
 

Vaikų priežiūros centras profesinėje mokykloje – naujiena Lietuvoje 

 

 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (toliau – Centras) jau 

dvejus metus (nuo 2008 m. rugsėjo mėn.) veikia vaikų priežiūros centras, kuriame būsimos auklės 

teikia nemokamas individualizuotas trejų – dvylikos metų vaikų priežiūros paslaugas Centro 

mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams. Lietuvoje tai pirmas vaikų priežiūros centras 

profesinėje mokykloje.  Jo paskirtis – padėti jauniems žmonėms derinti mokymąsi, karjerą ir šeimos 

gyvenimą, gerinti socialines sąlygas, didinti profesinio mokymo patrauklumą. 

Centre periodiškai atliekami besimokančiųjų tyrimai, kurių rezultatai rodo, kad 

mokymo instituciją kasmet palieka ir profesinės kvalifikacijos neįgyja vidutiniškai 6 proc. mokinių. 

Iš jų, dalis mokymosi tęsti negali dėl vaikelio gimimo. Šeimos pagausėjimas jauniems žmonėms 

sukelia didelių finansinių problemų ir apriboja mokymosi galimybes. Tradiciškai jauna mama 

pasirenka auginti vaiką, atsisakydama mokymosi ar atidėdama jį vėlesniam laikui. Siekiant spręsti 

šias problemas, t.y. padėti jaunoms mamoms derinti mokymąsi ir vaiko auginimą, buvo pasinaudota 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir įkurtas modernus vaikų priežiūros centras. Šio 

centro dvejų metų veiklos rezultatai džiugina – pastebėta, kad vaikų priežiūros paslauga padidino 

mokymo institucijos patrauklumą, atsirado daugiau jaunuolių, norinčių įgyti profesinę kvalifikaciją. 

Kasmet atliekamos stojančiųjų į Centrą apklausos metu respondentai konstatavo, kad esminiai 

mokymo institucijos pasirinkimo kriterijai yra ugdymo kokybė ir geros mokymosi sąlygos. Dalis 

2009 m. įstojusių mokinių pasirinko Centre teikiamas programas tik todėl, kad jame veikia vaikų 

socializacijos kambarys. Jaunos mamos džiaugiasi, kad turi galimybę derinti mokymąsi su 

motinyste. 

Viena iš daugelio Centre rengiamų mokymo programų yra auklių mokymo programa. 

Įkurtas vaikų priežiūros centras tapo modernia auklių praktinio mokymo baze. Iki jo įkūrimo auklių 

specialybės mokinės pirminių praktinių profesinių įgūdžių galėdavo įgyti tik miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. Šiuo metu minėtų įgūdžių būsimos auklės įgyja modernioje, visomis 

reikalingomis mokymo priemonėmis bei įranga aprūpintoje Centro auklių praktinio mokymo 

bazėje. Mokinių veiklą nuolat stebi ir konsultuoja kvalifikuotos profesijos mokytojos. Pastebėta, 

kad galėdamos nuolat dirbti vaikų priežiūros centre būsimos auklės įgyja visas šiai specialybei 

reikalingas kompetencijas, labiau pasitiki savo žiniomis ir įgūdžiais.  

Galima daryti išvadą, kad vaikų priežiūros centro įsteigimas pasiteisino, nes tai ne tik 

moderni auklių praktinio mokymo bazė, bet ir nemenka pagalba  jaunoms Centro šeimoms 

(besimokančiųjų ir darbuotojų), auginančioms mažamečius vaikus. Mamos, besinaudojančios šia 

nemokama paslauga, džiaugiasi metodišku ir profesionaliu vaikų ugdymu bei galimybe mokytis ir 

kartu būti šalia savo vaiko. Šiuolaikiška profesinio rengimo infrastruktūra padeda stiprinti jaunų 

žmonių integralumą, ugdo jų savarankiškumą, atsakomybę, bendruomeniškumą, padeda įgyti 

šiandienos gyvenimui būtinų darbinių bei socialinių įgūdžių, gebėjimų ir kompetencijų. 
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