūnaus
Grigorijaus šeimos Markučių dvaro gyvenamajame name.

Moksleivius  ugdo  bei  mokymosi  motyvaciją  stiprina  jau  pati  aplinka:  namas,  pirmame
aukšte apstatytas autentiškais baldais (kurių dalis priklausė ir A. Puškinui), antrame namo aukšte
memorialinė  ekspozicija  bei   profesionalus  ekskursijos  gidės  pasakojimas,  pasivaikščiojimas
Pavilnių regioninio parko takeliais...

   

2014 m. gruodžio 10 d. įvyko respublikinis proto mūšis Nobelio dienai paminėti.
Dalyvavo Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokykla bei dvi mūsų centro komandos, kurias subūrė mokytoja metodininkė S. Pranculienė.
Protmūšį nugalėjo mūsų centro „X-sų“ komanda.
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PASLAUGŲ SKYRIAUS PASIEKIMAI

Auklės arba Šv. Martyno diena

   

Tarptautinė socialinio darbuotojo diena.
Šventėje dalyvavo socialiniai partneriai: BĮ dienos centro direktorė J.Tamašauskienė, 

„Vilniaus Viltis“ pirmininkė B. Šapolienė, Lietuvos samariečių bendrijos pirmininke 
G.Baltrušaitiene ir Vilniaus samariečių skyriaus pirmininkė R. Žagelienė.

      

Socialinių darbuotojų projektas „Kur švara – ten sveikata“ (SD-6 gr.).
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Kalėdos socialiniuose globos namuose „Tremtinių namai“.

2014 m. gruodžio 16 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai bei mokytojos 
E. Liutvinienė ir G. Butrimavičiūtė lankėsi socialiniuose globos namuose „Tremtinių namai“. SD-
5 gr. mergaitės papuošė senuolių svetainę bei koplyčią, uždegė languose žvakutes. 

      

   

Užimtumo organizavimas dienos centre „Šviesa“.
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2014  m.  gruodžio  15  d. Socialinio  darbuotojo  padėjėjo  specialybės  mokiniai  kartu  su
mokytojomis E. Liutviniene ir G.Butrimavičiūte lankėsi dienos centre“Šviesa“. SD- 6 gr. mokinėss
bendravo  su  lankytojais,  padėjo  jiems  pasidaryti  kalėdines  kompozicijas  ir  papuošti  eglę  savo
gamybos žaisliukais.

   

Teikiamos paslaugos senjorams. Kelis kartus per  metus mūsų centro mokiniai  kerpa  
„Antavilių“ pensionato ir socialinės globos namų „Tremtinių namai“ gyventojus.

2014 m. rugsėjo mėnesį pasirašėme sutartį su globos namais „Senevita“ ir vykome kirpti jų
gyventojus. 

Nuo 2003 m. vyksta tęstinis projektas su Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga. Vieną 
kartą į ketvirtį mokiniai nemokamai kerpa šios sąjungos narius.

Kiekvienais  metais  vykstame  į  Laikinuosius  globos  namus  „Atsigręžk  į  vaikus“.
Nemokamai nukerpame globos namų vaikus ir nuvežame jiems dovanų saldainių.

   

Konkursai.
2014 m. balandžio 5 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ dalyvavome Atvirame

Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų čempionate. Mūsų centro kirpėjai įtikinama persvara nugalėjo
visus  konkurentus,  o  jų  buvo  net  iš  dešimties  Lietuvos  profesinių  mokyklų.  Mes  buvome
neaplenkiami  ir  į  centrą  parvežėme  du  pirmos,  du  antros  ir  du  trečios  vietų  apdovanojimus.
Konkurse dalyvavo šeši svečiai iš Latvijos, kuriuos parengė mūsų centro mokytojai.
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I vieta – Vakarinė šukuosena. Robertas Bileckas (mokytoja J. Čekanavičienė).
I  vieta  –  Klasikinis  vyriškas  kirpimas  ir  šukavimas.  Sigita  Burškienė  (mokytoja

L. Menčinskaitė).
II  vieta  –  Klasikinis  vyriškas  kirpimas  ir  šukavimas.  Agnė  Balodytė  (mokytoja

L. Menčinskaitė).
II vieta – Nuotakos šukuosena. Žilvija Matukonytė (mokytoja I. Kurnevič).
III vieta – Vakarinė šukuosena. Viktorija Miniauskaitė (mokytoja J. Čekanavičienė).
III vieta – Dieninė šukuosena. Jelizaveta Cirkina (mokytoja E. Cirkina).
V vieta – Dieninis makiažas. Brigita Stasiukevič (mokytoja G. Starinskienė).

      

Higieninės  kosmetikos  kosmetikai  Atvirame  Lietuvos  kirpėjų  ir  grožio  specialistų
čempionate.

   

Atviras kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas Vakarų Lietuvoje.
2014  m.  spalio  11  d.,  Klaipėdoje  organizuotame  Atvirame  kirpėjų  ir  grožio  specialistų

čempionate  Vakarų  Lietuvoje,  mūsų  centrą  atstovavo  kirpėjo  specialybės,  K-98  gr.  moksleivė,
Milda  Dadasovaitė,  rungtyje  studentams  „Moterų  ilgų  plaukų  madinga  kategorija  (vakarinė
šukuosena)“  (parengė  profesijos  mokytoja  I.  Kurnevič).  Higieninės  kosmetikos  kosmetiko
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specialybės,  HK-9 gr.  mokinė,  Justyna  Bankovskaja  rungtyje  studentams „Dieninis  ir  vakarinis
makiažas“ (parengė profesijos mokytoja R. Dovgialo). 

Kirpėjo profesijos mokinė, Milda Dadasovaitė, pelnė I vietą.

Benradarbiavimas su Mykolo Riomerio universiteto teatro trupe.
Higieninės  kosmetikos  kosmetiko specialybės  mokytojai  S.  Tumienė,  D. Mackelytė  ir  jų

mokiniai  nuolat  bendradarbiauja  su  Mykolo  Riomerio  universiteto  Teatro  trupe  (kuria  grimą
spektakliams).

M.A.M.A. apdovanojimų renginyje higieninės kosmetikos kosmetikai atliko makiažus.
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X faktorius.

   

Padėka nuo šilko dizainerės Auksės Poškuvienės už pagalbą pristatant kolekciją.
Už  makiažą  mokytojai  R.  Dovgialo  ir  mokinėms  Justynai  Bankovskajai  HK-9  gr.,  Renatai
Mackevič, HK-8 gr.

Už sušukavimą mokytojai Ilonai Kurnevič ir mokinei Rimgailei  Briedelytei, K-98 gr.
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TECHNOLOGIJŲ VERSLO SKYRIAUS 2014 METŲ PASIEKIMAI

Mokomės naujose floristų praktinio mokymo dirbtuvėse.

   

    

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
2014 m. birželio 5 d. Floristų mokymo programos  (Fl-17 gr.) mokinės, Vilniaus miesto visuomenei
pristatė  floristinių  papuošalų  kolekciją,  informavo  apie  centro  veiklą,  vykdomas  mokymo
programas. 

Renginiui mokines rengė profesijos mokytojos metodininkės V. Girdziušienė, G. Zuokienė.

   

Lietuvos  žiedai
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Floristo mokymo programos mokinių darbai ir švietimo ir mokslo ministerijoje.

      

Floristo  mokymo  programos  mokiniai,  vadovaujami  profesijos  mokytojos  metodininkės
V. Girdziušienės, profesijos mokytojos N. Kutkienės  2014 m. kovo 27 d.- balandžio 11 d. ŠMM
surengė  floristinių  papuošalų  ir  floristinių  margučių  parodą.  Džiaugiamės  mokinių  profesiniais
pasiekimais.

Minime gedulo ir vilties dieną
Floristų mokymo programos mokiniai   pynė klevo lapų girliandas  ir  papuošė iškilmingą

eiseną,  okupacijos, genocido ir  sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremoniją prie paminklų
politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, minėjimo renginius  Naujojoje Vilnioje. 

Profesijos mokytoja metodininkė G. Zuokienė.

      

Vizualinės reklamos gamintojai.
Audrius  Ražanauskas  (R-7  gr.)  laimėjo  nevyriausybinės  organizacijos  ,,Myliu  Pandą“

organizuotą  grafiti konkursą  „Rasinės  diskriminacijos  atspindžiai  piešiniuose“.  Savo  darbą
įgyvendino Trakuose. 

Profesijos mokytoja metodininkė D. Pociūtė.
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Profesinio meistriškumo konkursas „Mes – Europa“.

      

Profesinio meistriškumo konkursas „Donelaitis ir vizualieji menai“
Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokiniai Eglė Driukaitė, Andrius Židovainis ir 
Julius Merkevičius (R-7 gr.).

2014  m.  balandžio  24  d. dalyvavo   profesinio  meistriškumo  konkurse  „Donelaitis  ir
vizualieji menai“. Eglės Driukaitės sukurtas krepšelis įvertintas trečia vieta. 

Mokinius konkursui rengė profesijos mokytoja metodininkė D. Pociūtė.

      

Pažintis su aklųjų ir sipnaregių spaudos technologijomis. 
R-7  gr.  mokiniai  lankėsi  Lietuvos  aklųjų  muziejuje  ir  VšĮ  „Brailio  spauda“.  Susipažino  su
šiuolaikine  aklųjų  ir  silpnaregių  spaudos  technologija,  aptarė  kokia  reikalinga  akliesiems  ir
silpnaregiams grafika.

Tęsiamas bendradarbiavimas su aklųjų ir silpnaregių bendruomene.
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Interjero apipavidalintojų profesinio meistriškumo konkursas „Kūrybinė erdvė“.
2014  m.  sausio  mėn.  22  d.  Kauno  taikomosios  dailės  mokykloje  vyko  profesinio

meistriškumo konkursas „Kūrybinė erdvė“. Dalyvavo I-7 gr. mokiniai.  Ingrida Šilobritaitė pelnė
trečiąją vietą. 

Profesijos mokytoja R. Žilionytė Plechanova.

      

Atvirų durų dienos.
2014 m. balandžio 8d. – 11d. vyko tradiciniai atvirų durų renginiai. Keturias dienas centrą

lankė mokiniai  iš Vilniaus ir įvairių Lietuvos miestų bei rajonų mokyklų.  Svečiai  susipažino su
esamomis mokymo programomis,  domėjosi praktinio ir teorinio mokymo kabinetais, bendravo su
mokytojais ir mokiniais.
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Interjero apipavidalintojo ir vizualinės reklamos gamintojo diena.
2014 m. balandžio 25 d.  vyko interjero apipavidalintojo ir vizualinės reklamos gamintojo

mokymo programų profesinė  šventė  „InteRama“.  Renginyje  dalyvavo UAB „Boleros“  vadovas
Mindaugas Žilionis, skatino mokinius domėtis naujovėmis susijusiomis su pasirinkta profesija. 
I-8 gr. ir R-7 gr. mokiniai pristatė savo kūrybinius darbus.

   

Džiaugiasi meno dirbinių iš odos, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programų
mokiniai ir  mokytojai naujomis praktinio mokymo dirbtuvėmis.
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Technologijų įdėjų mugė – konkursas „Eko krepšelis“.
2014 m. lapkričio 7 d. dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programos VDT-6 gr.

mokinės dalyvavo konkurse „Eko krepšelis“. Jarūna Visockaitė užėmė III vietą, Dina Alytė, Ingrida
Petrulevičiūtė, Gabrielė Radžiūnaitė apdovanotos paskatinamaisiais prizais. 

Mokines konkursui rengė profesijos mokytoja metodininkė V. Pašakinskienė.

      

Mados ir tekstilės šventė  „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ 
2014 m. spalio 16-17 d. dalyvavome mados šventėje, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų

centre „Litexpo“. Renginio metu veikė kūrybinės dailiųjų tekstilės dirbinių ir dailiųjų odos dirbinių
gamintojų dirbtuvės. Mados teatras (vadovė Z. Žvalionienė) pristatė drabužių kolekciją „Rudens
ritmu“, kurią sukūrė profesijos mokytoja D. Pečiulienė. Kolekcijos siuvimui vadovavo profesijos
mokytojos J. Krych, V. Pašakinskienė, B. Mažūnienė.
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Tarptautinis siuvėjų profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti jūra...“ 
Konkursas  vyko  Klaipėdos  siuvimo  ir  paslaugų  verslo  mokykloje.  Konkurse  dalyvavo

23 būsimosios siuvėjos iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų. 
Mokines konkursui rengė profesijos mokytoja metodininkė V. Pašakinskienė.
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Moderni fotostudija ir puikūs mokytojų darbai.

   

   

Fotografų profesinė šventė.
2014 m. gegužės 7 d. vyko Fotografų profesinė šventė. Renginio metu F-47 gr. mokiniai

pristatė  fotoparodą „Bernardinų sodai“,  demonstravo savo kūrybinius darbus: trumpus filmukus,
plakatus, portretus, nuotraukas atliktas naudojant senąją techniką – sianotipiją. Šventėje dalyvavo
socialiniai  partneriai  iš  Suomijos  Kokkolos  verslo  instituto.  Buvo  aptartos  tolimesnio
bendradarbiavimo galimybės.

   

18-oji tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) mugė Kaune.
2014 m. kovo 26-27 d. VPMF „Gija“ puikiai pristatė Fotografo paslaugas ir tapo Sidabrinės

mugės  VPMF nominantais:  už  geriausią  gebėjimą  bendrauti  ir  bendradarbiauti.  Paulius  Šerelis
pelnė geriausio vadybininko vardą, o firmos vadovei V.  Griziūnienei įteiktas diplomas už geriausią
VPMF veiklos rezultatų pristatymą. Stende dirbo F-47 gr. ir Ap-8 gr. mokiniai.
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Mokomoji  moksleivių bendrovė (MMB) „Odija“ dalyvavo mugėje.
2014  m.  gegužės  16  d.  vyko  Lietuvos  Junior  Achievement  organizuotas  „Geriausios

2014 m.  Lietuvos  mokomųjų  mokinių  bendrovių  konkursas  (MMB  mugė)“.  Šiame  konkurse
dalyvavo  mokomoji mokinių bendrovė „Odija“. Pristatė MMB veiklos rezultatus, sukurtus odos
gaminius. Dalyvavo geriausios ataskaitos, stendo, interviu, komandinio darbo konkursuose.  
Profesijos mokytoja L. Pangonytė.

      

„Kaziuko mugė“.
2014 m. kovo 4 d.  dalyvavome Vilniaus regiono gimnazijų ir profesinio mokymo įstaigų

renginyje. Savo veiklą ir gaminius pristatė MMB „Siuvija“, pasidalino patirtimi su kitų Vilniaus
miesto mokyklų mokinių bendrovėmis. Centrą atstovavo VDT-2 gr. mokinė Rūta Trukanavičiūtė,
A-13 gr. mokinė Jolita Sirutavičiūtė bei profesijos mokytojai. 
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Jaunojo verslininko konkursas Alytuje.
2014  m.  balandžio  29  d.  mokinės  Karina  Andraloit  ir  Elena  Petrauskaitė  (VHk-6  gr.)

dalyvavo kasmetiniame Jaunojo verslininko konkurse Alytuje. Jį organizavo Lietuvos inovatyvių
profesinio rengimo įstaigų asociacija ir Alytaus profesinio rengimo centras. 

Mokines konkursui rengė vyr. ekonomikos profesijos mokytoja V. Ščitienė.
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Apeigų ir švenčių organizatoriaus šventinė diena.
2014 m. balandžio 24 d. būsimieji apeigų ir švenčių organizatoriai pakvietė į savo šventę

tema: „Lietuvos tradicijos ir papročiai šiuolaikinėje kultūroje“.
Renginyje dalyvavo viešnia, garsi Lietuvos etnologė Gražina Kadžytė, socialiniai partneriai

Jogaila Morkūnas, Julija Kačkutė.

   

Advento popietė „Megzta kalėdų pasaka“.
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Projektas „Tarp žemės ir  dangaus“, skirtas vėlinių šventei.
2014  m.  spalio  24  d.  Apeigų  ir  švenčių  organizatoriaus  mokymo  programos  mokiniai

pristatė integruotą projektą „Tarp žemės ir dangaus“.
Profesijos mokytojai Z. Žvalionienė, R. Skirsgilas, N. Kutkienė. 

   

   

Užgavėnių šventė Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje. 
2014 m. kovo 4 d.  Ap-8 gr. mokiniai surengė Užgavėnių šventę  Lietuvos nacionaliniame

radijuje  ir  televizijoje.  LRT kolektyvas  kartu  su  persirengėliais  smagiai  šoko ir  dainavo.  Buvo
užkurtas laužas, sudeginta Morė. 

Profesijos mokytojos R. Varnienė, Z. Žvalionienė.
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MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

2014 m. sausio 15 d. auklės su programa „Auklių autobusas“ ugdymo centre „Šviesa“.

   

2014 m. sausio 22 d. sensorinės priemonės „Knyga mažiesiems“ pristatymas.

   

   

2014 m. Kovo 26 d. Geriausios auklės konkursas.
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2014  m.  balandžio  25  d.  Atvelykio  šventė  Vilniaus  vaikų  lopšelyje  –darželyje
,,Žirmūnėliai“.

   

2014  m.  balandžio  30  d. Auklės  lankėsi  Vilniaus  kolegijos  pedagogikos  fakultete,  kur
dalyvavo tarptautinės edukologijos savaitės renginiuose. Dėstytojai iš įvairių šalių vedė seminarus,
praktinius užsiėmimus, veikė kūrybinės dirbtuvės.
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2014 m. gegužės 20 d.  Auklės Vilniaus sutrikusio intelekto kūdikių namuose su programa
„Išbėgs, išbėgs pelė iš miško“.

   

Glaudžiai  bendradarbiavome  su  socialiniais  partneriais,  keitėme  edukacines  aplinkas  ir
laukėme Centro renovacijos pabaigos.

         

2014 m. rugsėjis. Auklės pradeda naują sezoną.
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2014-2015 m.m. į vaikų priežiūros kambarį užregistruoti 22 vaikai, 6-iems  iš jų  teikiamos
mokamos  paslaugos.  Nuo  rugsėjo  iki  gruodžio  mėn.  uždirbta  157,74  Eur.,  o  sausio  mėn.  –
207,33 Eur.

   

   

   

2014 m. lapkričio 20 d. šventėme Auklės dieną.

       

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 
STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA



2014 m. gruodžio 9 d. vaikai ir auklės stebėjo Aurelijos Čeredaitės monospektaklį –žaidimą
,,Peliukas Antanas“.

   

2014 m. gruodžio 12 d. vyko Kalėdų senelio šventė mažiesiems, kurią organizavo II kurso
Apeigų ir švenčių organizatoriai (profesijos mokytoja Z. Žvalionienė).
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PROFESIJŲ GIDAS

2014  m.  gruodžio  12  d. duris  atvėrė  naujas  Centro  padalinys  „Profesijų  gidas“
(Pamėnkalnio g. 15). „Profesijų gido“ tikslas – ugdyti  mokinių individualiuosius bei profesinius
gebėjimus, populiarinti centre rengiamas specialybes.

Nuo 2014 m. sausio 22 d. ,,Profesijų gidas“ jau atviras vilniečiams ir miesto svečiams,
pagal slankųjį grafiką praktinio mokymo pamokas vykdo fotografai, floristai ir kirpėjai. 

Atidaryta ir Centro mokinių darbų parduotuvėlė, veikianti nuo antradienio iki penktadienio
(10.00 -15.30 val.) 

Numatoma  iki  šių  mokslo  metų  pabaigos  pristatyti  visas  Centre  rengiamas  specialybes.
Planuojama informuoti Vilniaus miesto mokyklas, kad nedidelėms mokinių grupėms technologines
pamokėles bus organizuojamos ir Pamėnkalnio padalinyje (iš anksto užsiregistravus).

   

   

Pagal slankųjį grafiką praktinio mokymo pamokas jau veda floristai, fotografai ir kirpėjai.
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Žinoma,  visos  veiklos  sklandžiai  vyksta  ne  be  mokytojų  pagalbos.  Kantriai,  reikliai  ir
atsakingai  dirba  S. Vavilavičienė,  R. Grigaliūnienė.  Džiugu,  kad  rankdarbių  mokytojos  V. Pa-
šakinskienė ir A. Lenkaitienė sugeba sudominti siuvimo menu. 

Moteriškumo  mokyklą  būsimosios  auklės  išmoksta  per  mokytojos  R. Matulevičienės
pamokas (Buities kultūra ir maisto ruošimo technologija).

Didelė padėka skiriama profesijos mokytojai D. Pociūtei už glaudų bendradarbiavimą, įren-
giant „Profesijų gidą“.

Nuoširdžiai dėkojama ir profesijos mokytojai G. Zuokienei už palaikymą, supratingumą bei
idėjų generavimą. 
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TARPTAUTINIAI PROJEKTAI IR 
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

„Aptarnavimo  paslaugų  sektorinio  praktinio  mokymo  centro  kūrimas  Vilniaus
paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre“, Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-005

Atidarymas: 2015-01-30; faktinė projekto vertė – 2.124.407,65 Eur.

Iš viso 2014 m. užsienyje stažavosi: 7 profesinio mokymo specialistai (1 savaitės vizitai); 14 
mokinių (2-3 savaičių stažuotės).

LEONARDO DA VINCI PROGRAMA 

„Nauja patirtis mokantis tekstilės technologijų“, Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0820.
2014 m. kovo 2-22 d. stažuotė Suomijoje.

2014 m. kovo 9-29 d. stažuotė Maltoje.
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2014 m. kovo 9-29 d. stažuotė Lenkijoje.

2014 m. kovo 9-29 d. stažuotė Prancūzijoje.
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2014 m. gegužės 11-31 d. stažuotė Latvijoje.

„Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje“, Nr. LLP-LdV-VETPRO-
2012-LT-0772.

2014 m. kovo 10-14 d. profesijos mokytojos K. Čemeškaitės vizitas Turkijoje.

„Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose 2“, Nr. LLP-LdV-
VETPRO-2013-LT-0877.

2014 m. gegužės 17-24 d. su vizitu į Prancūziją vyko direktorė R.Pečiukaitytė.
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„Tarptautinė praktika – sėkminga integracija į darbo rinką“, Nr. 2014-1-LT01-KA102-
000140.

„Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme“,  Nr.  2014-1-LT01-
KA102-000265.

2014 m. rugsėjo 22-28 d. vizitas Turkijoje.

VPVDPRC – PRIIMANTIS PARTNERIS

2014  m.  birželio  9-13  d. viešėjo  Leonardo  da  Vinci  mobilumo  programos  projekto
„VETPRO 3“ dalyviai iš Jungtinės Karalystės.
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„InnoBridge“ (2013-2014), Nr. NPJR-2013/10088.
2014 m. gegužės 11-17 d. vizitas Suomijoje.

2014 m. lapkričio 19-21 d. projekto partnerių susitikimas Vilniuje.
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SPORTO PASIEKIMAI 

2014 m. sausio 29 d.  Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių tinklinio
varžybos, II vieta. 

Ana Gelvanovska, F-44 gr.
Gražina Korovaičikaitė, FL-16 gr.
Ligita Balkevičiūtė, A-13 gr.
Jekaterina Jankun, A-13 gr.
Meida Kudarauskaitė, VK-97 gr.
Vaiga Pajaujytė, VK-97 gr.
Kristina Ladyšaitė, VK-97 gr.
Milda Dadasovaitė, K-98 gr.
Malgožata Žukovska, F-44 gr.
Inga Solovjova, VDT-2 gr.

   

2014 m. vasario 13 d. Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių krepšinio
varžybos I vieta. 

Snežana Dopolskaitė, SD-4 gr.
Nemira Ješčaninaitė, VFL-18 gr.
Inga Kasperovičiūtė, VFL-18 gr.
Karolina Karaliūnaitė, K-99 gr.
Gražina Korovaičikaitė, FL-16 gr.
Indrė Poškaitytė, K-95 gr.
Donata Bujaitė, AP-8 gr.
Karolina Pacaitytė, F-45 gr.

2014 m. balandžio 30 d. Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių smiginio
varžybos, III vieta.

Neringa Karkazaitė, VK-97 gr.
Laura Mikštaitė, VK-97 gr.
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2014  m.  gegužės  8  d.  Vilniaus  regiono  PMĮ  mokinių  (merginų)  lengvosios  atletikos
varžybos, II vieta.

Snežana Dopolskaitė, SD-4 gr.
Goda Umbražiūnaitė, K-99 gr.
Gražina Korovaičikaitė, FL-16 gr.
Ligita Miečelytė, VHK-7 gr.
Milda Dadasovaitė, K-98 gr.
Nemira Ješčaninaitė, VFL-18 gr.

2014  m.  spalio  1  d. „Vingio“  parke  Vilniaus  regiono  PMĮ  mokinių  (merginų)  kroso
varžybos, II vieta.

Renata Mackevič, VHK-13 gr.
Malgožata Dubickaja, K-101 gr.
Marija Karpovič, A-14 gr.
Ligita Miečelytė, VHK-7 gr.
Silvija Vilimaitė, A-14 gr.
Anželika Toleikytė, VK-103 gr.
Akvilė Ramelytė, VK-103 gr.
Evelina Voitukovič, HK-10 gr.
Edita Ilgevičiūtė, FL-19 gr.

2014 m. lapkričio 26 d. Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų)  sporto žaidynių stalo
teniso varžybos, III vieta.

Gintarė Joana Barkauskaitė, HK-14 gr. 
Rūta Janutėnaitė, K-101 gr. 
Simona Kamandulytė, VK-103 gr. 
Agnė Lokutijevskaitė, K-101 gr. 

         

2014  m.  lapkričio  28  d.  Vilniaus  regiono  PMĮ  mokinių  (merginų)  sporto  žaidynių
individualiose stalo teniso varžybos, II vieta.

Gintarė Joana Barkauskaitė, HK-14 gr.
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2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šaškių
varžybos, II vieta.

Julija Jurevičiūtė, HK-14 gr.
Evelina Krištupaitė, VHK-7 gr.
Odeta Eidukaitytė, K-98 gr.

   

2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šachmatų
varžybos, IV vieta.
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