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BENDRA INFORMACIJA 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

Projekto pradžia: 2019 m. rugpjūčio 30 d.  
Projekto pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 30 d. 
Biudžetas: 2 138 061,53 Eur. 
 

IDĖJA – tobulinti švietimo pagalbą socialiai 
 jautrių grupių mokiniams ir padėti jiems įgyti 

profesiją (kvalifikaciją) 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis 
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TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Tikslas – užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių 
mokiniams įgyti profesiją. 
 

 
 

 
 



4 

PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS (1) 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Profesinio mokymo įstaigų mokinių iš socialiai jautrių grupių 
aprūpinimas mokymui reikalingomis priemonėmis; 

 
• Neformaliojo ugdymo paslaugų, švietimo pagalbos teikimas 

profesinio mokymo įstaigų mokiniams (SUP, SEK užimtumo 

grupės: specialiųjų pedagogų, meno terapeutų, karjeros specialistų 
užsiėmimai, ekskursijos, pavakariai-maisto produktai...). 
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PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS (2) 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Profesinio mokymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos 
specialistų kvalifikacijos tobulinimas (agresijos prevencijos ir 

valdymo; apie SUP mokinių ugdymo(si) ypatumus; apie soc. įgūdžių 

programos rengimą ir taikymą; apie VGK veiklos organizavimą); 
 
• Mokomosios medžiagos socialinių įgūdžių moduliams 

parengimas (,,Bendravimas su kitais žmonėmis mokymosi ir darbo 

aplinkoje" ir ,,Įsitraukimas į socialinį gyvenimą bei darbinę veiklą“); 

 
• Profesinio kryptingumo įvertinimo metodikų įsigijimas. 
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ATRANKA (1): 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Mokinių iš socialiai jautrių grupių skaičius; 
• Mokinių tikslinė grupė: 1. mokiniai, kurie priimti į modulinę 

pirminio profesinio mokymo programą, pritaikomą specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems asmenims ir 2. mokiniai, gyvenantys riziką 
patiriančiose šeimose, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo 

programas; 
• Mokinių mokymosi trukmė: 1-ojo mokymosi kurso mokiniai. 30 

atrinktų mokinių turi dalyvauti projekte nuo 1 mokymosi kurso iki 3 
kurso, kurių mokymosi programa yra ne mažiau 90 kreditų. Tie patys 
mokiniai dalyvaus projekte trejus jo įgyvendinimo metus – 30 mėn.  
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ATRANKA (2): 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis profesinėje 
mokykloje; 

• Mokinių pavėžėjimo paslaugos poreikis; 
• Profesinės mokyklos geografinė padėtis; 
• Motyvacija; 
• Profesinės mokyklos įsipareigojimas užtikrinti specialiąją 

pedagoginę pagalbą profesinėje mokykloje po projekto 
pabaigos.  
 



8 

PROJEKTO EIGA (1) - ATRINKTOS ĮSTAIGOS: 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

1. Utenos regioninis profesinio mokymo centras 

2. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 

3. Šilutės profesinio mokymo centras 

4. Šiaulių profesinio rengimo centras 

5. VšĮ Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 

6. Alytaus profesinio rengimo centras 

7. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 

8. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

9. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras  

10. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras   
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PROJEKTO EIGA (2) – ĮDARBINIMAS: 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

- specialieji pedagogai (14 asm. - 7 
etatai); 

- užimtumo grupių vadovai (25 
asm. - 7,5 etato); 

• Pildomos veiklos ataskaitos, 
lankomumo formos – teikiama 
kas 3 mėn.  

• Projekte įdarbinti: 



PROJEKTO EIGA (3) – 
MOKINIŲ ATRANKA: 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” 
Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Projekte atrinkta: 
- 300 mokinių (150 SUP ir 150 

SEK); 
 

• Organizuojama po 2 popamokinio užimtumo grupes; 
• Mokinys grupę lankys 100 d./metus, viso 300 d./3 

metus.  
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PROJEKTO EIGA (4) – VIEŠIEJI PIRKIMAI: 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Virš 20 VP eilių (skaidoma į dalis); 
• Rengiamos techninės specifikacijos; 
• Ruošiami pirkimo dokumentai; 
• Vykdomi VP (ugdymo medžiagos, edukaciniai žaidimai, sporto 

reikmenys, mokymų programos parengimo ir vedimo paslaugos, maisto 

produktai, darbo drabužiai ir įrankiai...)  
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PRAKTINĖ NAUDA/SIEKIAMI REZULTATAI 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

Fizinis rodiklis Siektina reikšmė 

Pagalbos mokantis ir popamokinio užimtumo grupių organizavimas 300,00 asm. 

Mokomosios medžiagos socialinių įgūdžių moduliams parengimas  1,00 vnt. 

Mokymų apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, 

nepageidaujamo elgesio valdymą organizavimas: 

2.000,00 asm. 

 Agresijos prevencijos ir valdymo mokymai 2.000,00 asm. 

 Mokymai apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) 

ypatumus 

1.000,00 asm. 

 Mokymai apie socialinių įgūdžių programos rengimą ir taikymą 150,00 asm. 

 Mokymai apie Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimą 350,00 asm. 

Įrankių, skirtų profesiniam kryptingumui įvertinti, komplektai 17,00 kompl. 

Mokymų ir supervizijų naudotis darbinių gebėjimų diagnostikos priemonių rinkiniais 

organizavimas  

22,00 asm. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimas ir rekomendacijų dėl 

profesijos įgijimo rengimas 

650,00 asm.  
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APIBENDRINIMAS: 
PROJEKTAS ,,TURI PROFESIJĄ – TURI ATEITĮ!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

• Remti mokinius iš socialiai jautrių grupių profesiniame 
mokyme (stebėsenos rodiklis: 300 mokinių); 
 

• Tobulinti ugdymo procesą profesinio mokymo įstaigose 
(fizinis rodiklis: 2000 unikalių asmenų); 
 

• Plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
profesijos pasirinkimo galimybes (fizinis rodiklis: 650 mokinių). 
 

 
 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Projektas ,,Turi profesiją – turi ateitį!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 

Justina Dilytė (Viršuliškių g. 103, Vilnius) 

8-641-07423 

justina.dilyte@nsa.smm.lt 

Kontaktai: 


