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Profesinės mokyklos ir verslo pasaulio bendradarbiavimo įtaka profesijos mokytojų kvalifikacijai 

 
Alytaus profesinio rengimo centras (autorius Rima Prieskienienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Profesinės mokyklos ir verslo pasaulio bendradarbiavimo įtaka profesijos mokytojų kvalifikacijai.  

Priemonės tikslas 

Susipažinti su ekologiškais ir kokybiškais apdailos produktais skirtais statybos apdailos darbams. 

Palaikyti glaudžius ilgalaikius ryšius su verslo įmonėmis.  

Priemonės įgyvendinimas 

Šiandien darbdaviai reikalauja išsilavinusių, imlių, gerai parengtų darbuotojų, gebančių įsisavinti naujas 

technologijas ir lanksčiai reaguoti į besikeičiančios rinkos poreikius. Profesionalumas tapo norma. Lietuvos 

įsiliejimas į bendrą ES darbo rinkos erdvę sparčiai padidino kvalifikacinius reikalavimus šalyje rengiamiems 

jauniems darbininkams. Alytaus profesinio rengimo centre gana populiari statybininko apdailininko 

specialybė. Statinių apdailos technologijos pasaulyje ir mūsų šalyje sparčiai kinta, tobulėja,  gaminami nauji 

apdailos produktai. APRC Statybos technologijų ir verslo skyriaus statybinės krypties profesijos mokytojai 

R.Prieskienienė, I.Mickevičienė, V.Stasionienė ir kiti bendradarbiauja su Igno Krikščiūno firma „IGIS“. Ši 

firma per 19 veiklos metų tapo šalies statybinio glaisto, grunto ir dažų gamybos lydere. Jos gaminiai 

ekologiški, nekenkia žmogaus sveikatai, atitinka griežtus ES teisės aktų keliamus reikalavimus. 2006 m. 

profesijos mokytoja R.Prieskienienė pasikvietė įmonės specialistus į mokyklą pravesti seminarą „Šiuolaikiniai 

dažai ir glaistai“. Jo metu buvo taip pat pristatytos ir dažymo technologijos bei įranga. 2011 m. organizavome 

kitą seminarą – „Inovatyvūs, ekologiški, kokybiški apdailos produktai“. Įmonės produkcija pastoviai 

atnaujinama, todėl profesijos mokytojai  turi žinoti, kokie nauji apdailos produktai naudojami  statybos 

objektuose. Priemonei įgyvendinti buvo parengta 6 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programa. Buvo 

pakviesti ir Pietų regiono profesijos mokytojai, vidurinių mokyklų technologijų mokytojai. 

Pasiekti rezultatai  

Seminare „Inovatyvūs, ekologiški, kokybiški apdailos produktai“ dalyvavo 18 profesijos ir technologijų 

mokytojų. Patobulintos mokytojų technologinės kompetencijos.  

Tarp verslo pasaulio ir profesijos mokytojų vyksta nuoširdus profesinis bendravimas. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Įmonės atstovai paliko nemažai mokomosios medžiagos (apdailos produktų pavyzdžių, vaizdinės 

medžiagos, literatūros, lankstinukų), kurią naudojame technologijų ir praktinio mokymo pamokose. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Šalyje bei pasaulyje gaminamų apdailos medžiagų asortimentas labai sparčiai keičiasi, darbo rinkos poreikių 

kaita taip pat vyksta sparčiai, todėl profesijos mokytojas turėtų būti nuolatinis šių pokyčių liudininkas. 

Kiekviena naudinga patirtis vėliau perteikiama mokiniams. Jie patenka į darbo rinką susipažinę su 

naujausiomis statybinėmis medžiagomis bei technologijomis.  

 


