
Dalijimasis gerąja profesinio mokymo patirtimi  

Siekdamas paskatinti profesinio mokymo įstaigas pasidalyti gerąja patirtimi, populiarinti profesinį 

mokymą ir gerinti jo įvaizdį, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo gerosios 

profesinio mokymo patirties sklaidos konkursą. Konkurso laimėtojai buvo paskelbti konferencijos 

„Profesinis mokymas: ateitis ir sėkmė“ metu (2011 m. gruodžio 1 d.). 

2011 metais konkursas organizuotas antrą kartą. Sulaukta 60 paraiškų. Profesinio mokymo įstaigos buvo 

pakviestos siūlyti savo gerosios patirties pavyzdţius tokiomis temomis, kaip profesijos mokytojų kvalifikacija, 

mokymo metodai ir priemonės, uţsienio kalbų mokymas, profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas, 

bendradarbiavimas su kitomis profesinio mokymo įstaigomis, kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme. 

2011 m. konkurso laimėtoju paskelbtas Šiaulių profesinio rengimo centras uţ savo iniciatyvą „Profesinio 

mokymo populiarinimas, įvaizdţio gerinimas kūrybiškumo ugdymo kontekste“. Iniciatyvos idėja - mokymo 

įstaigos bendruomenei kartu siekti Lietuvos rekordų tokiose kategorijose kaip „Ilgiausias ir sunkiausias 

pyragas“ ( ilgis 86,34 m; svoris 211,7 kg), „Ilgiausias pyragas“ (ilgis 132 m; svoris 316 kg), „Rudens medis“ 

(svoris 219 kg; aukštis 178 cm), „Didţiausias Velykinis zuikis“ (svoris 301 kg; aukštis 213 cm). Siekiant 

rekordų, profesijos mokytojai bendradarbiaudami su mokiniais, ieško geriausių kūrybinių sprendimų, į 

socialinius partnerius kreipiamasi išspręsti finansinius klausimus. Pasiekti rezultatai ir mokykla plačiai 

nušviečiami per informacijos/komunikacijos priemones. 

Kitos gerosios patirties iniciatyvos, apdovanotos diplomais yra “Audimo pamoka pas liaudies menininkę“ (VšĮ 

Telšių regioninis profesinio mokymo centras), „Labdaros akcija: Kalėdų šviesuliukas“ (VšĮ Vilniaus 

statybininkų rengimo centras), „Mokymosi įgūdţiai realioje darbo aplinkoje“ (VšĮ Vilniaus Ţirmūnų darbo 

rinkos mokymo centro Pakruojo skyrius), „Turinio valdymo sistema Joomla“ (Kupiškio technologijos ir verslo 

mokykla). Specialūs prizai įteikti mokytojams, kurie pristatė originaliausią netradicinę patirtį ir vaizdingiausią 

gerosios patirties aprašymą. 

Konkurso nugalėtojai paskelbti konferencijos „Profesinis mokymas: ateitis ir sėkmė“ metu (2011 m. 

gruodţio 1 d.). Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių. Viena konferencijos dalis buvo skirta 

ateities profesinio mokymo politikos kryptims. Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo departamento direktoriaus pavaduotojas Romualdas Pusvaškis pristatė Briugės komunikatą dėl 

glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesiniame mokyme, kuris nustato bendruosius tikslus 2020 

metams ir veiksmų artimiausiems metams planą profesinio mokymo srityje. Konferencijoje aptarti Briugės 

komunikate nustatyti artimieji profesinio mokymo srities uţdaviniai kartu su Lietuvos profesinio mokymo 

iniciatyvomis ir liekančiais iššūkiais. Konferencijos dalyviams pristatytos Mokymosi visą gyvenimą galimybės 

profesinio mokymo įstaigoms bei naujausias kvietimas teikti paraiškas, taip pat naujausi „Eurobarometro“ 

apklausos, skirtos išsiaiškinti ES gyventojų poţiūrį į profesinį mokymą, rezultatai. Antroje renginio dalyje 

konferencijos dalyviai išgirdo darbdavių lūkesčių profesinio mokymo absolventams pristatymą ir sudalyvavo 

praktinio pobūdţio uţsiėmimuose, skirtuose kūrybiškumo profesiniame mokyme temoms - kūrybiškam 

mąstymui, veikimui bei mokymui.  

 


