Geriausi mokymosi darbo vietoje (MDV):

MEISTRAI AR PROFESIJOS MOKYTOJAI
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.

JUOZAS PLAUŠKA, UAB „TIMA“ DARBŲ VYKDYTOJAS.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Juozas Plauška ilgametis statybos sektoriaus darbuotojas. Moka įvairius statybos darbus
(plataus profilio specialistas), todėl yra darbų vykdytojas, vadovauja statybos darbuotojams,
savo priežiūroje turi apie 20 statybininkų. Daugelį metų dirbo tik statybos darbus, tačiau nuo
2003 m. pradėjo organizuoti mokinių darbą mokymosi darbo vietoje būdu. Būdamas ramaus
būdo ir gero charakterio įmonės darbuotojas pradėjo dirbti su neįgaliaisias mokiniais.
Įmonės ir Šilutės profesinio mokymo centro vadovų labai gerbiamas ir vertinamas
darbuotojas.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Juozas Plauška ilgametis statybos sektoriaus darbuotojas. Moka įvairius statybos
darbus (plataus profilio specialistas). Daugelį metų dirbo tik statybos darbus, tačiau
nuo 2003 m., kai UAB “Tima” pradėjo bendradarbiauti su Šilutės profesinio mokymo
centru Žemaičių Naumiesčio filialu, Juozas Plauška pradėjo dirbti su mokiniais,
pasirinkusiais statybines profesijas, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Šių
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.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV
MOKYTOJAS?
Šis žmogus yra be galo jautrus ir taktiškas, tolerantiškas ir kantrus. Jis geba įsiklausyti į
kiekvieno ypatingų ugdymosi poreikių ir specifinių
gebėjimų mokinį, individualizuoti užduotis, motyvuoti,
paskatinti ir pagirti ne vien už puikiai atliktą darbą, bet
ir už daromą pažangą. Be to, šis žmogus turi didžiulę
praktinio darbo patirtį ir žinių bagažą, ir mielai tuo
dalinasi su mokiniais, atvykusiais į jo vadovaujamus
statybos objektus.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
Lukas: „dirbdamas su Juozu aš nebijau suklysti, man
nedreba rankos“.
Profesijos mokytoja Galina Deimantienė: „ Juozas
Plauška yra Mokytojas iš didžiosios raidės. Po praktikos
jo vadovaujamame statybos objekte mokiniai grįžta į
mokyklą kupini entuziazmo, idėjų, noro tuoj pat ir čia
pat nuversti kalnus, iš pagrindų suremontuoti ir
atnaujinti visą mokyklą...“

GINTAUTAS DERVINIS, VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO SEKTORINIO CENTRO VADOVAS, AUTOMATINIŲ
SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO MECHATRONIKOS PROFESIJOS MOKYTOJAS,
EKSPERTAS.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Iki tampant profesijos mokytoju, jau turėjo 17 metų panašaus pobūdžio darbo patirtį
(telekomunikacijų bendrovėje, atominėje elektrinėje). Kauno Technologijos universitete įgijo
Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.
Gintautas Dervinis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre dirba nuo 2007
metų. Mokytojas skatina mokinius kelti savo kompetencijas, papildomai domėtis būsima
profesine veikla, organizuoja ir veda profesinio meistriškumo konkursus mokymo centre. Nuo
2011 m. kasmet rengia mechatronikų komandas Nacionaliniams Mechatronikos konkursams,
kurie iki 2016 m. buvo organizuojami parodų centre ,,Litexpo” parodų ,,Studijos” metu.
Visuose konkursuose G. Dervinio parengti mokiniai užėmė pirmąsias vietas tarp Lietuvos
profesinio mokymo centrų ir kolegijų. Už komandų parengimą ir aktyvų dalyvavimą ne kartą
apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro padėkos raštais.
Mokytojas ekspertas G. Dervinis yra Tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso EuroSkills
mechatronikos ekspertas. Parengė Lietuvos mechatronikų komandas konkursams: EuroSkills
2012 Spa-Francorchamps (Belgija), EuroSkills 2014 Lilis (Prancūzija), EuroSkills 2016
Geteburgas (Švedija), Euroskills 2018 Budapeštas (Vengrija). G. Dervinis yra patyręs konkurso,
kuriame taikomi aukšti kokybės ir kompetencijos reikalavimai, ekspertas. Jis sėkmingai
įsijungė į tarptautinę mechatronikos ekspertų komandą, palaiko ryšius su užsienio kolegomis.

Nuo 2020 metų- eksperto poziciją užleidęs jaunesniam kolegai, tapo TDA (Technical Delegate
Assistant) Euroskills konkurse.
Mokytojas
turi
patirties
rengiant
nacionalines ir teikėjo profesinio mokymo
programas. Parengė ne vieną kvalifikacijos
aprašą profesiniams standartams. Aktyviai
dalyvauja
Nacionaliniuose
ir
Tarptautiniuose projektuose.
2018 m. Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko ir Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo Ministro apdovanotas
,,2017 Metų mokytojo” nominacija.
2020 metais Gintautas Dervinis už ,,Inžinerinių specialybių mokymo kokybės stiprinimą ir
atsidavimą profesijai“ apdovanotas Lietuvos Inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) garbės
ženklu.
Be mokytojo veiklos, G. Dervinis eina Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovo
pareigas.
Mokytojas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 2019 m. išrinktas į Visagino Savivaldybės
Tarybą, yra Kontrolės komiteto narys, Švietimo, kultūros ir savivaldos komiteto pirmininko
pavaduotojas, Ekonominės plėtros tarybos narys.
Didžiausios vertybės: šeima, artimieji, santykiai su aplinkiniais, prasminga veikla.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Profesijos mokytojas ekspertas Gintautas Dervinis koordinuoja automatinių sistemų
eksploatavimo mechatroniko, metalo apdirbimo staklininko profesijų mokymą pameistrystės
forma, palaiko nuolatinį ryšį su UAB Intersurgical, teikia pagalbą ir konsultacijas įmonėje
paskirtiems mokymo meistrams, veda pamokas, pameistriams reguliariai atvykstantiems į
mokymo centrą, lankosi pameistrių darbo vietose, konsultuoja kolegas, skatina jų motyvaciją.
Mokymo centre subūrė jaunų profesijos mokytojų komandą.
Be UAB Intersurgical, mokytojas ekspertas G. Dervinis palaiko ir plečia kontaktus su Visagino,
Utenos, Vilniaus, Ukmergės, Panevėžio, Kauno regionų įmonėmis. Verslo atstovams pristato
sektorinio praktinio mokymo centro galimybes, turimą potencialą, inicijuoja jų apsilankymus,
aptaria ir derina darbuotojų kvalifikacijos poreikius, konkrečiam užsakovui rengia neformaliojo
mokymo programas, organizuoja ir su kolegomis vykdo mokymus. Ugdydamas jauną kolegų
komandą atlieka mentoriaus funkcijas.
G. Dervinio įsitikinimu, svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas praktinių gebėjimų ugdymui,
nepamirštant laiku lygiagrečiai pateikti ir išdėstyti teorinę medžiagą arba ją pateikti
savarankiškam mokymuisi.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV
MOKYTOJAS?
Mokytojas rūpinasi racionaliu sektorinio mokymo centro įrangos bei medžiagų naudojimu.
Skatina kolegas kelti savo kompetencijas, kurios būtinos, norint įvaldyti sudėtingas
technologijas ir įrenginius. Jo nuomone, tai būtinas veiksnys, siekiant pritraukti kuo daugiau
mokinių ir verslo įmonių darbuotojų.
G. Dervinis teoriniam mokymui taiko virtualią aplinką Classroom manager, Moodle, NetVision.
Tarp išskirtinumų pažymėtinas gebėjimas pritraukti verslo įmones, kurios siunčia savo
darbuotojus į mokymo centrą kelti savo kompetencijų pagal neformaliojo mokymo
programas. Neretai tai būna aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai, tačiau vykstant
technologijų kaitai, būtina atnaujinti ar pagilinti jų žinias ir gebėjimus. Be to, G. Dervinis
organizuoja mokymus kitų šalies mokymo įstaigų mokytojams.
Norint išlikti patraukliam, mokymo centrui būtina nuolat tobulinti savo mokytojų
kompetencijas, lankytis pažangiose gamybos įmonėse, domėtis technologijų naujovėmis. Tai
iki šiol sėkmingai daroma ir į tai įtraukta visa mokytojų komanda.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
Mokytojas Gintautas yra savo srities specialistas, geras mokytojas. Justas (11 kl.);
…,jis labai geras mokytojas, puikiai viską paaiškina ir visiems padeda, skatina veikti, mokytis ir
dalyvauti konkursuose. Vitas (12
kl.);
Mokytojas Gintautas yra labai
draugiškas, tačiau rimtai dėsto
medžiagą- viską sprantamai ir
prieinamai. Patinka lankyti jo
pamokas. Nadežda (III kursas);
…mokytojas viską puikiai aiškina,
viską suprantamai, laukiu jo
pamokų. Pavel (12 kl.);
Gerai veda pamokas
aiškiai Darius

aiškiai

JEVGENIJUS GRIBOVAS - ILGAMETIS MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“
SIUVIMO PRAKTINIO MOKYMO PROFESIJOS MOKYTOJAS, ATSAKINGAS
UŽ MOKINIŲ MOKYMĄ ĮMONĖSE, REALIOSE DARBO VIETOSE.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
1978 metai baigė Vilniaus lengvosios
pramonės technikumą, 1998- Maskvos
technologinį institutą. Įgijo siuvimo
technikotechnologo
diplomą.
Pedagoginį darbą su suaugusiais
mokiniais dirba nuo 1996m. 2007 m.
suteikta siuvimo mokymo profesijos
mokytojo- metodininko kvalifikacinė
kategorija. 2019 metais už nuolatinių
bendradarbiavimo ryšių palaikymą su
LATIA (Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociacija), už indėlį ruošiant
siuvimo profesijos specialistus asociacijos
vadovybė skyrė apdovanojimą- metų
Padėkos raštą ir atminimo ženklelį.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Kiekvienais metai siuvimą baigia 50-70 asmenų, kurie mokosi pagal formaliąsias ir
neformaliąsias profesinio mokymo programas, trumpalaikius siuvimo kursus. Formaliosios
mokymo programos mokymo darbo vietoje trukmė 4-5 mėn. Neformaliojo mokymo
programos mokymas darbo vietoje trunka apie 1-2 mėn. Labai populiarūs šio mokytojo vedami
vakariniai siuvimo kursai, kurių metu asmenys, norintys išmokti siūti įgyja pirminius įgūdžius,
o norintys pasitobulinti- įgyja patirties pagal atskiras kompetencijas- pvz. vyriškų drabužių
siuvimas, trikotažo siuvimas ir kt. Siuvimo mokytojas, turi puikią reputaciją ne tik tarp MC
“Žirmūnai” mokytojų, bet ir tarp tekstilės gamintojų, nes moka bendrauti ir moka motyvuoti
mokinius mokytis realioje darbo vietoje. Todėl įmonės dažniausia būna patenkintos
Jevgenijaus Gribovo atvestais mokiniais, dalis mokinių kasmet būna įdarbinami įmonėje,
kurioje mokėsi ir įgyjo reikiamų konkrečiai darbo vietai įgūdžių.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV
MOKYTOJAS?
Ilgametė gamybinė patirtis, dirbant siuvėju Rusijos ir Lietuvos įmonėse: siuvimo laboratorijoje,
projektavimo technologiniame institute, buvo įkūręs ir vadovavo individualiai siuvimo įmonei.
Nuo 1996 metų dirba pedagoginį darbą.
Publikacijos ir darbai:
•

•

•
•

•
•

„Lengvų moteriškų drabužių
konstravimo pagal vieningą
konstravimo
metodą
rekomendacijos.“Projektavimo technologinis
institutas.Vilnius,1987 m.;
„Lengvų vyriškų drabužių
konstravimo pagal vieningą
konstravimo
metodą
rekomendacijos.“Projektavimo technologinis
institutas.Vilnius,1987 m.;
Techninė modelio apdorojimo
dokumentacija;
Unifikuotų
siuvimo
technologijos
pavyzdžių
kūrimas ir diegimas;
Respublikinio standarto “Moteriškų drabužių siuvimas pagal individualius
užsakymus“,-1985 m.;
2005 m. parengtos 2 modifikuotos siuvėjų operatorių ir lengvų drabužių siuvėjo
mokymo programos.

Šio mokytojo pavyzdys pateikiamas todėl, kad jis geriau už kitus profesijos mokytojus geba
dirbti su įmonėmis, tariasi ir derasi dėl mokymo darbo vietoje ir moka dirbti su kiekvienu
mokiniu individualiai, pritaikydamas praktines, pedagogines ir andragogines žinias, stengiasi
dirbti metodu, kuris padėtų kiekvienam mokiniui pateiktą medžiagą, praktines užduotis
įsisavinti pagal jo sugebėjimus ir pritaikyti jau turimą patirtį. Tuo šis ilgametę patirtį turintis
mokytojas yra unikalus.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
MC „Žirmūnai“ Verslo ir technologijų skyriaus vedėja Dalia Ramunė Janarauskienė apie
mokytoją sako: „Tai pavyzdys mokytojo, kuris savo entuziazmu ir meile profesijai gali užkrėsti
net ir abejojančius pasirinkta siuvėjo profesija. Jo dėmesys kiekvienam mokiniui įrodo, kad
dirbant su suaugusiais, turinčiai įvairios profesinės ir gyvenimiškos patirties žmonėmis, galima
pasiekti labai kokybiškų mokymo rezultatų- baigę mokiniai ne tik sėkmingai dirba siuvimo
įmonėse, bet atsidaro ir savo verslus, kuria savo dizaino ir ženklo drabužius.“

TADAS KLEVAS, VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS
PRAKTINIO MOKYMO VADOVAS, VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR
VERSLO MOKYKLA (KLEVASTADAS@VAVM.LT)
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Tadas Klevas yra didelę patirtį turintis profesijos mokytojas.
2000-iki dabar, Praktinio mokymo vadovas, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje.
•
Patirtis metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir
remonto profesinio mokymo programų vertinime: profesinio mokymo standartų rengimas,
mokymo programų rengimas, darbo rinkos mokymo programų vertinimas, dalyvavimas
profesinio mokymo metodikos ekspertų grupių darbe, užduočių rengimas ir dalyvavimas
vertinimo komisijoje Asmens įgytų kompetencijų vertinime.

•
Mechanikos ir metalo darbų, elektros ir energijos profesinio mokymo metodinės
komisijos pirmininkas.
•
Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių,
elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto
sektorinio profesinio komiteto narys.
Jo ruošti mokiniai dažnai laimi 1,2,3 prizines vietas tiek šalies, tiek tarptautinėse konkursuose.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Per dvidešimt darbo metų Tadas Klevas mokė tūkstančius mokinių, tarėsi su pagrindinėmis
šalies transporto įmonėmis dėl jų priėmimo mokytis darbo vietoje.
Moderni praktinio mokymo bazė leidžia mokyti mokinius Vilniaus automechanikos ir verslo
mokyklos sektoriniame mokymo centre, tad ten įgyjamos pradinės ir bazinės kompetencijos,
toliau Tado Klevo padedami mokiniai vyksta į įmones, kur mokosi konkrečioje darbo vietoje.
Tadas Klevas atlieka tarpininko funkcijas tarp profesinio mokymo įstaigos ir mokymo įstaigos,
nes mokiniai turi įgyti kompetencijas nustatytas mokymo programoje ir tik tada, įvertinti kelių
įmonių ir išlaikę baigiamuosius egzaminus, gauna kvalifikacijos diplomą.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV
MOKYTOJAS?
Praktinio mokymo vadovas didelį dėmesį skiria inovatyvių mokymo priemonių diegimui
mokykloje. Tai asmuo gebantis sutelkti mokymosi darbo vietoje dalyvius, pasitelkiant
profesionalų, dalykinį bendravimą. Tai komandos narys, kuriam svarbiausia aukšti profesinės
srities kvalifikacijos reikalavimai.
Būdamas itin draugiškas ir aktyvus, jis lengvai randa bendrą kalbą ne tik su mokiniais, bet ir su
įmonėmis tokiomis kaip:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UAB „Inter Cars Lietuva“
UAB „Transporto studijos“
UAB „Altas“
UAB „Nippon Auto“
UAB „Inchape Motors“
UAB „Ausegra“
UAB „KEMI Service“
UAB „Krasta Auto“
UAB „Autobrava“
UAB „Žaibo ratas Vilnius“
UAB „JMA“
UAB „Rimtoma“
UAB „Tanagra“
UAB „Tokvila“
UAB „Moller Auto Vilnius“
UAB „R2L“
UAB „Laura motors“

Šiuose įmonėse Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokiniai atlieka praktiką ir
moksosi darbo vietoje.

ROMAS MONTVILAS, JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS ELEKTROS
ĮRENGINIŲ, ELEKTROMECHANIKŲ PROFESIJOS MOKYTOJAS (VYRESNIOJO
MOKYTOJO KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA).
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Nuo 1987-10-22 iki dabar elektromechanikų profesijos mokytojas Jonavos politechnikos
mokykloje.
Turintis darbo patirties tiek įmonėse, tiek mokyme:
Nuo 1984-02-07 iki 1987-10- 01 Energetinio cecho vyresnysis inžinierius – elektrikas, elektros
cecho viršininkas Jonavos baldų kombinate.
Nuo 1979-11-06 iki 1984-01-20 vyriausiasis energetiko skyriaus inžinierius, GS „Azotas“
Remonto mechaninės gamybos vyresnysis meistras – elektrikas.
Elektrotechnikos lektorius (nuo 2012-02-01 iki 2012-05-30); Alytaus kolegijoje.
AK žemoje įtampoje, asmuo atsakingas už elektros ūkį (energetikos darbuotojo kvalifikacijos
atestatas 2011-12-21, Nr1319T).

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Besimokančiųjų skaičius varijuoja nuo 10 iki 50 mokinių per metus (prie nuolat besimokančiųjų
kasmet prisijungia ir kelios grupės iš užimtumo tarnybos atvykusių mokytis elektriko profesijos
asmenų).

Pagal naująją elektriko modulinę profesinio mokymo programą mokiniai mokomi apie metus.
Mokymo procese mokytojas didžiausią dėmesį skiria mokinių supažindinimui su elektros
įrenginiais, jutikliais, valdikliais, su gebėjimu juos montuoti, eksploatuoti. Mokymas
orientuojamas į praktinių įgūdžių formavimą.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV
MOKYTOJAS?
Nuolat tobulindamas kompetencijas, mokymo procese diegiant inovacijas, mokytojas geba
sudominti ir motyvuoti mokinius pasirinkta profesija. Ugdo mokinių savarankiškumą, kritinį
mąstymą, gebėjimą spręsti iškilusias problemas. Didelis dėmesys skiriamas brėžinių skaitymui,
braižymui, ir jungimui.
Mokytojo taikomi metodai atsispindi mokinių rezultatuose, nes keli metai iš eilės mokytojo
Romo Montvilo parengti mokiniai Nacionaliniuose meistriškumo konkursuose užima prizines
vietas.
Mokytojas glaudžiai bendrauja ir bendradarbiaujant su viena didžiausių Lietuvos įmonių AB
„Achema“ siunčiant mokinius praktiniam mokymui.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
„Esu dėkingas mokytojui už įgytas žinias ir įgūdžius bei pasiektus rezultatus elektriko
profesinėje srityje“ Tadas Kupčiūnas.
„Mokytojas Romas yra reiklus, pareigingas, rūpestingas, gerai išmanantis savo profesiją
mokytojas. Profesinio mokymo pamokų metu išmokau braižyti principines funkcines ir
montavimo elektros schemas, suprasti bei jungti apšvietimo instaliacines elektros schemas,
išmanyti variklių konstrukciją ir veikimo principą ir juos pajungti, jungti kitas įvairias schemas

ir jas paaiškinti, kitų elektriko profesijos subtilybių. Tai buvo teisingas mano pasirinkimas įgyti
elektriko profesiją. Įgijęs žinių mokykloje atlikau praktiką AB „Achema“ II amoniako ceche
elektriku ir ten pasilikau dirbti. Savo įgytas žinias mokykloje ir įmonėje, taikau Elektrikų
modulinės ir dalykinės profesinio mokymo programų mokinių kompetencijų vertinime
mokykloje. Taip pat savo žiniomis ir įgūdžiais dalinuosi darbo vietoje su praktikantais. Esu
dėkingas likimui, kad suvedė mane su šia mokykla ir mokytojais“ Paulius Peleckas.

ROLANDAS GELUMBAUSKAS, AB „ACHEMA“ FILIALO „SISTEMATIKA“ SKYRIAUS
INŽINIERIUS.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
R. Gelumbauskas dirba nuo 2015 m., užima skyriaus inžinieriaus pareigas. Turi nemažą patirtį
automatikos įrangos montavime, turi aukštąjį išsilavinimą (KTU) yra komunikabilus, geras savo
srities specialistas ir gebantis perduoti žinias jaunajai kartai.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Įmonėje įprastai vienas mokytojas turi vieną
mokinį per metus. R. Gelumbauskui taip pat
per metus skiriamas vienas mokinys ar
praktikantas, kuriam yra sudaroma speciali
programa. Programos trukmė gali būti nuo 3
iki 6 mėn. Praktikos atveju, programa yra
derinama su ugdymo įstaigos atsakingais
asmenimis ir pati praktikos trukmė yra daug
trumpesnė – iki 1 mėn.
Mokymo darbo vietoje procese svarbiausias
dėmesys yra patirties įgavimas, kad mokinio
žinios ir įgūdžiai būtų praktiškai išbandomi
realioje darbo vietoje.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV MOKYTOJAS?
Darbuotojas R. Gelumbauskas mokydamas jaunus
praktikantus ar darbuotojus didžiausią dėmesį
skiria praktinių įgūdžių formavimui. R.
Gelumbauską galima vadinti geriausiu mokymo
darbo vietoje mokytoju vien dėl to, kad jis sugeba
„prieiti“ t.y. suprantamai paaiškinti jaunimui net
ir sudėtingiausius dalykus bei sėkmingai įveikti
mokiniams pirmuosius iškilusius iššūkius realioje
darbo vietoje. Kai pasitaiko sudėtingesnis ar
mažiau motyvuotas mokinys, tik šis įmonės
mokytojas sugeba rasti bendrą kalbą ir įkalbėti
mokinį ateiti į darbo vietą ir joje mokytis.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
“Kaip darbų vadovas ir kaip mokytojas R. Gelumbauskas yra labai geras visada paaiškina, turi
kantrybės ir kiekvieną pamoko, kaip teisingai padaryti, visada galima paklausti ir gausi
atsakymą“ T. Kupčiūnas.

VYTAUTAS PETROKAS, VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO
SUVIRINTOJŲ SKYRIAUS VADOVAS
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Vytautas Petrokas baigė Kauno technologijos universitetą, tinkamas išsilavinimas ir noras
mokyti sutapo su turimomis charakterio savybėmis, todėl tai davė ilgalaikį rezultatą.
Suvirinimo būdų yra daug ir jų atsiranda vis naujų. Technologijos vystosi. Atsiranda vis
modernesnės įrangos. Kuo modernesnė įranga, tuo labiau reikia žmogui ne tiek gebėjimų ir
įgūdžių, kiek žinių. Viskas eina to link, kad atsiranda vis didesnis poreikis operatorių, kurie
galėtų valdyti robotizuotus suvirinimo aparatus.
Mokytojas turi patirties rengiant nacionalines ir teikėjo profesinio mokymo programas.
Parengė ne vieną kvalifikacijos aprašą profesiniams standartams. Aktyviai dalyvauja
nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Yra metodinės komisijos narys ir turi ilgametę
eksperto patirtį. Vienas iš pagrindinių ekspertų, kuris konsultuoja Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centrą suvirintojų rengimo klausimais.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE (MDV)
Per 20 metų darbo patirties Vytautas Petrokas aktyviai ieškojo įmonių, kurios priėmė daug
Jeruzalės DRMC mokinių praktiniam mokymui.
Jau 15 metų Vytautas dirba su UAB „Arginta Engineering“ dėl suaugusiųjų mokymo darbo
vietoje. Praktinė dalis vykdoma Jeruzalės DRMC, ten įgyjamos ir bazinės kompetencijos ir tik
tada Vytauto Petroko ir dar kelių jo kolegų lydimi, mokiniai vyksta į realią darbo vietą.
Kiekvienas baigtas programos modulis yra vertinamas ir jei mokinys neišmoko, jis grįžta į
Jeruzalės DRMC dar pasimokyti ir tik po pakartotinio vertinimo mokinys mokosi sekančio
programos modulio ir kitų kompetencijų. Vytautas Petrokas yra profesijos mokytojas ir tutoriu
viename. Per metus apmokoma ne mažiau kaip 200 mokinių.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV MOKYTOJAS?
Vytautas Petrokas yra įgyjęs suvirintojo tarptautinį sertifikatą, paskatinęs tą patį padaryti ir
savo kolegas, taip nuolat atnaujinti savo jau turimus gebėjimus. Dalyvauja nacionaliniuose
mokymuose standartų ir profesinio mokymo programų rengėjams.
Mokytojas skatina mokinius kelti savo kompetencijas, papildomai domėtis būsima profesine
veikla, organizuoja ir veda profesinio meistriškumo konkursus mokymo centre.
Profesijos mokytojas dirba
ne tik su mokiniais, bet ir su
robotais. Mokyklos nupirkti
robotai naudojami ir „Audi“
automobilių
gamykloje
suvirinant
„Audi“
automobilius.
Pasak
A.
Petroko,
kiekvienas norintis gali
tapti suvirintoju, nes tam
reikia
pagrindinio
išsilavinimo ir motyvacijos.
„Žinoma, jaunimui lengviau
mokytis, vyresniems šis
procesas gali užtrukti ilgiau, bet visiems norintiems galima išmokti“, - tvirtina A. Petrokas.

Mokytojas pastebi, kad kasmet suvirintojų paklausa didėja, o tokią profesiją išbandyti ryžtasi
net ir merginos.
Vytautas Petrokas moka motyvuoti mokinius rinktis šią profesiją. Pasak profesijos mokytojo
tai nuolatinis tobulėjimas ir geros perspektyvos: „Suvirintojas visais laikais buvo labai paklausi
specialybė. Dabar ji ypač reikalinga. Šiais laikais suvirintojas yra labai kvalifikuotas žmogus.
Svarbiausia suvirintojui - gera sveikata, racionalus mąstymas ir kruopštumas. Čia reikalingas
atsakingumas ir užsispyrimas. Suvirintojas turi išmanyti tarptautinius standartus, mokėti dirbti
su įranga. Dabar kone kiekviename net paprasčiausiame suvirinimo aparate yra
mikroprocesoriai, skystųjų kristalų ekranai. Taip pat reikalaujama vis daugiau teorinių žinių,
gebėjimo braižyti brėžinius. Praėjo tie laikai, kai suvirintojas buvo tik visas juodas purvinas
dėdė su šalmu, šiandien suvirintojas dirba su mechanika, robotais - kartais tai jau darbas kone
su baltomis pirštinėmis.“

INGRIDA PRANAUSKAITĖ, BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
FLORISTIKOS VYRESNIOJI PROFESIJOS MOKYTOJA
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Glaudžiai bendradarbiauja su įmonėmis, ji padeda mokiniams adaptuotis darbo vietoje,
padėdama įmonių meistrams rasti gerą kontaktą su mokiniu, atėjusi mokytis į darbo vietą.
Floristikos profesijos mokytoja dirba nuo 2012 m.
Kvalifikacinė kategorija suteikta 2017 m.
2013-2014 metais baigti neformaliojo floristų mokymo kursai taip sudomino Ingridą, jog ši
pradėjo gilinti turimas žinias ir išaugo iki floristikos vyresniosios profesijos mokytojos.
Dalyvauta įvairiuose seminaruose Lietuvoje
“Floravidoje”,” Pavasario kompozicija”, „Kalėdų kompozicija“, Kompozicija išėjusiems”,
”Šventinė stalo kompozicija” ir t.t. bei Latvijoje floristikos mokykloje “Grieta 3”.
Dalyvauta pagal Erasmus + programos projektus tarptautinėse stažuotėse: Vokietijoje,
Austrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Latvijoje. Nuolat tobulina praktinius floristikos įgūdžius
bei bendrąsias kompetencijas.
Mokytoja rengia mokinius profesinio meistriškumo konkursams, parodoms, šventėms, vietos
bendruomenių veiklai: Šv. Velykų proga papuošta Biržų miesto aikštė, sukurta 70 vienodo
stiliaus eglių Biržų miesto viešųjų erdvių papuošimui, trys floristinės kolekcijos, kurios
pristatytos visuomenei, dalyvauta Kupiškio, Panevėžio Joniškio bei Joniškėlio profesinėse
mokyklose rengiamuose konkursuose, mugėse, papuoštos viešosios J. Bielinio bibliotekos
erdvės Kalėdoms, pagamintos dekoracijos miesto renginiui “Baltų vienybės dienos”,
dalyvauta kasmetinėse parodose LITEXPO parodų rūmuose ir EXPO Aukštaitija ir visą veiklą
atlieka tik su mokinių grupėmis;

Mokytoja su mokinių grupe, Pakruojo dvare vykusiame tarptautiniame floristinių kilimų
konkurse “Žiedų valdovai’, užėmė II vietą.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
Kasdieninis ugdymo proceso planavimas ir organizavimas, atsakingai parinktas mokymo(si)
turinys, metodai, veiklos motyvuoja mokinius pasirinkti ir siekti floristo kvalifikacijos. Šią
profesinio mokymo programą renkasi įvairaus išsilavinimo, amžiaus, gebėjimų asmenys. 20182019 m. m. floristo kvalifikaciją įgyti siekia 50 mokinių (pvz., mokėsi 5 asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą, įgytą Vilniaus Universitete, Kauno kolegijoje). Kai kurie, baigę mokyklą,
jau įkūrė savo verslus (kaimo turizmo sodybą, maitinimo paslaugų įmonę) ir siekia įgyti
kompetencijas, susijusias su augalų komponavimu, floristinių darbų kūrimu ir kt.
Mokiniai įgytas kompetencijas, gebėjimus sėkmingai panaudoja kurdami tolimesnius
profesinės veiklos planus.
Bendradarbiaudama su darbdaviais, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais vadovauja
mokinių praktikoms. Praktikos planuojamos atsižvelgiant į darbdavių pageidavimus,
skaidomos į dalis, floristinių įmonių pageidavimus.

Bendradarbiaujant su Biržų kredito unija buvo vykdytas projektas „Naujos idėjos – pasirinktai
specialybei”, skatinantis verslumą, mokinių karjeros galimybes.
Pakruojo dvaro parke, vykstant gėlių ferstivaliui “Vasarvidžio nakties sapnas”, praktinio
mokymo modulis ”Interjero ir aplinkos floristika“ buvo perkeltas į netradicinę aplinką.
Šiuos komunikabilios ir darbščios mokytojos pagalba visi mokiniai randa mokymuisi pritaikytą
darbo vietą įvairiuose įmonėse, nuo floristikos iki turizmo sodybų, restoranų ir kitų pagal
kvalifikaciją tinkančių įmonių veiklas.

KUO JIS/JI IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV MOKYTOJAS?

Vykdomos inovatyvios veiklos (eksperimentavimas su medžiagoms, žaliavomis, technologijų
mokyklinio brandos egzamino užduotys, aprašai, projektiniai darbai, sukurtų darbų - gaminių
pristatymas ir demonstravimas Biržų TVMC, Biržų rajono įmonių, įstaigų erdvėse, profesinio
meistriškumo konkursai, išvykos į vietos bendruomenių renginius), kurios skatina mokinių
kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, tolimesnės karjeros siekius. Mokytojos paskatinta
absolventė Jurgita Katilevičienė įkūrė floristikos saloną“Raganė”, kurioje mokiniai turi
galimybę atlikti gamybinę praktiką.
Bendradarbiauja su kitų profesinio mokymo programų mokytojais – integruoja mokymo turinį,
numato ir įgyvendina bendras veiklas.
Veda pamokas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, mokymus Smilgių, Kratiškių,
Parovėjos,Vabalninko bendruomenių nariams. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas,
aprobuotas Biržų rajono ŠPT. Vedami kasmetinius seminarus bendrojo ugdymo technologijų
mokytojams, verslo atstovams.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
Kolegų nuomonė: “Spręndžiant iš profesijos mokytojos visų atliktų darbų galima teigti, kad
Floristika – tai ne tik jos specialybė, bet ir gyvenimo būdas”.
Baigusios Floristo mokymo programą absolventės Biržų TVMC tinklalapyje išspausdino padėką
profesijos mokytojai I. Pranauskaitei: „Pati didžiausia ir nuoširdžiausia padėka mūsų auklėtojai
Ingridai Pranauskaitei, kuri pusantrų metų buvo ne tik mūsų mokytoja, bet ir patarėja, draugė,
pagalbininkė, žmogus, pas kurį visų pirma buvo labai gera ir malonu ateiti, smagu kalbėtis ir
dar smagiau kartu kurti neįtikėtiną grožį...“

STASYS DEGUTIS, ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO SEKTORIAUS
VADOVAS
PAGRINDINĖ INFORMACIJA, APDOVANOJIMAI
Išsilavinimas: Inžinierius-mechanikas; Inžinerinės ekonomikos ir vadybos bakalauro
kvalifikacijos laipsnis.
Darbo patirtis:
•
•
•
•
•

1984-1986, Alytaus profesinė technikos mokykla, Gamybinio mokymo meistras;
1986-1993, Alytaus politechnikos mokykla, Dėstytojas;
1993-1995, Alytaus politechnikos mokykla, Direktoriaus pavad. praktiniam mokymui ir
gamybai;
1995-2004, Alytaus pramonės ir prekybos mokykla, Profesinio mokymo skyriaus
vedėjas;
2004-iki dabar, Alytaus profesinio rengimo centras, Sektoriaus vadovas.

Patirtis profesinio mokymo programų vertinime: profesinio mokymo standartų rengimas,
mokymo programų (inžinerinių profesijų) rengimas, darbo rinkos mokymo programų
vertinimas,
dalyvavimas
profesinio mokymo metodikos
ekspertų grupių darbe, užduočių
rengimas
ir
dalyvavimas
vertinimo komisijoje Asmens
įgytų kompetencijų vertinime.
Mechanikos ir metalo darbų,
elektros ir energijos profesinio
mokymo metodinės komisijos
narys.

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros
įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto
sektorinio profesinio komiteto narys.

PATIRTIS MOKYMO DARBO VIETOJE
2019
metais,
aštuoniolika
Alytaus
profesinio rengimo centro inžinerinės
pramonės krypties pirminio ir tęstinio
profesinio mokymo programų mokinių
vykdė mokymąsi darbo vietoje. Mokymosi
darbo vietoje trukmė apie 1 metus. 2019 m.
mokymąsi darbo vietoje atliko šių
inžinerinės pramonės krypties profesijų
atstovai:
•
•
•

Metalo apdirbimo staklininkai - 4
mokiniai;
Suvirintojai - 12 mokinių;
Elektrikai - 2 mokiniai.

KUO JIS IŠSKIRTINIS KALBANT APIE MOKYMĄSI DARBO VIETOJE IŠ KITŲ
MOKYTOJŲ? KODĖL JŪS MANOTE, KAD JIS YRA GERIAUSIAS MDV MOKYTOJAS?
Alytaus profesinio rengimo centro sektoriaus vadovas didelį dėmesį skiria inovatyvių mokymo
priemonių diegimui mokykloje. Tai asmuo gebantis sutelkti mokymosi darbo vietoje dalyvius,
pasitelkiant profesionalų, dalykinį bendravimą. Tai komandos narys, kuriam svarbiausia aukšti
profesinės srities kvalifikacijos reikalavimai. Tai atsakingas, patikimas, žingeidus motyvatorius.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI
Alytaus profesinio rengimo centro direktorius: „Stasys Degutis didelę profesinę darbo patirtį
turintis Alytaus profesinio rengimo centro darbuotojas, gebantis nukreipti, sutelkti profesijos
mokytoją, meistrą ir mokinį dirbti kartu, pasiekiant aukščiausius mokymo kokybės rezultatus“.

