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    Pagrindinė strategijos dalis skiriama 
visuomenei. 

 Klausimas – kokios mes jos norime? 

 Ateitis – gebančio prisitaikyti, nebijančio 
pokyčių, atviro, kūrybingo, atsakingo 
žmogaus rankose. 



 Sara labai ilgą laiką pasirašinėdama 
įvairius dokumentus dėdavo varnelę 
V..... 

 Praėjo daug laiko ir Sara pasirašydama 
po svarbiais dokumentais dėdavo 
kryželį +..... 

 Nustebę aplinkiniai paklausė Saros, 
kas pasikeitė, kad pakeitė parašą.... 

 Sara atsakė, kad nieko čia neatsitiko, 
ji ištekėjo .... 

 KLAUSIMAS? KOKIĄ PAŽANGĄ SARA 
PADARĖ?  







           Šiandieninė situacija: esame išprususi tauta.  
Tačiau: 
  nors 90% žmonių Lietuvoje moka bent vieną užsienio 

kalbą, 
 nors pagal asmenų su aukštuoju išsilavinimu skaičių 

vidurkį gerokai lenkiame ES, esame 8 vietoje, 
 Nors IT vartotojų procentas išaugo nuo 4,4 % iki 5,5 %, 

Bet 
 Lietuva pagal kūrybingumo rodiklį užima 17 vietą ES – 

esame pesimistai ir nepakankamai kūrybingi, 
 40 % žmonių nepatenkinti savo gyvenimu,  
 77 % žmonių nesididžiuoja savo šalimi, 
 Pagal Laimės indeksą esame 20 vietoje ES. 

 



 VIZIJA 
 LIETUVA – SUMANI ŠALIS, KURIOJE GERA 

GYVENTI IR DIRBTI 

Įgyvendinant viziją svarbiausios 
vertybės: 

 Atvirumas, 

 Kūrybingumas, 

 Atsakomybė. 



 Įgyvendinant šią strategiją svarbus vaidmuo 
tenka ir profesinio mokymo institucijom, 

 

 Tame tarpe ir VšĮ Elektrėnų profesinio 
mokymo centrui.  



1.Uždavinys: sudaryti sąlygas 
mokykloms lanksčiai formuoti 
ugdymo turinį ir organizuoti 

ugdymo ir mokymosi procesą. 

Įgyvendinimas EPMC 

1.1. Priemonė: užtikrinti 
mokiniams didesnes 
pasirinkimo galimybes ir 
kokybišką profesinio 
mokymo programų 
įgyvendinimą. 

1. Atliepiant darbdavių poreikius, mokykloje  
vykdoma 17 profesinio mokymo programų: 
• 2013 m. masažuotojo ir aplinkotvarkos 

darbuotojo mokymo programos; 
• 2014 m. automobilių elektromechaniko ir 

automatinių sistemų eksploatavimo 
mechatroniko; 

• 2015 m. sporto klubo veiklos organizatoriaus. 
2. Mokykla vykdo 50 tęstinio formaliojo 
profesinio mokymo (darbo rinkos) programų. 
Populiariausios: 
• Virėjo; 
• Gipso kartono (atitvarų) montuotojo; 
• Dailidės; 
• Kasininko; 
• Elektriko. 



1. Uždavinys: sudaryti sąlygas 
mokykloms lanksčiai formuoti 
ugdymo turinį ir organizuoti 

ugdymo ir mokymosi procesą. 

Įgyvendinimas EPMC 

1.2. Priemonė: gerinti profesinio 
mokymo įstaigų infrastruktūrą ir 
materialinį aprūpinimą. 

2015 m. įvykdytas projektas „VšĮ 
Elektrėnų profesinio mokymo 
centro plėtra kuriant energetikos 
sektorinį praktinio mokymo centrą“ 
ir įkurtas energetikos sektorinis 
praktinio mokymo centras. 
Projekto biudžetas – 2 547 253.82 
Eur 
Iš jų mokymo priemonėms skirta  
955 746 Eur. 



 Įsigyta kompiuterinė technika  

 Įsigyta laboratorinė įranga elektros inžinerijos laboratorijai; automobilių 
(elektros, elektronikos, valdymo sistemų) laboratorijai; elektrotechnikos ir 
elektronikos pagrindų laboratorijai; automatinio valdymo ir vykdymo 
sistemos laboratorijai 

 Atlikti statybos darbai: renovuotas esamas mokyklos pastatas, pastatytas 
energetikos sektorinis praktinio mokymo centras ir automobilių diagnostikos 
laboratorija 

 



2. Uždavinys: optimizuoti 
profesinio mokymo įstaigų 

vykdomų profesinio mokymo 
programų pasiūlą ir gerinti 

profesinio mokymo programų 
kokybę. 

Įgyvendinimas EPMC 

2.2. Priemonė: Plačiau 
naudoti mokymą darbo 
vietose. 

1. Visų profesijų mokiniams mokykloje sudarytos 

galimybės mokytis realiose darbo vietose; 
- virėjai, konditeriai gamina patiekalus pardavimui;  
- padavėjai ir barmenai aptarnauja prie baro ir 

virtuvėje  lankytojus; 
- statybinikai remontuoja mokyklos patalpas; 
- elektrikai tose patalpose veda elektros instaliaciją; 
- Kompiuterinės įrangos derintojai – veda laidus IT 

technikai; 
- interjero apipavidalintojai dekoruoja kambarius ir 

kt. 
2. Mokykla yra pasirašiusi 45 bendradarbiavimo 
sutartis su darbdaviais, kurių vienas iš sutartinių 
objektų yra praktinio mokymo organizavimas. 
3. 2015 m. 125 mokyklos absolventai atliko 3 
mėnesių praktiką pas darbdavius. 



Uždavinys Įgyvendinimas EPMC 

3.2. Didinti profesinio 
mokymo 
tarptautiškumą. 

Mokiniai dalyvauja ilgalaikėse stažuotėse 
užsienyje. 2015 m.:  
 
• 4 kompiuterininkai stažavosi Tenerifėje, 
• 4 virėjai, 4 padavėjai – Italijoje; 
• 4 logistai – Turkijoje; 
• 4 statybininkai, 4 elektrikai – Maltoje, 

Vokietijoje; 
• 5 absolventai stažavosi Maltoje, Jungtinėje 

karalystėje. 
 

• Šiuo metu 4 elektrikai, 4 statybininkai 
stažuojasi Maltoje ir Vokietijoje, 2 
automobilių elektromechanikai – 
Jungtinėje Karalystėje, 4 virėjai – 
Vokietijoje. 
 



3 savaičių stažuotės užsienyje 



6. Uždavinys Įgyvendinimas EPMC 

 
 

Didinti 
profesinio 
mokymo 

patrauklumą. 

1. Mokykloje organizuojami profesinio 
meistriškumo konkursai, į kurių 
organizavimą ir vertinimą įtraukiami 
darbdaviai. 

2. Organizuojamos Amatų dienos 
ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio 
ugdymo įstaigų mokiniams, 
gimnazijoms. 

3. Mokykla bendradarbiauja su 45 
socialiniais partneriais. 

4. Mokyklos veikla yra nuolat ir 
sistemingai viešinama, dalinamasi 
gerąja darbo patirtimi. 



 Paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera 2016“ 

 Kaziuko mugė, Atvirų durų diena,  

 Dzūkijos regiono varžytuvės „Lietuvos  

 kulinarijos ir  etninio paveldo išsaugojimas  

ir puoselėjimas"  

















 Socialiniai partneriai – 
energetikai; 

 

 Kitų mokyklų mokytojai; 

 

 Kitų mokyklų mokiniai. 



Kad mokyklos veikla organizuojama tinkamai, įrodo: 

 Kasmet didėjantis mokinių skaičius; 

 Kasmet plečiama ir darbdavių poreikius atliepianti 

mokymo programų pasiūla; 

 Daugėja darbdavių pasiūlymų bendradarbiauti, 

suteikti mokiniams realias darbo vietas, 

 Gerėjantys mokinių brandos egzaminų ir 

kvalifikacijos egzaminų rezultatai. 

 Didėja mokinių, baigusių mokyklą, įsidarbinimo 

procentas. 

 

 

 






