
Profesinio meistriškumo konkursas: mokykis, tobulėk ir judėk 

 

Septynios profesinio mokymo įstaigos iš skirtingų Europos valstybių tarpusavio sutarimu kasmet 

rengia profesinio meistriškumo konkursą „Jaunasis automechanikas“. Jo tikslas - siekiant gerinti 

profesinių mokymo įstaigų bendradarbiavimą, vertinti ir palyginti skirtingose aplinkose įgytas 

automechaniko kompetencijas. Konkursas kasmet vyksta vis kitoje šalyje. Šiemet jis vyko 

Lietuvoje, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Jame varžėsi profesinių mokyklų mokiniai 

iš Austrijos, Čekijos, Lenkijos, Makedonijos, Slovakijos, Vengrijos ir Lietuvos. Svečių teisėmis 

dalyvavo Turkijos atstovai. Konkursą sudarė teorinė dalis, kurios testas buvo atliekamas kiekvieno 

dalyvio gimtąja kalba, ir septynios praktinės užduotys.  

Kuo konkursas svarbus jo dalyviams? 

Mokiniams - tai nauja profesinė ir žmogiškoji patirtis. Jie turėjo puikią galimybę ne tik 

pademonstruoti turimus praktinius įgūdžius, gauti išsamius savo įgytų kompetencijų vertinimus, bet 

ir savo pasiekimus palyginti su kitų šalių mokinių pasiekimais. 

Mokytojams buvo labai svarbi kolegų patirtis rengiant mokinius konkursui. Jie vertino praktines 

užduotis, galėjo palyginti skirtingų šalių mokinių įgūdžius ir gebėjimus atliekant tas pačias 

užduotis.  

Mokyklų vadovams toks tarptautinis konkursas – puiki galimybė susipažinti su kitų šalių 

profesinio mokymo ypatumais, palyginti, kaip vykdomas tos pačios profesijos specialistų rengimas 

skirtingose šalyse, pasidalinti patirtimi, ieškoti būdų, kaip plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.  

Konkurso organizatorius - Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla - įgijo patirties, kaip 

vykdyti tarptautinius konkursus, rengti teorines ir praktines užduotis bei sukurti tinkamą užduočių 

atlikimo vertinimo sistemą.  

Konkursą stebėjo transporto priežiūros įmonių vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, buvusių 

konkursų dalyviai. Apie konkursą plačiai informavo televizija ir žiniasklaida. Tokiu būdu konkursas 

prisidėjo prie automechaniko specialybės ir, tuo pačiu, profesinio mokymo apskritai patrauklumo 

didinimo Lietuvoje. Konkurso metu įgytą patirtį numatyta pritaikyti šalies mastu, t.y. analogiškus 

konkursus konkrečiame ūkio sektoriuje vykdyti tarp Lietuvos profesinių mokyklų.  

Pasibaigus šiam konkursui, norėtųsi mokiniams palinkėti: „Mokykitės, tobulinkit savo įgūdžius ir 

judėkit pirmyn pasirinktos profesijos link“. 

Daugiau informacijos: 

Elena Pelakauskienė 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė 

El. paštas: vsam@mail.lt 
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