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Labdaros akcija: Kalėdų šviesuliukas“ 

 
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (autorius Asta Lukšienė, Ana Grincevič) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme.  

Priemonės įgyvendinimas 

Siekiant paskatinti mokinius vystyti įvairiapusiškus gebėjimus, kilo idėja sujungti verslumą ir labdaringą 

veiklą. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras nuo 2005 metų organizuoja ir vykdo labdaros akciją „Kalėdų 

šviesuliukas“, kurios pagrindinis tikslas – surinkti lėšų ir jas paaukoti Lentvario vaikų globos namams. 

Įtraukdami į šią akciją centro bendruomenę, sprendžiame moksleivių užimtumo, prevencijos ir jų integracijos 

į visuomenę klausimus.  

Ši  akcija prasidėjusi kaip mokyklos tarybos narių iniciatyva, vėliau sulaukė daug dėmesio ir pritarimo iš 

visuomenės, todėl graži tradicija tęsiama. Iš pradžių buvęs trumpas popamokinis renginys dabar tapo visos 

dienos renginiu, į kurį noriai atsiliepia ir kitos profesinės, bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklos, Vilniaus 

palaimintojo J. Matulaičio bažnyčios ir Viršuliškių rajono bendruomenės, Lentvario vaikų globos namų 

auklėtiniai. 

Mugės metu daugiausiai prekiaujama daiktais, sukurtais ir pagamintais pačių mokinių praktinio mokymo ir 

popamokinės veiklos metu. Per parodomąsias pamokos profesijos mokytojai demonstruoja  įvairias statybos 

darbų atlikimo technologijas, vyksta centro grupių mokinių ir svečių meniniai pasirodymai. 

Labdaros renginys pažadina  gerą nuotaiką, teigiamas emocijas, leidžia dalintis kūrybiniais pasiekimais, 

laimėjimais, teikia džiaugsmą ir malonius išgyvenimus, padrąsinant ir kitus kurti.  

Pasiekti rezultatai  

 Mokiniai išmoksta ir geba rodyti asmeninę iniciatyvą, yra aktyvūs ir kūrybiški. 

 Ugdomas mokinių verslumas.  

 Per 6 m. pagerintos globos namų ugdytinių gyvenimo sąlygos.  

 Veiklos sėkmę liudija išsiplėtęs dalyvių ratas.  

 Vyksta informacijos apie centrą sklaida. 

 Išaugęs profesinės mokyklos prestižas 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Per 6 metus  

 Išaugo renginio apimtis nuo grupės iniciatyvos centre iki daugelį mokyklų apimančio renginio. 

 Susitelkė aplinkinė bendruomenė. 

 Išaugo profesinio mokymo įstaigos prestižas visuomenėje. 

 Skatinamas mokinių užimtumas po pamokų dirbtuvėse ir neformalaus ugdymo būreliuose. 

 Globos namų ugdytiniai mokosi mūsų mokymo centre. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Šiuolaikinė mokykla daugiakultūrinė bendruomenė. Todėl ši veikla padeda mokiniams įveikti bendravimo 

barjerus.  Pagalba kitam žmogui skatina tarpusavio supratimą. Mokiniai mato savo darbo naudą kasmet vykdami 

į globos namus su naujomis dovanomis. Vis nauji mokiniai mokomi dirbti komandoje, ugdomas jų verslumas, 

tolerancija, bendravimas ir bendradarbiavimas. 


