Geriausiai dirbačios/pavyzdinės mokymosi darbo vietoje (MDV):

ĮMONĖS
LIETUVA

“Erasmus+ Project “Baltic Examples of Excellence in Work-based Learning” (Excell-WBL)” Project No. 2019-1-LV01-KA202-060413
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė,
todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
UAB “Tima” ir Šilutės profesinio mokymo centro Žemaičių Naumiesčio filialo
bendradarbiavimas, vykdant mokymą darbo vietoje, Architektūros ir statybos sektorius. UAB
„Tima“. Architektūros ir statybos sektorius (http://www.tima.lt/).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
UAB „Tima“ įmonės veikla pradėta vykdyti 1991 m. Tai viena iš seniausiai įkurtų įmonių,
užsiimančių statybos ir remonto darbais, Šilutės mieste. Didžiausias įmonės dėmesys visuomet
buvo skiriamas atliekamų darbų kokybei, todėl per eilę metų susiformavo brandus, kruopščiai
ir atsakingai dirbančių darbuotojų branduolys.
Pagrindinė veikla:
•

visuomeninių objektų statyba ir remontas;

•

individualių gyvenamųjų namų statyba ir remontas;

•

pramonės objektų statyba ir remontas;

•

aplinkos tvarkymo darbai;

•

vidaus ir išorės apdailos darbai;

•

kelių ir gatvių remontas;

•

techninė priežiūra.

UAB „Tima“ reikliai vertina įmonės
teikiamų paslaugų bei savo atliekamų
darbų kokybę, todėl siekiant sustiprinti
savo pozicijas rinkoje ir patenkinti
klientų poreikius, įmonėje
įdiegta
integruota Kokybės, Aplinkosaugos,
Darbų saugos ir sveikatos vadybos sistema, pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO
14001:2005 bei BSI OHSAS 18001:2007 standartus. Tai leidžia dar geriau tausoti supančią
aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik objektuose dirbantiems darbuotojams, bet ir
objektų lankytojams bei subrangovams.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Mokiniai į mokymąsi darbo vietoje (MDV) priimami nuo 2003 m., t.y. nuo to laiko, kai prie
dabartinio Šilutės profesinio mokymo centro buvo prijungta Žemaičių Naumiesčio
politechnikos mokykla, kurioje apdailininko (statybininko) specialybės mokėsi specialiųjų
ugdymosi poreikių (SUP) jaunuoliai. Iki šiol įmonės požiūris į negalią turinčius jaunuolius yra
jautrus – jiems sudaromos išskirtinės sąlygos lankytis ir dirbti statybiniuose objektuose.
Kiekvienais metais tokią galimybę turi visi šios specialybės besimokantys SUP mokiniai. 20182019 m.m. jų buvo 38, o įpusėjus 2019-2020 m.m. – 31. Įmonė stengiasi ne tik supažindinti su
technologiniais vidaus apgailos darbų procesais bei naudojamomis medžiagomis bei įrankiais,
bet ir suteikti įgūdžių, kada kokias medžiagas rinktis, kokius technologinius procesus naudoti
bei išaiškinti jų seką.

Organizuojant MDV būna maksimaliai įtraukiamas visas įmonės potencialas – nuo vadovų, iki
darbininkų. Vadovai planuoja laiką ir parenka optimalius darbo objektus, inžinieriai
supažindina su procesu, o darbininkai demonstruoja darbo eigą bei padeda mokiniams atlikti
darbą patiems, prižiūri, konsultuoja, moko taisyti defektus ir taip įtvirtina praktinius įgūdžius.
Darbuotojai ir specialistai nėra specialiai parengti ir apmokyti, tačiau ilgametė patirtis sudaro
visas sąlygas, kad MDV procesas būtų sklandus ir maksimaliai naudingas besimokantiesiems.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ ŠIUO
ASPEKTU?
Ši įmonė yra išskirtinė savo geranoriškumu ir supratingumu. Dauguma įmonių vengia mokinių,
kurie turi mokymosi sunkumų ir/ar emocijų ir elgesio sutrikimų. Į tokius mokinius jose
žvelgiama kaip į žmogiškųjų išteklių, darbo sąnaudų bei medžiagų švaistymą, nesitikint ir
negaunant jokios grąžos ar pridėtinės vertės. UAB „Tima“ atmeta tokias nuostatas ir atvirai
eina į pagalbą SUP jaunuoliams bei mokyklai, kuri šiuo atveju atlieka ne tik profesiją
suteikiančios institucijos, bet ir socialinę funkciją vykdančios įstaigos vaidmenį.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI
Kadangi mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių,
mokinių įsidarbinimo procentas nėra didelis – dauguma
darbdavių vengia priimti asmenis, kurie galėtų sukelti
rūpesčių, bei nepasitiki jų įgytomis kompetencijomis,
įgūdžiais, gebėjimais. Vis dėlto patirtis, kai jaunuoliai
mokosi darbo vietoje, yra neįkainojama – čia jie
susipažįsta su darbo aplinka, mokosi darbo ir bendravimo
etikos, dirbti komandoje, atsakingumo, punktualumo,
įgyja daug socialinių įgūdžių, kokių negalėtų įgyti
mokydamiesi vien tik profesinio mokymo įstaigoje.
Šilutės profesinio mokymo centro direktorius Algimantas
Abromaitis: „Niekas kitas nesuteikia neįgaliems
jaunuoliams tiek daug gyvenimiškos patirties ir darbinės
praktikos įgūdžių, kaip įsiliejimas į jų poreikius atliepiančią
organizaciją, kuri juos priima ir vertina be išankstinių
nuostatų ir lūkesčių, tokius, kokie jie yra. Tai – didžiulė
paspirtis profesinio mokymo įstaigai, ir mes džiaugiamės
šalia savęs turėdami būtent tokią organizaciją ir tokius jos
darbuotojus“.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
UAB „Intersurgical“, vienkartinių medicininių prekių gamyba. Vienkartinių kvėpavimo sistemų
bei jų priedų, skirtų anesteziologijai ir reanimacijai gamyba, didmeninė prekyba. UAB
„Intersurgical“ ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro
bendradarbiavimas, vykdant mokymą darbo vietoje, Metalo apdirbimo sektoriuje.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Intersurgical yra pasaulinė plataus medicininių gaminių asortimento, skirto kvėpavimo takams
kūrėja, gamintoja ir tiekėja. Jau daugiau kaip 30 metų patirtis šioje srityje padeda įmonei
suprasti klientų poreikius bei klinikinės aplinkos pasikeitimus ir reikalavimus. Bendra vidaus
filosofija yra ta, kad siekiama greitai ir efektyviai reaguoti į vartotojų poreikius bei nuolat
tenkinti jų reikalavimus.
Inovacijos - svarbus įmonės verslo aspektas visose srityse. Jos padeda tiekti aukštos kokybės
gaminius bei paslaugas, leidžia teikti ekonomiškai efektyvius sprendimus, siekiant patenkinti
šiandienos poreikius.
Dideliais kiekiais nepertraukiamai gaminamos produkcijos kokybė turi būti numatyta visuose
gamybos aspektuose, pradedant nuo idėjos iki galutinio gaminio pateikimo, įtraukiant
automatinį testavimą, siekiant
užtikrinti produktų vientisumą.
Įmonėje gaminami gaminiai yra
sukurti ir pagaminti vadovaujantis
BS, ISO ir ES standartais. Viena iš
įmonės gamyklų įsikūrusi Pabradėje
(Švenčionių r.). Įmonėje dirba 2 346
darbuotojai. Šiais metais pradėta
statyti gamykla Visagino sav. 2021
metais planuojama atidaryti šią
gamyklą ir pradėti medicinos
prietaisų gamybą.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Įmonė su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru pasirašė
bendradarbiavimo sutartį. Kadangi įmonė yra labai didelė, kasmet auganti- didėja kvalifikuotų
darbuotojų poreikis. Dalis naujų, kvalifikacijos dar neturinčių darbuotojų, įstoja į Visagino
TVPMC, kad įgytų reikiamą kvalifikaciją. Įgyti naują kvalifikaciją renkasi ir jau ilgesnį laiką
dirbantys darbuotojai, kuriems aktualu atnaujinti arba pagilinti žinias ir gebėjimus. Šiems
įmonės ir darbuotojų poreikiams tenkinti buvo pasirinkta pameistrystės mokymo (-si) forma.

Pasirinkimą mokyti darbuotojus Visagino TVPMC, nutolusiame nuo įmonės 100 kilometrų,
lėmė mokymo centre įrengta moderni mokymo bazė bei tinkamas kompetencijas suteikti
gebantys profesijos mokytojai.
2016 metais į Visagino TVPMC įstojo 25 UAB Intersurgical darbuotojai (pameistriai). Mokymas
pagal Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio mokymo programą truko
2 metus. Programą baigė ir įgijo kvalifikaciją 24 asmenys.
2017 m. įstojo 15 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikų ir 12 Šaltkalvių
remontininkų. Abi programos truko 2 metus. Baigė 14 Mechatronikų ir 12 Šaltkalvių.
2018 m. įstojo 25 Mechatronikai (2- jų metų programa).
2019 m. įstojo 28 Mechatronikai 2-jų metų programa) ir 14 Metalo apdirbimo staklininkų (1ių metų programa).

MDV metu didžiausias dėmesys skiriamas kompetencijoms, susijusioms su būsima kvalifikacija
bei atsižvelgiant į modulinės profesinio mokymo programos turinį. Automatinių sistemų
eksploatavimo mechatroniko kvalifikacijos siekiantys asmenys supažindinami su
automatizuotos gamybos įrenginiais, įvairiomis pavaromis, jų valdymo sistemomis. Metalo
apdirbimo staklininkai ir šaltkalviai mokomi dirbti staklėmis.
Pameistrių mokymui įmonėje paskirti patyrę specialistai- meistrai, kurie nuolat
bendradarbiauja su mokymo centro profesijos mokytojais. Meistrai yra gerai susipažinę su
profesinio mokymo programa, išklausę pedagoginių žinių minimumo kursą ir įgiję
pažymėjimus. Įmonėje, priklausomai nuo modulio apimties ir kt. aplinkybių, meistro funkcijas
vykdo 4- 5 specialistai.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ ŠIUO
ASPEKTU?
Pameistriai mokosi dirbdami savo darbo vietose. Meistrai aiškina technologinius procesus,
akcentuoja su mokymo programos turiniu susijusius dalykus. Pagal sudarytą grafiką meistrai

surenka po keletą pameistrių tarpiniams žinių ir gebėjimų patikrinimams. Tam yra įrengta
speciali mokymo klasė su tam tikra mokymui skirta įranga. Atsižvelgiant į įmonės specifiką
(dirbama 24/7 apimtimi), mokytis atskirų gamybos įrenginių elementų vykstant gamybai,
neįmanoma. Tačiau, praktiniam mokymui geriausiai tinkama Energetikos sektorinio praktinio
mokymo centro mokymo bazė Visagino TVPMC.
Mokymas pameistrystės forma vyksta santykiu 30/70, t.y. 30 proc. mokymui skirto laiko
pameistrys praleidžia mokymo centre, o 70 proc.- dirbdamas įmonėje.
Įmonė užtikrina pameistrių atvykimą į mokymo centrą pagal nustatytą ir iš anksto suderintą
grafiką. Tam skiriamas autobusas, darbuotojai (pameistriai) atleidžiami nuo darbo įmonėje. Be
to, nenukenčia jų darbo užmokestis ir jiems sumokami dienpinigiai pagal LRV nustatytą tvarką.
Be pameistrių, kasmet įmonėje atlieka praktiką (baigiamąjį modulį) po keletą mokykline forma
besimokančių Visagino TVPMC mokinių. Dalis iš jų pasilieka įmonėje ir sėkmingai įsilieja į
automatikos, įnovacijų kūrimo padalinius.
UAB Intersurgical būtų sunku pavadinti viena iš geriausių MDV aspektu, tai, neabejotinai, yra
pati geriausia įmonė. Tai
pabrėžtina ne tik dėl aukščiau
išvardintų
motyvacinių
aspektų, tačiau ir dėl įmonės
socialinės
atsakomybės,
sukurto mikroklimato bei
vidinės kultūros. Įmonės
vadovai labai atsakingai
vertina darbuotojus, vykdo
socialines akcijas, prisideda
prie regiono gyvenimo. Visi
šie veiksniai skatina mokymo
centrą
išlaikyti
aukštą
mokymo
kokybę,
kelti
mokytojų kompetencijas.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
UAB “OMNITEKSAS” ir Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ bendradarbiavimas, vykdant
mokymą darbo vietoje, Tekstilės sektoriuje. UAB OMNITEKSAS yra viena sparčiausiai
besivystanti trikotažo gamintoja Lietuvoje, kuri yra pelniusi ne vieną apdovanojimą, o savo
veiklą pradėjusi dar 1928 metais. Ilgalaikis MC „Žirmūnai“ ir UAB „OMNITEKSAS“
bendradarbiavimas, vykdant mokymą darbo vietoje, davė puikių rezultatų.
(https://www.omniteksas.lt/).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
UAB "Omniteksas" turi daugiau nei 80 metų trikotažo produktų gamybos patirtį. Tai vertikaliai
integruota įmonė - gamybos ciklas sudarytas iš produkto kūrimo, mezgimo, dažymo, apdailos,
sukirpimo, siuvimo, kokybės patikrinimo ir pakavimo. Tai suteikia unikalią galimybę pateikti
aukščiausios kokybės gaminius per trumpiausią laiką ir už konkurencingą kainą. Šiuo metu UAB
"Omniteksas" pagamina 3000 vienetų trikotažo gaminių per metus, 80% visos produkcijos
eksportuojama į Švediją, Suomiją, Olandiją, Vokietiją, Prancūziją.

UAB "Omniteksas" klientams siūlo medvilnės, organinės medvilnės, perdirbtos medvilnės,
lino, vilnos, organinės vilnos, bambuko, viskozės, polipropileno, acetato ir poliesterio įvairios
kokybės bei skirtingų svorių medžiagų. Šiais metais įmonė pateikė rinkai medžiagas ir
drabužius, pagamintus iš pieno baltymų ir pieno baltymų mišinių.

"Omnitekse" gaminami drabužiai prekiniams ženklams "Thermowave ", "Dressed in green ",
"Natali Silhouette" ir kitiems.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Omnitekso įmonėje praktinį mokymą
atlieka mokiniai, kurie mokosi pagal
formaliojo profesinio mokymo programassiuvėjo, siuvėjo- operatoriaus, sukirpėjokonstruktoriaus Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“, Pakruojo filialo mokiniai. Per
2015-2019 m. pagal siuvėjo – operatoriaus
kvalifikaciją apmokyta 54 asmenys. Šios
kvalifikacijos atstovai buvo ruošiami UAB
„Žeimelio
trikotažas“
dukterinei
„Omnitekso“ įmonei.
Pagal neformalų mokymą buvo pravesta
Siuvėjų – operatorių 16 val. kvalifikacijos
tobulinimo mokymai 2017 m. 13 asmenų.
Bendradarbiaujant su UAB “Omnitekso”
įmone buvo vykdomi mokymai pagal Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai
finansuojamą projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0004 „Įmonių darbuotojų mokymai
pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti“. Mokymai prasidėjo 2018-07-03 ir baigėsi
2020-02-18, pagal šį projektą buvo apmokyta 91 dalyvis.
Didelis dėmesys skiriamas rinkos tyrimui.
Įmonės vadovas Vydas Damalakas sako:
“bandome pajausti pirkėjo poreikius ir šiek
tiek juos net pralenkti, pabandyti diktuoti.
Aktyviai bandome naujus pluoštus ir jų
tendencijas. Pavyzdžiui, gaminame iš vilnos
ar atsakingai užaugintos medvilnės, lino,
pastaruoju metu naudojame ir kanapes – šis
pluoštas bus vienas perspektyviausių
artimiausioje ateityje”.
Su mokiniais dažniausiai dirba 2-4 asmenystai gamybos meistrai, technologai, turintys
ilgametę gamybinę ir darbo su mokiniais
patirtį.
(Apie Skaityti daugiau: https://www.delfi.lt/projektai/atsakingas-poziuris/tekstiles-imonesvadovas-damalakas-pluostines-kanapes-yra-tai-ko-siandien-praso-visuomene-beiaplinka.d?id=82815763)

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ ŠIUO
ASPEKTU?
Vyksta ilgametis abipusiai naudingas bendradarbiavimas su profesinio mokymo teikėjaismokymo centru „Žirmūnai“. Paskirti meistrai įmonėje moko mokinius ir bendrauja su juos
kuruojančiais profesijos mokytojais, kurie lanko mokinius darbo vietoje, stebi, kaip vykdoma
praktinio mokymo programa realioje darbo vietoje. Profesijos mokytojai ir įmonės meistrai,
nuolat fiksuoja mokinių pažangą,
kaip jiems sekasi taikyti teorines
žinias praktikoje, kaip jie įgilina
darbinius įgūdžius ir įgyja
reikiamas kompetencijas. Įmonės
vadovybė stengiasi sudaryti kuo
geresnes
mokymosi
sąlygas
įvairaus amžiaus mokiniams.
Perspektyviems ir pažangiems
mokiniams
baigus
mokymo
programą siūloma įsidarbinti.
Įmonė yra įdarbinusi virš 60
mokymo centrą baigusių mokinių.
Įmonė „Omniteksas“ yra lietuviškų prekinių ženklų vystytojai. Kuriamus ir gaminamus
prekinius ženklus geriausiai atspindi sukaupta patirtis, neprilygstama kokybė, inovacijos,
lojalumas ir glaudus ryšys su klientais.
Įmonės misija - pagal klientų poreikius ne tik kurti, gaminti ir parduoti aukščiausios kokybės
trikotažo gaminius, bet tai daryti su mažiausiu poveikiu aplinkai ir racionaliai naudojant
gamtinius išteklius.
Galvodami apie sveikesnę šeimą, gerą savijautą, gamtos tausojimą, natūralų grožį,
ilgaamžiškumą, ir taupumą, sukūrėme natūralių drabužių kolekciją visai šeimai „Dressed in
Green“. Kolekcijoje naudojamos medžiagos natūraliai užaugintos, saugiai perdirbtos,
draugiškos odai, patogios ir ilgaamžės, biologiškai suyrančios. Kolekcijos pagrindą sudaro
apatiniai ir miego rūbai, skirti visai šeimai.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI
MC „Žirmūnai“ Verslo ir technologijų
skyriaus
vedėja
Dalia
Ramunė
Janarauskienė: “ UAB Omniteksas -ne tik
viena
šiuolaikiškiausią
tekstilinę
produkciją gaminanti įmonė, bet ir viena
aktyviausių LATIA (Lietuvos aprangos ir
tekstilės asociacijos) narė, aktyviai
dalyvaujanti socialiniuose projektuose,
aktyviai bendradarbiaujanti su profesinio
mokymo teikėjais- švietimo įstaigomis.
Įmonės vadovas V.Damalakas yra
nuolatinis „apvaliųjų stalų“- diskusijų dėl
profesinio mokymo kokybės dalyvis“.
Pakruojo skyriaus vedėja Aldona Laurinavičienė: “Įmonė „Omniteksas“ sudaro labai geras
sąlygas tiek dirbantiesiems, tiek besimokantiems siuvėjo amato, lanksčiai bendradarbiauja su
profesinio mokymo centru įvairiuose projektuose- darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, naujų
kompetencijų ar kvalifikacijos įgijimo, įdarbinimo pameistrystės forma ir kt.“

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ sektorinis maitinimo praktinio mokymo centras,
vykdantis mokymą darbo vietoje, Visuomeninio maitinimo sektoriuje.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Sektorinis praktinio mokymo centras mokymo centre
„Žirmūnai“ veikia nuo 2014 metų, kur realioje
praktinio mokymo vietoje praktikuojasi virėjo,
konditerio, padavėjo ir barmeno profesijų mokiniai.
Mokymo centre veikia dvi praktinio mokymo
laboratorijos, kuriose įgyjami pirminiai praktiniai
įgūdžiai, valgykla ir dvi mokomosios kavinės, kurios ir
generuoja lėšas. Šiose praktinio mokymo vietose
įtvirtinamos teorinės žinios ir tobulinami praktiniai
įgūdžiai. Šių profesijų mokiniai praktikuojasi
gamindami patiekalus ir aptarnaudami lankytojus ne
tik pagal kasdieninius meniu, bet ir pagal klientų
užsakymus pobūviams. Sektorinio praktinio mokymo
centro patalpose sumontuota naujausia gamybai
reikalinga įranga, mokiniams padeda profesionalūs
gamybos darbuotojai ir profesijos mokytojai. Mokiniai
mokosi ir dirba, taip generuoja pajamas ir veikia kaip
bet kuri kita šalies įmonė.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Per metus sektoriniame praktinio
mokymo centre praktikuojasi virš 400
virėjų, konditerių, padavėjų ir barmenų
profesijos
mokinių.
Taip
pat
organizuojami ir vykdomi praktiniai
mokymai pagal trumpalaikes maisto
ruošimo programas, kuriose dalyvauja
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai,
technologijų mokytojai, tėvai, auginantys
vaikus. Į sektorinį praktinio mokymo centrą atvyksta kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniai,
kadangi čia yra visa būtina naujausia praktinio mokymo įranga. Sektorinio praktinio mokymo

centre dirba virš 20 specialistų praktikų, mokymas vykdomas derinant praktinį mokymą su
teoriniu. Teorinės žinios ir pirmieji praktiniai įgūdžiai įtvirtinami realiose darbo vietose,
kurioms vadovauja patyrę gamybos profesionalai. Mokiniai ne tik mokomi gaminti, bet ir
parduoti, reklamuoti gaminius.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ ŠIUO
ASPEKTU?
Besimokant darbo vietoje, taikomi
mokymo metodai formuoja mokinių
savarankiškumą, ugdo komandinio darbo
įgūdžius, atsakomybę, rezultato siekimą.
Mokiniai
turi
galimybę
tobulėti
stebėdami ir dalyvaudami žinomų
virtuvės šefų iš Italijos, Ispanijos, Turkijos
vedamuose praktiniuose mokymuose,
gaminant įvairių šalių patiekalus.
Sektoriniame praktinio mokymo centre
vykdoma profesinė reabilitacija –
asmenys sugrąžinami į darbo rinką. Čia sudaromos sąlygos ne tik kokybiškam praktiniam
mokymui, bet sukuriama puiki psichologinė atmosfera, kuri labai reikalinga asmenims,
norintiems sugrįžti į darbo rinką. Sektoriniame praktinio mokymo centre dirba buvę mokymo
įstaigos mokiniai. Įdarbinti buvusius mokinius, yra didžiulė motyvacinė priemonė visiems
besimokantiems. Įmonė užtikrina pameistrių atvykimą į mokymo centrą pagal nustatytą ir iš
anksto suderintą grafiką. Tam skiriamas autobusas, darbuotojai (pameistriai) atleidžiami nuo
darbo įmonėje. Be to, nenukenčia jų darbo užmokestis ir jiems sumokami dienpinigiai pagal
LRV nustatytą tvarką.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI
„Tai pagrindinė virėjų kalvė“
„Jūs pakeitėte mano gyvenimo kryptį“
„Ir šiandien daug atiduočiau už suteiktą galimybę dar metams sugrįžti į mokyklą...“
“Jauniems virėjams palinkėčiau pamilti valgių gaminimo meną, kad nereikėtų žiūrėti kaip į
darbą, bet kaip į gerai praleistą laiką. O vienas svarbiausių aspektų šioje veikloje – disciplina,
nes be jos sunku judėti į priekį.“
“Visa eilė žinomų restoranų virtuvių tai ne užgaida ar ne laimės ieškojimai, tai – savęs
realizavimas ir patirties troškimas”.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
MB „Virmalda“ ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro bendradarbiavimas, vykdant
mokymą darbo vietoje, Statybų sektoriuje (http://virmalda.lt).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
MB „Virmalda” veikla
vykdoma
keliomis
kryptimis. Viena iš jų –
paveldas.
Paveldo
saugojimo srityje įmonė
yra viena iš stipriausių
Lietuvoje – didžiuojasi
turinti daugiausia meno
specialistų ir vykdanti
vienus iš įdomiausių šios
srities projektų.
Kita sritis – angarų
statyba,
vykdoma
bendradarbiaujant
su
„Frisomat“ AS iš Belgijos – pasaulinio lygio metalinių konstrukcijų gamintojais.
Trečioji sritis, į kurią šiuo metu nukreiptas pagrindinis įmonės dėmesys ir investicijos, –
savaime susitankinančio grunto technologijos kūrimas, bendradarbiaujant su KTU Statybos ir
architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedra ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo
centru.
MB „Virmalda” inovatyvi įmonė, todėl ieškojome būdų įdarbinti inžinerinį protą, derindami su
fizine jėga, darbus atlikti efektyviai“, – sako įmonės direktorius Virginijus Rabačius,
kalbėdamas apie savaime susitankinančio grunto technologijos idėją.
Lietuvos rinkai bus pristatyta savaime susitankinančio grunto technologija. Ji kuriama
bendradarbiaujant verslui – MB „Virmalda“ – ir mokslui – KTU Statybos ir architektūros
fakultetui, Statybinių medžiagų katedrai ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrui.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
V. Rabačius, MB „Virmalda” vadovas, akcentuodamas, kad Lietuva turi didelį mokslo
potencialą, todėl nutarė apjungti verslo ir mokslo tandemą, vėliau prisijungė ir darbo jėgą
Kaune ruošiančią institucija - Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą.
Šiuo metu įmonė ir mokymo įstaigos didžiausią dėmesį skiria inovacijoms - savaime
susitankinančio grunto technologijai.
Naudojant savaime susitankinančio grunto technologiją, tausojami gamtos ištekliai – mažiau
naudojami žvyro ir kitų medžiagų karjerai. Ženkliai sumažėja transporto išlaidos ir tarša –
nebereikia išvežti ir atvežti grunto: visi procesai vykdomi vietoje – statybvietėje iškasamas
gruntas, permaišomas su rišikliais ir supilamas atgal.
Grunto nebereikia ir tankinti – naudojant naująją technologiją, gruntas paverčiamas laikinai
takiu skysčiu ir supilamas atgal. Pirminį stiprumą toks gruntas įgyja vos po kelių valandų –
galima pradėti asfaltuoti ar atlikti kitus darbus.
Technologija gali būti naudojama ir atvirkštiniam procesui: sutvirtintas gruntas gali būti vėl
paverčiamas takiu skysčiu.
Tai vidutinio dydžio įmonė turinti apie 100 darbuotojų, dalis jų nuolatos kelia kvalifikaciją,
mokosi ne tik naujų technologijų, bet ir vadovauja mokinių ir studentų mokymui darbo vietoje.
2017 m. 15 Betonuotojų ir 12 Pastatų restauratorių programose besimokančių mokinių šioje
įmonėje atliko praktiką, mokėsi darbo vietoje. Abi programos truko 2 metus. Visi sėkmingai
baigė ir gavo kvalifikaciją. 5 labiausia motyvuoti mokiniai ten liko dirbti ir sėkmingai tebedirba.
2018 m. mokėsi darbo vietoje 20 Stogdengių ir Dailidės besimokantys programose mokiniai
(2- jų metų programa), gavę kvalifikaciją, 2 mokiniai liko ten dirbti ir sėkmingai tebedirba.
2019 m. darbo vietoje mokėsi 28 mokiniai iš įvairių statybos mokymo programų (2- jų metų
programa), sėkmingai mokosi ir 2020.
Pameistrių mokymui įmonėje paskirti patyrę specialistai- meistrai, kurie nuolat
bendradarbiauja su Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro profesijos mokytojais.
Meistrai yra gerai susipažinę su profesinio mokymo programa, išklausę pedagoginių žinių
minimumo kursą ir įgiję pažymėjimus. Įmonėje, priklausomai nuo modulio apimties ir kt.
aplinkybių, meistro funkcijas vykdo 4- 5 specialistai.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ MDV
ASPEKTU?
Pameistriai mokosi dirbdami savo darbo vietose. Meistrai aiškina technologinius procesus,
akcentuoja su mokymo programos turiniu susijusius dalykus. Pagal sudarytą grafiką meistrai
surenka po keletą pameistrių tarpiniams žinių ir gebėjimų patikrinimams. Tam yra įrengta
speciali mokymo klasė su tam tikra mokymui skirta įranga.

Mokymas vyksta santykiu 50/50, t.y. 50 proc. mokymui skirto laiko pameistrys praleidžia
mokymo centre, o 50 proc.dirbdamas įmonėje.
Įmonė
užtikrina
pameistrių
atvykimą į mokymo centrą pagal
nustatytą ir iš anksto suderintą
grafiką. Tam skiriamas autobusas,
darbuotojai
(pameistriai)
atleidžiami nuo darbo įmonėje.
Be to, nenukenčia jų darbo
užmokestis ir jiems sumokami
dienpinigiai pagal LRV nustatytą
tvarką.
„Kad galima būtų kurti, įgyvendinti inovacijas, pirmiausia reikia turėti kūrybingų specialistų
komandą, – yra įsitikinęs „Virmaldos“ direktorius V. Rabačius. – Iš 22 mūsų įmonės
administracijoje dirbančių žmonių septyni studijuoja. Tai ne įdarbinti studentai, o įmonės
žmonės, išsiųsti parnešti naujausių žinių.“
„Jūsų kolektyvo ir vadovų entuziazmas, pozityvus mąstymas ir atkaklumas visuomet leidžia
pasiekti sėkmingų rezultatų. Nuoširdžiai dėkojame už ilgalaikį bendradarbiavimą ir visokeriopą
paramą Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrui. „ Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir
paslaugų mokymo centro direktorius

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
VŠĮ „Ori senatvė“ ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro
bendradarbiavimas, vykdant mokymą darbo vietoje, Paslaugų sektoriuje. VŠĮ „Ori senatvė“
veiklą pradėjo 2013 m. socialinio paslaugų sektoriuje (https://slauganamie.lt/).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
VšĮ „Ori senatvė“ teikiamos paslaugos apima:
•

integralią pagalbą į namus Klaipėdos mieste;

•

pagalba į namus Klaipėdos mieste;

•

paliatyvioji slauga.

Įmonė patraukli tuo, kad
bendradarbiauja su mokymo
įstaigomis,
suteikdama
galimybę mokiniams mokytis
darbo vietoje, o išmokus ir
gavus kvalifikaciją įsidarbinti,
visas
paslaugas
asmens
namuose klientams teikia
laiku, tikslingai, kokybiškai ir
efektyviai, dirba kvalifikuoti
specialistai
vieningos
ir
stiprios komandos principu,
įmonėje
gerbiamas
ir
branginamas kiekvienas darbuotojas nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų, darbuotojai turi
galimybę kelti kvalifikaciją, darbuotojai skatinami dalintis įgytomis žiniomis bei patirtimi,
didėjantis klientų ir jų artimųjų padėkų skaičius, 2017 m. laimėjome 2-ą vietą Klaipėdos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotoje nominacijoje „Veržlus startas“.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Įmonė su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru pasirašė
bendradarbiavimo sutartį dėl Socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų rengimo.
Kadangi įmonė yra kasmet auganti- didėja kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Dalis naujų,

kvalifikacijos dar neturinčių darbuotojų, įstoja į Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centrą, kad įgytų reikiamą kvalifikaciją. Įgyti naują kvalifikaciją renkasi ir jau ilgesnį laiką
dirbantys darbuotojai, kuriems aktualu atnaujinti arba pagilinti žinias ir gebėjimus.

MDV metu didžiausias dėmesys skiriamas kompetencijoms, susijusioms su būsima kvalifikacija
bei atsižvelgiant į profesinio mokymo programos turinį. Mokinių mokymui įmonėje paskirti
patyrę darbuotojai, kurie nuolat bendradarbiauja su mokymo centro profesijos mokytojais.
Mokytojai yra gerai susipažinę su profesinio mokymo programa, išklausę pedagoginių žinių
minimumo kursą.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ MDV
ASPEKTU?
Mokiniai mokosi dirbdami savo darbo vietose. Meistrai
aiškina mokymo procesus, akcentuoja su mokymo
programos turiniu susijusius dalykus. Pagal sudarytą
grafiką mokiniai mokosi darbo vietoje. Atsižvelgiant į
įmonės specifiką (dirbama 24/7 apimtimi), mokytis
galima lanksčiu grafiku. Pats Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras turi tinkamai įrengtas klases
praktiniam mokymui ir gerai parengtus profesijos
mokytojus, todėl į įmonę ateina mokiniai turėdami
bazines žinias, taip jie greičiau išmoksta darbo vietai
reikalingų kompetencijų.
Mokymo įstaiga bendradarbiaudama su VŠĮ „Ori senatvė“
kasmet parengia per 200 specialistų, kurių dalis (40
procentų) vėliau įsidarbina šioje įmonėje.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
AB „Achema“ Filialas „Sistematika“ ir Jonavos politechnikos mokyklos bendradarbiavimas,
vykdant mokymą darbo vietoje, Metalo apdirbimo sektoriuje (www.sistematika.lt).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Įmonėje dirba apie 150 darbuotojų. Dalis darbuotojų vykdo AB „Achema“ technologinių cechų
automatikos įrangos priežiūrą, remontą. Dalis darbuotojų dirba automatikos montavimo
skyriuje, kuris vykdo automatikos sistemų, valdymo sistemų montavimo darbus tiek AB
„Achemos“ teritorijoje, tiek visoje Lietuvoje

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Įmonėje per metus apmokomi apie 6 asmenys. Daugiausiai mokosi ir dirba darbuotojai iš
Kauno technikos kolegijos. Taip pat nuolat mokinių praktikos klausimais bendradarbiaujame
su Jonavos politechnikos mokykla (yra pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis).
Mokymo programos pagrinde siejamos su energetiką ar automatiką, valdymo sistemomis.
Mokymo programose surašomi teorinės ir praktinės dalies klausimai apie įvairių prietaisų
veikimą, technologinių parametrų matavimo ypatumai, elektrinių signalų matavimas ar
signalų generavimas tikrinant valdymo sistemų kanalus. Mokomi kaip dirbti su „HART‘
komunikatoriumi kuriuo konfigūruojami, derinami intelektualus automatikos prietaisai.

„Sistematikos“ filialas gyvuoja 20 m. Galima sakyti, kad ir patirties įgyvendinant MDV įmonė
turi apie 20 m., kadangi priimdami jaunus specialistus dirbti jie vis tiek pirmiausiai yra
apmokomi dirbti būtent su mūsų įmonėje esamais įrengimais, supažindinami su mūsų įstaigos
darbo specifika. Vėliau jau kaupia savo patirtį dirbdami konkrečioje darbo vietoje

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ MDV
ASPEKTU?
Kaip ir daugeliui darbdavių, pagrindinis tikslas apmokant praktikantus, jaunus darbuotojus, yra
praktinių įgūdžių formavimas. Siekiant šio tikslo pasitelkiami įvairūs metodai, tai ir mokinių
savarankiškumo, kritinio mąstymo, gebėjimo mokytis formavimas susiduriant su iškilusiomis
problemomis ir jų sprendimo galimybėmis.
Siekiant pritraukti geriausius mokinius įmonė „Achema“ mokėjo stipendiją. Buvo pasirašyta
trišalė sutartis tarp AB „Achema“, Jonavos politechnikos mokyklos ir joje besimokančio
mokinio, kuris buvo ne tik puikus mokinys, bet ir įvairių konkursų prizininkas. Šiam mokiniui
buvo mokama stipendija 2 metus kas mėnesį po 100 Eur.
Minėtas mokinys taip pat sėkmingai atliko numatytą praktiką ir įsidarbino „Sistematikos“
filiale.
Atliekant praktikas dėl mokymo proceso yra derinamasi su mokiniams ugdymo įstaigos
paskirtais praktikos vadovais, sistemingai vyksta aptariami rezultatai ir mokinių pasiekimai.
Didelė dalis mokinių baigę praktiką ir susidūrę su realia įmonės vykdoma veikla noriai
įsidarbina ir sėkmingai tęsia profesinį augimą Achemos įmonėse.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI
Priskirti vadovai geranoriškai moko ir suteikia labai daug informacijos, visada padeda ir
parodo, kaip teisingai atlikti vieną ar kitą užduotį/darbą. Turi didelę patirtį ir pilnai dalinasi.
Taip pat vyksta bendri mokymai darbo vietoje apie gautus naujus prietaisus.

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
UAB „Arginta Engineering“ ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro
bendradarbiavimas, vykdant mokymą darbo vietoje, Metalo apdirbimo sektoriuje
(https://www.arginta.lt/arginta-engineering/).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
„Arginta Engineering“ buvo įkurta 2012 m. liepos 2 d. Patys svarbiausi faktai:
1991 m. – įkurta įmonė UAB “Arginta”
2001 m. – atidarytas pirmasis 1500
kv. m. cechas
2002 m. – pradėta eksportuoti į
Europos šalis
2004 m. – eksportas pasirinktas
pagrindine veiklos kryptimi
2007 m. – pastatytas naujas cechas ir
administracinis pastatas (viso 6000
kv. m.)
2008 m. – pradėtos diegti LEAN ir TOC filosofijos. Esame viena pirmųjų lietuviško kapitalo
įmonių Lietuvoje, kuri pradėjo diegti šias filosofijas kasdieninėje veikloje
2009 m. – buvo išplėstos gamybinės patalpos ir atidarytas papildomas 2500 kv. m. cechas
2010 m. – pradėta teikti nauja paslauga – tiekimo grandinės valdymas
2011 m. – pajutus poreikį rinkoje sukurtas naujas skyrius ir pradėtos teikti braižymo paslaugos
2012 m. – atidaryta dažykla (specializacija: šlapias dažymas).

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras ir UAB „Arginta
Engineering“ bendradarbiauti pradėjo
prieš 15 metų.
Jau daug metų sėkmingai bendradarbiauja
pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje
klausimais, skatinant ir įgyvendinant

pameistrystę Lietuvoje. 2016 m. gruodžio 12 d. antruoju VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centro dalininku tapo UAB "Arginta Group".

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ MDV
ASPEKTU?
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir UAB „Arginta Engineering“ kartu su Vilniaus
teritorine darbo birža dirba jau apie 15 metų.

Bendradarbiaudamos abi institucijos rengia suvirinimo specialistus, reikalingus inžinerijos,
statybos, energetikos ir kituose ekonomikos sektoriuose (vykdo suaugusiųjų mokymą).
Teorinė dalis vyksta Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, kaip ir pirmieji praktiniai
įgūdžiai, turintys pradinius įgūdžius, toliau mokymą tęsia bendrovėje – „Arginta Engineering“.
Ten vyksta mokymas darbo vietoje.
Įmonėje su mokiniais mokymosi darbovietėje dirba 15 bendrovės specialistų. Visi jie atsakingi
už praktinius mokymus. Bendrovės specialistai yra apmokyti dirbti su mokiniais.
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir UAB „Arginta Engineering“ profesijos
mokytojai ir tutoriai dirba išvien, jie kartu peržiūri programoje nustatytus reikalavimus,
kompetencijas, nes pabaigoje, mokiniai yra egzaminuojami ir kvalifikaciją gauna tik tie, kurie
atitinka visus programos reikalavimus.
UAB „Arginta Engineering“ per metus apmoko apie 200 mokinių, mokytojų ir tutorių.
Mokymas vykdomas pameistrystės būdu. Sudaroma trišalė sutartis ir mokamas darbo
užmokestis. Dalis jų lieka dirbti šioje perspektyvioje ir gerai apmokomoje įstaigoje.
Dalis mokinių gauna tarptautinį suvirintojo sertifikatą, kuris pripažįstamas daugelyje šaliu
(international sectoral qualifications).

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
I.Januševičienės IĮ „Gėlių namai“ ir Biržų technologijų ir verslo mokymos bendradarbiavimas,
vykdant mokymą darbo vietoje, Dailiųjų amatų sektoriuje (https://www.geliunamai.eu/).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Įmonė įsikūrė 1994 metais. Tai smulki įmonė, kurioje šiuo metu dirba 6 darbuotojai.
Teikiamos paslaugos:
•
•
•
•
•
•
•

Vestuvių floristika;
Proginės puokštės, kompozicijos;
Skintos ir vazoninės gėlės;
Gedulo floristika;
Floristinis interjerų,banketinių salių dizainas;
Suvenyrai, sėklos, trąšos;
Gėlių pristatymas į namus visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2014 m. birželio mėn. salonui "Gėlių namai" sukako
20 kūrybinės veiklos metų. Ta proga įmonė savo
klientams, miesto gyventojams bei svečiams
padovanojo floristikos darbų parodą-šventę.
Skambėjo subtili muzika, daug gražių padėkos žodžių
ir, žinoma, visas dėmesys buvo skirtas gėlėms. Šią
šventę papuošė Biržų technologijų ir verslo mokymo
(toliau Biržų TVMC) centro mokinių ir profesijos
mokytojų sukurta meninė kompozicija - floristinė
kolekcija
,,Šėlsmas“.
Taip
ir
užsimezgė
bendradarbiavimo tarp šios verslo įmonės ir Biržų
TVMC ryšys.

Įmonė dalyvauja mokymo įstaigos profesinėse
šventėse, kviečia profesijos mokytojus į savo seminarus, dalyvauja profesinio meistriškumo
konkursuose ir baigiamųjų floristikos specialybės egzaminų vertinime.
2019 metais įmonė dalyvavo ES socialinio fondo projekte "Jaunų Biržų miesto gyventojų
įtraukimas į darbo rinką gerinant jų praktinius įgūdžius". Projekte dalyvavo 5 asmenys, iš jų 3
Biržų TVMC floristo specialybės mokiniai.

Tai profesionali floristikos įmonė, vertinantį tiek savo darbuotojus, tiek priimtus mokinius,
aukšta darbo kultūra ir bendradarbiavimas davė puikių profesinių rezultatų.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
Su Biržų TVMC sėkmingai bendradarbiaujame jau 7 metus. Per metus priimami po 5-6
mokinius praktiniam mokymui realioje darbo vietoje, besimokantys floristo ir dekoratyvinio
apželdinimo specialybių.
Realioje darbo vietoje su mokiniais dirba 2 profesionalūs floristai - įmonės darbuotojai.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ MDV
ASPEKTU?
Ilgametė patirtis mokant profesinio mokymo įstaigos mokinius, daug dėmesio skiriama ne tik
pačioms kompozicijoms, bet ir klientų aptarnavimui, gamtinių išteklių pritaikymui.
Įmonės veiklos spektras labai įvairus, nuo augalo priežiūros, tręšimo iki kompozicijų bei jų
pateikimo. Tad ir mokiniai čia įgyja įvairių kompetencijų.
Įmonės darbuotojai siunčiami į įvairius floristams skirtus mokymus, lankomos parodos,
darbuotojai skatinama domėtis floristinėmis naujovėmis. Pati įmonė dalyvauja įvairiuose
floristiniuose renginiuose visoje Lietuvoje. Yra laimėjusi begales konkursų.
Mokymasis grįstas glaudžiu
profesinio mokymo įstaigos ir
darbdavio bendradarbiavimu ir
yra ypač naudingas žmonėms,
norintiems įgyti konkrečiai darbo
vietai reikalingą kvalifikaciją. Šiuo
metu visi mokiniai (foristo ir
dekoratyvinio
apželdinimo
specialybių).
mokosi
pagal
modulines mokymo programas,
todėl turi galimybę mokytis
pakaitomis profesinio mokymo
įstaigoje bei darbo vietoje.
Imonės vadovė, Lina Januševičienė aktyviai dalyvauja ruošiant profesinio mokymo programas,
dalyvauja atvirų durų renginiuose, kuriu metu atlieka karjeros konsultavimo paslaugas. Yra
profesinio meistriškumo konkursų ir baigiamųjų floristikos specialybės egzaminų vertintoja.
Įmonė ne tik priima mokinius mokytis darbo vietoje, bet ir pagal galimybes, juos įdarbina. Šiuo
metu sėkmingai dirba 3 absolventai baigę Biržų TVMC. Iš viso Biržų TVMC įgyję floristo
specialybę įmonėje buvo įdarbinti net 8 asmenys.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI

Labai gausi mokymosi priemonių bazė.
Aukščiausios klasės profesijos dėstytojai.
Daug profesinių, kūrybinių žinių.
Elena - “dirbu įmonėje kaip tikra jų darbuotoja, gaunu užduotį, kurią turiu atlikti, yra priskirti
įmonės darbuotojai, kurie padeda, paaiškina, kaip komponuoti puokštes, įpakuoti dovanas ir
pan. Dirbti turint vien teorines žinias būtų sudėtinga, o čia galime išmokti praktinių dalykų,
pamatyti, kaip viskas vyksta iš arti, prisidėti prie įmonės veiklos, įgyti reikalingus įgūdžius šiai
profesijai”.kinių atsiliepimai; Profesinio mokymo teikėjų atsiliepimai

ĮMONĖS PAVADINIMAS, SEKTORIUS
AB mašinų gamyklos ,,Astra“, ir Alytaus profesinio rengimo centro bendradarbiavimas,
vykdant mokymą darbo vietoje, Metalo apdirbimo sektoriuje (http://www.astra.lt).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Viena seniausių metalo apdirbimo sektoriaus įmonių Lietuvoje, tiek regione, tiek visoje
Europoje žinoma juodojo ir nerūdijančiojo plieno apdirbimo sektoriuose, didžiausia regione
talpyklų bei slėginių indų gamintoja, produkciją eksportuojanti į daugybę Europos ir pasaulio
šalių
(27
šalis).
Įmonėje
naudojama pati moderniausia
nerūdijančio plieno perdirbimo
technologija
suvirinimas
mikroprocesoriais, programiniai
metalo pjaustymo, štampavimo,
karpymo ir lankstymo centrai,
metalo frezavimas, tekinimas,
plazminis pjaustymas. Įmonėje
išskirtinis dėmesys skiriamas
darbuotojų kvalifikacijai, jaunimo
socializacijai bei gamybinės
veiklos organizavimui.
Virš 85% įmonėje pagamintos produkcijos eksportuojama į tokias šalis, kaip Suomija, Švedija,
Norvegija, Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija, Italija, Rusija, Ukraina, JAV ir kt. valstybes.

PATIRTIS PRIIMANT MOKINIUS Į MOKYMĄSI DARBO VIETOJE
2019 metais AB mašinų gamykloje ,,Astra“, mokėsi 9 mokiniai iš Alytaus profesinio rengimo
centro, mokymosi darbo vietoje trukmė 1 metai.
2018 metais AB mašinų gamykloje ,,Astra“, pagal Erasmus + mobilumo projektą, praktiką
atliko 2 metalo apdirbimo staklininko profesijos mokiniai iš Prancūzijos, Louis- Jacques
Goussier profesinio licėjaus.

Įmonė didžiausią dėmesį mokymo darbo vietoje
mokymo procese skiria:
•

Brėžinių skaitymui;

•

Programavimui;

•

Frezavimui;

•

Tekinimui;

•

Darbų saugos reikalavimams;

•

Vidaus darbo tvarkos taisyklėms.

AB mašinų gamykla ,,Astra“ mokymąsi darbo
vietoje vykdo apie 15 metų.
Įmonėje 30 įmonės specialistų dirba su
besimokančiaisiais mokymosi darbo vietoje: 21
vienas įmonės darbuotojas atsakingas už praktinį
mokymą ir 9 įmonės darbuotojai už teorinį
mokymą. Įmonės specialistai yra apmokyti ir
parengti dirbti su mokiniais.

KUO ĮMONĖ YRA IŠSKIRTINĖ KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE JŪSŲ
MOKYMAI ĮSTAIGAI? KODĖL ŠI ĮMONĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ ŠIUO
ASPEKTU?
AB mašinų gamykla ,,Astra“ viena geriausių, patikimiausių įmonių su kuriomis bendradarbiauja
APRC, įgyvendinat mokymąsi darbo vietoje veiklas. Tai socialiai atsakinga įmonė turinti aiškią,
kryptingą darbuotojų profesinę motyvavimo sistemą. Įmonėje taikomos karjeros
konsultavimo priemonės. Įmonės darbuotojams sudaromi karjeros planai, kuriuose atsispindi
ne tik pagrindinio darbo kvalifikacijos kėlimo reikalavimai, bet ir gretutinių papildomų
kompetencijų, kvalifikacijų kėlimo galimybės, kurias įgyvendinus darbuotojas gali dirbti
papildomą darbą, pagal įgytą naują kompetenciją ar kvalifikaciją, už tai gaunant papildomą
darbo užmokestį. AB mašinų gamykla ,,Astra“ aktyviai bendradarbiauja su Alytaus profesinio
rengimo centru priimant mokinius mokymuisi darbo vietoje, sudarant mokinių individualų
mokymosi darbo vietoje planą, užtikrinant aukštos kokybės mokymosi darbo vietoje procesą.
Įmonėje daug investuojama į žmogiškųjų išteklių efektyvinimą, nes kvalifikuota darbo jėga gali
garantuoti tolygų ir aukštą bendrovės konkurencingumą. Vidiniai ir išoriniai mokymai,
skandinaviškos gerosios patirties taikymas, procesų valdymas ir žmogiškųjų santykių gerinimas
yra esminis įmonės prioritetas. AB Mašinų gamyklos "Astra" įgyvendino Europos sąjungos
fondų investicinį projektą, kurio metu apmokyti ir pakelta kompetencija daugiau kaip 100
darbuotojų suvirinimo ir metalo apdirbimo srityse.
Įmonėje dirbama su šiuolaikine įranga ir reikalaujama iš mokinių našaus, kokybiško bei
efektyvaus darbo.

2019 metais aštuoni iš devynių Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, AB mašinų
gamykloje ,,Astra“ atlikę mokymąsi darbo vietoje joje buvo įdarbinti tolimesniam darbui.
Vienas iš Alytaus profesinio rengimo centro mokinys, gamykloje „Astra“ atlikęs mokymąsi
darbo vietoje, ne tik buvo įdarbintas joje, bet ir toliau kels kvalifikaciją tęsdamas studijas
aukštojoje mokykloje. Studijos bus vykdomos pasirašius trišalę sutartį su aukštojo mokslo
mokymo įstaiga, įmone ir darbuotoju.
Alytaus profesinio rengimo centras kartu su AB ,,Astra“ organizuoja, įgyvendina bendrus
mokymus, seminarus, renginius, siekiant stiprinti profesijos mokytojų, įmonės darbuotojų
profesines kompetencijas, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą.
AB mašinų gamyklos ,,Astra“, generalinis direktorius Vaidas Liesionis yra Alytaus profesinio
rengimo centro Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo, kuriame priimami strateginiai
įstaigos sprendimai) Tarybos pirmininkas.

MOKINIŲ IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ ATSILIEPIMAI
„Mokydamasis profesinėje mokykloje įgauni teorinių žinių, kurios praktikoje pritaikomos tik
nedidele dalimi. Mokydamasis pagal pameistrystės programą gauni galimybę turimus įgūdžius
išbandyti praktikoje ir juos įtvirtinti. Taip pat praplečiamos žinios apie darbą, bendravimą
kolektyve, nes gamyklose darbai keičiasi kiekvieną dieną, atsiranda naujų užsakymų kuriuos
norint įvykdyti reikia turėti tiek teorinių, tiek praktinių žinių, taip pat privalai sugebėti
komunikuoti su kolegomis ir priimti bendrus sprendimus“. Metalo apdirbimo staklininko
profesijos absolventas, Paulius.
„Patiko mokymais darbo vietoje, nes iš karto gaudavau ir atlyginimą. Mokymais darbo vietoje
pliusai dideli, didelė medžiagų įvairovė, dėl to reikia daug teorinių žinių. Virindamas praktinėje
darbo vietoje turi visada atsakingai pažiūrėti kokia metalo rūšis. Mokymais darbo vietoje
susiduri su didesniais gaminių gabaritais, dideliais gaminių kokybės reikalavimais, tarkim
tikrinant suvirinimo kokybę suvirinimo siūlės šviečiamos rentgenu. Mokymais darbo vietoje iš
tavęs kaip žmogaus, kaip profesijos atstovo reikalauja daugiau nei mokykloje. Dirbdamas ir
mokydamasis darbo vietoje tobulėji daug greičiau. Mano nuomone, jeigu ateini mokintis ne
tik dėl to kad kažką baigti ir gauti diplomą, o ketini dirbti pagal specialybę, tai verta eiti į įmones
dirbti pagal pameistrystę nes taip greičiau viską išmoksi“. Suvirinimo profesijos absolventas,
Aldas.

