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Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos 
 

PROGRAMA 
 

2017 m. gruodžio 13 d. 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 

Didlaukio g. 84, Vilnius 

 

9.30-10.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava  

10.00-10.20 Sveikinimo žodis  

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro sėkmės faktoriai, plėtojant 

profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimą   

Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

direktorė 
 

10.20-10.30 

 

2017 m. ReferNet veiklos programa: iššūkiai ir rezultatai 

Eglė Zybartienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos 

skyriaus vedėja 
 

10.30-10.40  Profesijos mokytojos  Anastasijos Pisarevskajos sėkmės istorija  

 „Karjeros galimybių įvairovė“ 

Anastasija baigė profesinio rengimo centrą, įgijo higieninės kosmetikos kosmetiko 

profesinę kvalifikaciją. Įsidarbinusi grožio salone,  įstojo mokytis VPU vakarinį skyrių. 

Baigusi universitetą buvo pakviesta dirbti centre Higieninės kosmetikos profesijos 

mokytoja. 
 

10.40-10.50  Žilvija Matukonytė, sėkmės istorija  

Grožio salonas “Kristina“ 

Baigusi centrą (2015metais), įgijusi kirpėjos kvalifikaciją, sėkmingai dirba grožio salone. 

Besimokydama centre buvo labai aktyvi, dalyvavo visuose tuo metu organizuojamuose 

profesinio meistriškumo konkursuose ir centro , miesto, ar respublikos mastu. Šiuo metu 

yra keleto tarptautinių kirpėjų profesionalų konkursų laureatė, pasaulinių konkursų dalyvė. 
 

10.50-11.10 Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro įveiklinimo sėkmės istorija 

Valerija Griziūnienė, Praktinio mokymo vadovė 
 

11.10-12.00 Diskusija „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas: inovatyvaus profesinio 

mokymo link”  
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Moderatorius Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centro direktorės pavaduotoja ugdymui 

12.00-13.00 Pietūs 

13.00-13.40 Skaistė Lapėnaitė, sėkmės istorija 

Vaikų darželis „Pasaka“ 

2014 metais centre įgijo Auklės kvalifikaciją. Tais pačiais metais įsidarbino darželyje 

„Pasaka“. Nors darbas mažai apmokamas, ji mėgaujasi buvimu su vaikais ir sako „ 

niekada negalvojau apie atlygį, tiesiog šitas darbas man patinka, tiesiog aš esu labai 

laiminga“. Savo sėkmės istorija ji dažnai dalijasi su būsimomis auklėmis. 

13.40-15.00 Renginio „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“ apibendrinimas prie 

kavos puodelio.  Dalyvių įžvalgos ir pasiūlymai 

Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

direktorė 

 


