
 

Mūsų misija – grąžinti pagarbą 

amato žmogui 
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Mokyklos įkūrimas – 2002 m. 

 Mokykla įsteigta Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno 

iniciatyva; 

 Šią mokyklą įsteigti juos įkvėpė nuo 1996 m. pradėta veikla, 

skirta gatvės vaikams “Šv. Jono vaikai”; 

 Brolių Joanitų tikslas buvo ne tik globoti vaikus, bet ir 

suteikti jiems aiškią savarankiško gyvenimo perspektyvą – tai 

pagrindinė priežastis lėmusi amatų mokyklos įkūrimą.  
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Mūsų siekiai: 

 ugdyti jaunuolius, turinčius socialinių ir mokymosi 

problemų, vadovaujantis krikščioniškumo principais; 

 suteikti profesinę kompetenciją ir visapusišką 

išsilavinimą; 

 rasti su kiekvienu mokyklos mokiniu asmeninį 

kontaktą; 

 atgaivinti tarpukario Lietuvoje gyvavusias pameistrystės 

ir meistrystės tradicijas, siekiant išsaugoti mūsų krašto 

kultūrinį paveldą.  
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Mūsų partneriai 
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“LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE 

FRANCE” 

 https://www.youtube.com/watch?v=S8iCCLBWyqA 

  150 metų istoriją turinti mokykla 

  25 profesijų tinklas 

  UNESCO pripažinta žinių perdavimo metodika 

  Žinios yra SKOLINAMOS 

  Profesinių pakraipų institutai 

 http://www.compagnons-du-devoir.com/expertise-

metier 

 Amato išgryninimas ir ateitis 
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Video 
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Amatininko kelias: 

 nuo mokinio iki meistro 

 

 Pradžia nuo 14 / mūsų jaunimo klasių 

atitikmuo su integracija į darbo rinką 

 Pradžia nuo 16 / mūsų profesinės mokyklos 

atitikmuo su viduriniu išsilavinimu 

 Mokymasis keliaujant, keičiant įmonę šalyje 

kas 6 mėn., užsienyje kas metai. Trukmė 2 

metai. 

 Meistro vardo siekimas 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xjsdb0D30eU 

 https://www.youtube.com/watch?v=6I2CSrF1lYk 
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Kaip siekiama meistro vardo: 

 ryžtu ir atkaklumu, nugalėti nuovargį; 

 priimti išbandymus ir atkakliai siekti savo tikslo; 

 savo likimą pasitikti su jumoru, užsidegimu ir meile; 

 galvokite, dirbkite, visada  ženkite į priekį, tarnaukite  savo 

artimui.  

(tėvas Soubise - dailidžių globėjas) 

 

 Meistro atributai: 

 Lazda, auskaras, juosta 
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Meistro skiriamieji ženklai 
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Specialybės, kurių mokome: 

DAILIDĖS STOGDENGIAI 

VIRĖJAI KONDITERIAI 
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KAIP DIRBAME MES 

 Apsižvalgom koks amatas ant išnykimo ribos; 

 Kokios profesijos reikalingos darbo rinkoje; 

 Kuriose profesijų srityse didžiausios kompetencijų 

spragos (pvz. stogdengystėje –skardinimas); 

 Išsigryninam profesiją, ieškom užsienio partnerio, 

perkeliam gerąją patirtį į Lietuvą; 

 Ieškom tos profesinės srities profesionalo 

mokytojo/meistro  darbui su mokiniais; 

 Sekam profesijos evoliuciją darbo rinkoje, koreguojame 

programos turinį, nutraukiam programą esant reikalui; 

 

 
10 



Specialybės, kurias planuojame mokyti: 
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 APLINKOTVARKOS 

DARBUOTOJAI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nuo 2016m. rugsėjo mėn. 

 

 STALIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateityje 

 

 



Virėjų specialybė – esama situacija 
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 Virėjų specialybės mokomasi 2 metus; 

 Vienoje grupėje mokosi iki 10 jaunuolių; 

 Praktinis mokymasis verslo įmonėje ir mokykloje 

sudaro iki 75 procentų mokymosi laiko; 

 



Virėjų specialybė – esama situacija 
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 Bendradarbiaujame su “Kulinarijos studija”; 

 Mūsų mokinius moko “Kulinarijos studijos savininkas šefas 

Gian Luca Demarco ir kiti geriausi Lietuvos šefai; 

 II kurso mokiniai mokosi Viduržemio jūros virtuvės patiekalų 

ruošimo; 

 

 



Karvingas. O gal kažkuris taps meistru? 
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Dailidžių specialybė – esama situacija 
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 Dailidės specialybės mokomas 3 metus;  

 (III iuosius metus mokome mokyklos lėšomis) 

 Vienoje grupėje mokosi iki 10 jaunuolių; 

 Palaikomas glaudus ryšys su įmonėmis; 

 

 

 

 



Tarptautinis projektas Rumšiškėse 
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Rąstų tašymas Rumšiškėse 
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Dailidžių specialybė – nauji tikslai 
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 2016 – 2017 metams esame gavę finansavimą 

dailidžių specialybės mokytojo ir mokinių 

stažuotei Danijoje pagal Erasmus+ programą; 

 Mūsų siekis atnaujinti dailidžių specialybės 

mokymo metodiką; 

 Stiprinti mokinių praktinį pasirengimą 

profesijai; 

 Suteikti galimybę specialybės mokytojui gilinti 

profesines ir pedagogines žinias; 

 



Diplominiai darbai 
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Dailidės diplominis darbas 
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Duoklė bažnyčiai 
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Dailidės ir stogdengio bendras darbas 
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Kaip vykdome prezidento V. Adamkaus palinkėjimą 

 „Būkite pirmūnais rengdami amatininkus ateities 

Lietuvai“ 

 

 Padedame jaunimui atrasti rankų išmintį; 

 Siekiame, kad su juo mokykloje ir įmonėje būtų 

elgiamasi oriai; 

 Prašome, kad už darbą  būtų atlyginta; 

 Žinios - skolinamos, o už medžiagas – susimokama; 

 Per krikščionišką ugdymą padedame jaunimui tapti 

atsakingais piliečiais, meistrais, šeimos tėvais; 
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