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Baigiamasis konkursas-šventė ,,Žemės vaikai 2012“ VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje 

 
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla (autorius Regina Paulauskienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme; Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, gerinant 

mokinių įsidarbinimo galimybes; Profesinio mokymo įvaizdžio ir patrauklumo gerinimas.  

Priemonės tikslas 

Propaguoti žemės ūkiui ir kaimui reikalingas profesijas, skatinti verslumą, formuoti praktinius įgūdžius, 

stiprinti profesinio mokymo įstaigų partnerystės ryšius su verslo įmonėmis, ugdyti etninę kultūrą. 

Priemonės įgyvendinimas 

Pirmasis Respublikinio kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas-

šventė įvyko 1997 metais Dauguose, po 15 metų vėl sugrįžo į Daugus.  

Konkursas organizuotas III etapais. Dalyvavo žemės ūkio, technologijos ir verslo mokyklų, profesinio 

rengimo centrų mokiniai. 

III etape – baigiamajame konkurse-šventėje VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje dėl garbingo Žemės 

sūnaus ir Žemės dukros vardo rungėsi  I ir II etapų profesijų konkurso I–V vietų laimėtojai.  

Konkurse-šventėje „Žemės vaikai 2012“ Dauguose varžėsi 11 merginų ir 11 vaikinų iš įvairių Lietuvos 

profesinio mokymo įstaigų. Jie turėjo parodyti ne tik puikias teorines verslumo žinias, bet ir praktinius 

įgūdžius. 

Pasiekti rezultatai  

Baigiamojo konkurso-šventės metu buvo vykdomos šios veiklos:  

 seminaras „Jaunojo darbuotojo rengimo šiandieniniam kaimui naujovės ir ypatumai“; 

 mokymo įstaigų mokinių teorinių įgūdžių konkursas (atsakinėta į  klausimus apie Lietuvos istoriją, 

geografiją, pilietinį ugdymą, lietuvių tradicines kalendorines šventes bei papročius); 

 praktinių įgūdžių konkursas (merginos iš pasirinktų lauko gėlių ir žolynų pynė proginius vainikus; 

vaikinams teko dalgiais nupjauti po arą žolės); 

 mokyklų saviveiklininkų konkursas (dalyvavo 27 meno mylėtojų kolektyvai); 

 mokyklų „kiemelių“ konkursas (31 mokykla įkūrė savo kiemelius, demonstravo amatus, vaišino savo 

krašto patiekalais); 

 veikė edukaciniai kiemeliai (kur buvo galima mokytis įvairių  amatų: žiesti juodosios keramikos puodus, 

pinti pintines, nerti sodus, siuvinėti ir net žirgą kaustyti...); 

 ankstesnių konkursų ,,Žemės sūnų“ ir ,,Žemės dukrų“ - Sėkmės istorija (į Daugus atvyko 7 iš 10-ties 

ankstesnių konkursų ,,Žemės sūnūs“ ir ,,Žemės dukros“); 

 paskelbti ,,Žemės vaikai 2012“ laureatai - ,,Žemės sūnus 2012“ ir ,,Žemės dukra 2012“ bei aštuoni 

prizininkai. 
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Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Konkurso-šventės ,,Žemės vaikai 2012“ dėka gerinamas kaimo jaunuolių pasirengimas, jų praktiniai įgūdžiai, 

skatinamas mokinių sumanumas, kūrybiškumas, verslumas, ugdoma etninė kultūra.  

Parengtos nuotraukos, filmuoja medžiaga, lankstinukai, užsimezgusios pažintys bei naujos bendravimo ir 

bendradarbiavimo formos leidžia ne tik prisiminti konkursą ir jį analizuoti, bet kartu tobulinti, ieškoti naujovių jį 

organizuojant, vertinant, propaguojant ir įgyvendinant. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Konkursas „Žemės vaikai“ organizuojamas kas antri metai tapo tradiciniu, laukiamu. Mokiniai ir mokytojai ne 

tik gilina profesines žinias ir įgūdžius, bet ir patiria daug nepakartojamų įspūdžių. Tikimės, jog renginio 

dalyviai ir svečiai išsivežė pačius geriausius prisiminimus apie ežerų pašonėje įsikūrusį Daugų kraštą.     

 

 


