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1. Įvadas 
 
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau - SJMC) buvo vienas iš aštuonių 
partnerių Erasmus + projekte PROVED. Dėl projekto tikslų Kėdainių SJMC įkūrė produktyviojo 
mokymosi klasę 2015/2016 mokslo metais. Todėl ši koncepcija buvo sukurta projekto dalyvių iš 
Kėdainių SJMC  ir sudaro 
 

- Bendra informacija apie  projektą Kėdainių SJMC  
- Pamąstymai/svarstymai apie  projektą Kėdainių SJMC  
- Produktyviojo mokymosi tikslai  
- Konkrečius veiksmai ir sprendimai dėl projekto įgyvendinimo 

 
Profesinio mokymo apžvalga (toliau - vadinama profesinio mokymo) sistema Lietuvoje ir 
dabartinė padėtis regione, Kėdainių SJMC svarbus profesinis orientavimas todėl, profesinio 
rengimo sistemos svarba yra aprašyta. 
Jūs taip pat rasite konkrečius aprašymus koncepte apie Kėdainių SJMC produktyviojo mokymosi 
klasę: 
 

- dalyviai ir jų tikslus 
- mokytojus su savo naujais iššūkiais 
- planuojamą veiklą ir tvarkaraščius 
- Kai kuriuos faktus apie ugdymo turinio ir metodikas 

 
Ši koncepcija atskleidžia mūsų bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis. 
 
 

2. Papildoma informacija 
 
2.1 Profesinis mokymas Lietuvoje  
 
Svarbu suteikti informacijos apie profesinio mokymo sistemą Lietuvoje, apžvelgti dabartinę 
situaciją ir problemas. 
 
Lietuvos švietimo sistema sudaryta iš bendrojo lavinimo (ikimokyklinis, priešmokyklinis 
ugdymas, pradinis, arba vidurinis išsilavinimas), profesinis mokymas (toliau - profesinis 
rengimas), žemo, aukštesnio ir povidurinio lygių, toliau profesinis mokymas (CVET) ir aukštojo 
mokslo - kolegijos ir universitetinės studijos (Fig.1.1). Kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymų profesinis mokymas ir švietimas (toliau – LR profesinio mokymo įstatymas), profesinio 
rengimo sistema apima pirminį tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą. 
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- profesinio mokymo programos yra skirtos mokiniams įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 
-  Profesinio mokymo, besimokantieji mokiniai turi galimybę įsigyti profesinę kvalifikaciją 

ir baigti pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. 
- Tęstinis profesinis mokymas leidžia asmeniui tobulinti esamą kvalifikaciją, įgyti naują 

kvalifikaciją ar įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti tam tikrą darbą (funkcija), 
reglamentuojama teisės aktais. 

 
Nuo 2002 profesinio mokymo turinys buvo pagrįsti, su aiškiai apibrėžtais mokymo tikslais. 
 
Profesinio mokymo rengimo programos yra sukurtos kartu su profesinio mokymo teikėjais, 
bendradarbiaujant su darbdavių atstovais. Rengiant programas, vadovautasi profesinio rengimo 
standartais bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais reikalavimais (toliau - 
Švietimo ir mokslo ministerija). 
 
Formalusis tęstinis mokymas vykdomas pagal nacionalines programas. Lietuvoje yra dauguma 
mokyklų grindžiamu šiuo pagrindu; tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro 
didžiąją dalį programos. Pavyzdžiui praktinis mokymas sudaro 60% iki 70% viso skirto laiko 
profesijos dalykams, iš kurių nuo aštuonių iki penkiolikos savaičių organizuojami įmonės ar 
mokyklos realios darbo sąlygas. 
 
Bandomasis projektas siekiant sukurti amato buvo pradėtas 2013 metais ir buvo finansuojamas 
iš nacionalinių ir Europos struktūrinių fondų. Socialiniai partneriai dalyvavo formuojant naujas 
kvalifikacijas, kvalifikacinių standartų ir mokymo programų turinį, vertinant, kad profesinio 
mokymo programos atitinka darbo rinkos poreikius ir organizuojant praktinį mokymą. Jie taip 
pat dalyvavo rengiant ir įgyvendinant kompetencijos vertinimą. 
Kėdainių profesinio rengimo centre, šios profesinio mokymo programas buvo įtrauktos į studijų 
ir mokymo programų ir kvalifikacijų registrą: 
 
a) Žemesnysis vidurinis išsilavinimas neįgyjant pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo 
b) Žemesnysis vidurinis išsilavinimo lygį lemia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas 
c) Aukštesnis vidurinis išsilavinimas mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 
d) Aukštesnysis vidurinis išsilavinimo lygis lemia bendrąjį vidurinį išsilavinimą 
e) Po vidurinio išsilavinimo mokiniams, įgijusiems vidurinį bendrąjį išsilavinimą. 
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1.1 Fig. Lietuvos švietimo sistema  
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2.2 Produktyviojo mokymosi prielaidos Kėdainių rajone 
 
Produktyviojo mokymo pilotinis modelis Kėdainių rajone buvo įgyvendinama pagal projektą 
"Alternatyvusis ugdymas". "Alternatyviojo ugdymo" projektą inicijavo Švietimo ir mokslo 
ministerija Lietuvos Respublikos ministerija (ŠMM)  įgyvendina Švietimo aprūpinimo centro 
(ESC) kartu su ŠMM. Įgyvendinant projektą "Alternatyvus ugdymas" ŠAC bendradarbiavo su 
mokyklomis kurios ieškojo alternatyvių mokymo ir mokymosi metodų, tam kad mažinti 
nebaigusiųjų mokyklą mokinių skaičių. Šie tikslai buvo sudaryti plėtojant alternatyvųjį ugdymą, 
įgyvendinti savo idėjas ir pristatyti alternatyvius ugdymo metodus mokykloje. 
 
"Alternatyvusis švietimas" buvo sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos + (EIP +). EIP + buvo 
parengtas siekiant prioritetų įgyvendinant 2 kryptis "mokymasis visą gyvenimą" ir 2007-2013 
metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ir prioriteto 2 "kokybė ir prieinamumas 
viešųjų paslaugų: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" 2007 -2013 veiksmų programa 
"sanglaudos skatinimas". Projektas "Alternatyvusis ugdymas" buvo finansuojamas pagal 
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Europos socialinio fondo ir iš Lietuvos 
Respublikos biudžeto. 
 
Produktyvusis mokymas kaip bandomasis projektas Lietuvoje buvo pristatytas švietimo 
bendruomenėms 2012 metais ir nuo tada yra įgyvendinamas praktikoje. 2012 rugsėjo 1 d 
produktyviojo mokymosi 9 klasės moksleiviams buvo atidaryta Kėdainių jaunimo mokyklos ir kai 
kuriuose kitose Lietuvos mokyklose. 
 
PM klasė buvo labai sėkminga ir remiama vietos savivaldybės. Nuspręsta pabandyti PM kitose 
švietimo kontekstuose. Viena iš prielaidų tęsti PM buvo praktinio mokymo vietų tinklas. 
 
 
2.3 Profesinio mokymo svarba Kėdainių SJMC 
 
Po dviejų mokyklų sujungimo: Kėdainiai jaunimo mokykla (įkurta 1995 metais) ir Kėdainių 
suaugusiųjų mokymo centras (nuo 2001) 2013 m. rugsėjo mėnesį gavo iš Kėdainių suaugusiųjų 
ir jaunimo mokymo centro (SJMC) pavadinimą. Nuo tada jis susideda iš trijų padalinių: 
suaugusiųjų, jaunimo ir neformaliojo. 
 
Bendra funkcija Kėdainių SJMC yra suteikti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo 
švietimo mokymą, suvienyti mokinių poreikius, įgūdžius ir skatinti savo požiūrį į pedagoginių 
inovacijų sklaidą. Siekiant išplėsti mokinių akiratį, ieškoma kitų alternatyviojo ugdymo metodų. 
Kėdainių SJMC nuo 2004 metų taip pat teikia paslaugas, atitinkančias mokymosi visą gyvenimą. 
Nuo 2002 Kėdainių SJMC siūlo įvairius kursus, pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo, anglų 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 9 

kalbos, dailės ir dizaino ir t.t. Taip pat mokykla siūlo kursus senjorams ir sukūrė trečiojo amžiaus 
universitetą, ten studentams siūlomos sveikatos, psichologijos, muzikos ir kiti kursai. Kėdainių 
SJMC darbuojasi 80 kvalifikuotų ir kompetentingų asmenų, studentų skaičius pasiekia beveik 
600. Mokykla yra labai gerai techniškai įrengta ir yra tinkama vieta mokytis ir išreikšti mokinių 
kūrybiškumą. 

Jaunimo skyrius SJMC  turi gerosios patirties dirbant su PM klase, kuri prasidėjo prieš trejus 
metus vykdant projektą. Suaugusiųjų skyrius bendradarbiavo ir įgijo gerų įspūdžių. PM klasė 
projekte PROVED įkurta suaugusiųjų skyriuje ir orientuota į perėjimą prie profesinio mokymo 
sistemos. 

Pagrindiniai partneriai Kėdainių SJMC: Švietimo aprūpinimo centras, Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacija, direktorių asociacija Lietuvos suaugusiųjų švietimo centrų, Lietuvos 
asociacija. Kėdainių SJMC  bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir centrais Lietuvoje. 

Siekiant paaiškinti skirtumus, kurie pasireiškia, jaunimo perėjimui į darbo rinką turi atsižvelgti į 
šiuos kriterijus: pirma, demografiniai pokyčiai ir ekonomikos augimas, ir, antra, dinamikos ir 
institucinių modelių sąveika. Nuostatų įtaką lanksčių arba nuolatinių darbo vietų pasiūlą, taip 
pat švietimo ir mokymo politiką. Tiek bendrojo lavinimo mokyklose ir tiek profesinio mokymo, 
ar ne mokyklose ar darbo vietoje arba abiejų "dvigubos gamybinės praktikos" elementų derinys 
yra būtinos prielaidos įsidarbinti ir produktyviojo mokymo  jaunimui. 
 
 
 

3. Produktyviojo mokymo tikslai 
 
PM  pastatė tiltą tarp profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų ir sukūrė naują 
kokybišką  perėjimo iš mokyklos gyvenimo į realias darbo gyvenimiškas situacijas.  

Mokymosi visą gyvenimą idėjos sunkiai skinasi kelią Lietuvoje; mokymosi visą gyvenimą tarp 
darbingo amžiaus gyventojų yra vienas mažiausių ES. Darbo jėgos mokymosi veiklą stabdo 
ekonomikos vystymąsi ir neleidžia šaliai priartėti prie ES gerovės vidurkio. 
 
Nepaisant to, kad ši šalis įgyvendino nemažai svarbių reformų, tokių kaip "studento krepšelio" 
principo įdiegimo į švietimo finansavimo sistemą, dalinis optimizavimas švietimo įstaigų tinklo ir 
aukštojo mokslo studijas. Lietuvai vis dar reikia pagerinti savo švietimo sistemos reguliavimą, 
plėtoti institucinį tinklą mokymosi visą gyvenimą ir spręsti pastebėtas visas švietimo sistemos, 
kuri gerokai apsunkina tolesnę plėtrą sistemos lygmenyse administracinių gebėjimų problemą. 
 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 10 

Mokymąsi visą gyvenimą taip pat riboja problemos, prastos kokybės mokymas, kuris daugiausia 
kyla dėl nepakankamos mokymo personalo kvalifikacijos, susidėvėjusios arba morališkai 
pasenusios švietimo infrastruktūros ir prasto aprūpinimo mokymo priemonėmis. 

 
Švietimo sistema turėtų skatinti ir visapusiškai remti mokymosi visą gyvenimą poreikius. Ji turi 
tapti lanksti ir pašalinti visas kliūtis, kad pripažintų ir tobulinimą gebėjimą įgyti naujų įgūdžių 
pasiektus per įvairių tipų, formų ir metodų mokymąsi, atsižvelgiant į konkrečius tikslus ir 
poreikius kiekvieno besimokančiojo. 
 
Dėl specialistų, baigusių profesinio mokymo įstaigų paklausa yra gerokai didesnė, nei aukštųjų 
mokyklų absolventų poreikis. Būtina gerinti profesinio orientavimo sistemą ir palengvinti 
padidinti moksleivių srautus į profesinio mokymo įstaigas, ypač tuos, kurie teikia tinkamą 
mokymą ekonominės veiklos, kuri siūlo geriausias darbo sąlygas. Vienas iš žemo dalyvavimo 
profesinio mokymo įstaigų priežasčių yra prastas vaizdas profesinio mokymo sistemos. 
 
PM  Kėdainių SJMC gali spręsti šias problemas ", suteikiant galimybę studentams asmenine 
patirtimi įsilieti darbo pasaulyje. Palaikyti ryšius su "darbo žmonių" ir padaryti konkrečių įžvalgų 
parengtose užduotyse, PM 
 

- Motyvuoja studentus mokytis mokomuosius dalykus mokykloje  
- Daro profesinį mokymą patrauklesnį kaip alternatyva akademiniam išsilavinimui 
- Realius poreikius kvalifikuoja į mokyklas ir tokiu būdu palaiko mokyklų plėtrą 
- Remia socialinių įgūdžių vystymąsi ir asmeninių bei socialinių kompetencijų plėtrą. 

 
 
 

4.  Tikslinė grupė 
 
Kėdainių SJMC yra Lietuvos centre mažame miestelyje apsuptame kaimo vietinių. Tai sudaro 
sunkumų sukomplektuoti tikslinę grupę, t.y. studentus. Studentams trūksta mokymosi 
motyvacijos, jie yra skirtingų socialinių ir kultūrinių sluoksnių. Kėdainiuose yra daugiakultūrė 
bendruomenė skirta mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių ir vaikams su elgesio 
problemomis. PM patirtis galėtų būti alternatyvus būdas jiems mokytis ir išbandyti įvairius 
praktinį mokymąsi. Produktyvus mokymasis yra alternatyvi forma ugdymui vidurinėse 
mokyklose. Jis yra mokiniams, baigusiems 8 klasę, tačiau mūsų atveju mes pasirinkome 4 klasės 
mokinius (mokyklos nebaigusių asmenų) pabandyti PM suaugusiųjų skyriuje. 
 
Pasirenkant šią grupę priežastys buvo kelios. Pirma, beveik visi klasės mokiniai susidomėjo d 
idėja studijuoti praktinio mokymosi vietose. Antra, studentai tikėjo, kad jie galėtų plėsti savo 
žinias, lavinti naujus įgūdžius, ir išbandyti įvairių profesijų. Jie sakė, kad PM gali net padėti jiems 
išlaikyti abitūros baigimo egzaminus geresniais rezultatais integruojant PM dalykus. 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 11 

 
Studentai SJMC dažniausiai žemos mokymosi motyvacijos, prastų ekonominės gyvenimo 
sąlygos, žemo pasitikėjimo savimi, ir dauguma iš jų buvo labai įdomu dalyvauti PM. Mokymasis 
PM klasėje mokiniams puiki galimybė, nes tai kitoks mokymosi būdas. Tai buvo tikrai naudinga 
mūsų centro mokiniams, nes įprastas mokymosi modelis atrodė nuobodus. Dėl šios priežasties 
PM gali jiems padėti. Kėdainių SJMC yra apie 85 procentų studentų, kurie turi žemą mokymosi 
motyvaciją ir žemą savimi pasitikėjimo lygį. Šis mokymosi būdas galėtų padėti jiems integruotis į 
visuomenę ir tai suteiktų galimybę įgyti išsilavinimą. 
 
Tikslinė grupė mūsų projekte (mokslo metais 2015/16): 
 

 

Mokinių skaičius 

 

Berniukai 

 

Mergaitės 

 

Amžius 

 

8 

 

5 

 

3 

 

18-31 metai 

 

1.2 Lentelė. Tikslinė grupė 

 
Projekto dalyvių tikslai:  

- Siekti, kad jų mokymasis taptų  įdomesnis, patrauklesnis ir motyvuojantis 
- Pasiruošti baigiamiesiems egzaminams 
- Atrasti naujus įgūdžius, savybes, net būsimą karjerą. 

 
Pasak studentų, dalyvaujančių PM klasė paskatino juos asmeniniam tobulėjimui, pažadino jų 
smalsumą, praturtino praktiniais įgūdžiais praktinių mokymosi vietose ir supratimo apie darbą 
gyvenime. 
 
 
 

5. Dalyvaujantys specialistai 
 
PM mokytojai nuolat įgyja naujų bendrųjų, kultūrinių, profesinių, socialinių, specialiųjų 
pedagoginių žinių ir patirties dirbdami su PM. 
 
Mokytojai toliau dirbo prie PM konceptų kūrimo ir metodologijos, dalinosi patirtimi ir tobulėjo. 
Mokytojai , dirbantys su PM klase tobulino savo profesinius įgūdžius ir gavo naujos patirties. Jie 
buvo mokiniams ir mokytojai, ir patarėjai, konsultavo juos, padėjo spręsti problemas, susijusias 
su ateities profesijomis ir/ar tolesniu mokymusi. 
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Šioje lentelėje surašyti projekte dalyvaujantys mokytojai (2015-2016 m.m.) 

PM mokytojai 

Vardas Funkcijos Patirtis/kvalifikacija Darbo valandos 
projekte 

Laura 
Paulauskienė 

Konsultavimas PM mokytoja, 
vyresnioji mokytoja 

22.38 val./mėn. 

Asta Gavrilčikė Konsultavimas, “Praktinė 
anglų kalba” 

PM mokytoja, 
vyresnioji mokytoja 

22.38 val./mėn. 

Kiti mokytojai ir personalas 

Romualdas 
Mišeika 

„Praktinės teisės pagrindai“ vyresnysis 
mokytojas 

- 

Povilas Jurevičius „Praktinė istorija“ vyresnysis 
mokytojas 

- 

Jadvyga Sudikienė Klasės auklėtoja vyresnioji mokytoja - 

Jurgita 
Verseckaitė 

Socialinė mokytoja - - 

1.3 Lentelė. PM mokytojai ir personalas 
 

Suaugusiųjų skyriaus darbuotojai nekantriai laukė šios naujovės - PM mokymo - pradžios. Kaip ir 
kiekvienas pokytis, PM buvo tikras iššūkis. Mokytojai turėjo sugalvoti, kaip integruoti į savo 
mokomuosius dalykus. Tai reiškė, kad reikia paruošti praktines užduotis, susijusias su dalyku, ir 
vėliau jų vertinimo sistemą. Mūsų centre PM buvo integruotas į teisės pagrindų, istorijos ir 
anglų kalbos dalykus. Atsakingi mokytojai sukūrė užduotis, glaudžiai susijusias su mokinių 
pasirinktomis praktikos atlikimo vietomis. Pavyzdžiui, istorijos mokytojas paprašė mokinių 
pristatyti praktikos vietos institucijos susikūrimo istorijas. Vertinimas buvo gana paprastas: balų 
sistema yra 10 - geriausiai, o 1 - blogiausiai. Visi PM mokiniai taip pat turėjo ir po vieną ar dvi 
įprastas šių dalykų pamokas, taigi PM balai buvo pridėti prie įprastų dalyko vertinimo balų. Buvo 
stengiamasi, kad kiltų mokinių motyvacija, todėl užduotys buvo ruošiamos kuo artimesnės 
situacijoms iš tikro gyvenimo, susijusios su pasirinkta įmone. 
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6. Struktūra 
 
PM Kėdainių SJMC Suaugusiųjų skyriuje buvo diegiamas tik šio projekto metu. Dar nėra aiškių,  
patvirtintų dokumentų PM mokymui Lietuvoje. 
 
Šioje lentelėje matome įprastą tvarkaraštį savaitei. Keturias dienas vyko įprasti užsiėmimai, o 
ketvirtadienį mokiniai atliko užduotis savo praktikos vietose. 
 

 

Pirmadienis 

 

Antradienis 

 

Trečiadienis 

PRAKTIKA 

Ketvirtadienis 

 

Penktadienis 

1.Anglų k. 
modulis 

2.Matematikos 
modulis 

3.Lietuvių k. ir 
literatūra 

4.Lietuvių k. ir 
literatūra 

5. Matematika 

6. Matematika 

7.Lietuvių k. ir 
literatūros 
modulis 

1.Bendravimo 
grupė 

2. Rusų kalba 

3.Geografija 

4.Inf. 
technologijos 

 

2. Matematika 

3.Lietuvių k. ir 
literatūra 

4.Lietuvių k. ir 
literatūra 

5. Biologija 

6.Inf. 
technologijos 

7.Inf. 
technologijos 

 

2.Praktinė anglų 
kalba 

3.Praktinė anglų 
kalba 

4. Praktinė 
istorija 

5.Praktinės 
teisės pagrindai 

6. Etika 

1.Rusų kalba  

2. Fizika 

3.Rusų kalba 

4. Istorija 

    1.4 Lentelė. Savaitės tvarkaraštis 
 

Mokiniai vieną dieną per savaitę (ketvirtadieniais) ėjo mokytis į pasirinktas praktikos vietas. Jie 
atlikinėjo šių trijų dalykų užduotis: Praktinės anglų kalbos, Praktinės istorijos ir Praktinės teisės 
pagrindų.  
 
Mokiniai turėjo 3.5 valandų PM per savaitę. Jie mokėsi, tyrinėjo bei atlikinėjo praktines 
užduotis. Mokiniai galėjo keisti praktikos vietas tris kartus per mokslo metus. 
Sutartis buvo pasirašyta tarp mokinio, įmonės ir centro. 
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7. Mokymo planas ir metodologija 
 
Ryšys tarp mokymosi ir veiklos buvo vienas iš pagrindinių dalykų, nulėmusių vorą keisti 
mokymosi procesą. PM mokiniai įgijo gebėjimą naudotis įvairia informacija ir priemonėmis, kaip 
teoriją pritaikyti praktikoje. Mokiniai savarankiškai pagerino savo mokymosi procesą, nuolat 
konsultuodamiesi su mokytojais ir specialistais Centre ir praktikos vietose, individualiai ir 
grupėse. 
 
Mokiniai pagal savo pomėgius galėjo organizuoti ir vykdyti dalį mokymosi. Taip pat jie patys 
turėjo nuspręsti, kokias praktikos vietas pasirinkti. Patys galėjo rinktis ir jiems patrauklesnes 
atsiskaitymo formas. Tuo PM atitiko ir Centro nuostatus, kad būtų ugdomos individualios 
kompetencijos. 
 
Kėdainių SJMC yra svarbi institucija ikiprofesiniame sektoriuje. Suaugusiųjų skyriuje vyksta 
aktyvus mokinių profesinis orientavimas. SJMC PM buvo susietas su „Profesinio orientavimo 
sistema“ (informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimo įgūdžių formavimas). Kuriant ir 
plėtojant Lietuvos vieningą profesinio orientavimo sistemą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
profesinio orientavimo paslaugoms, teikiamoms bendro išsilavinimo, profesinio rengimo ir 
aukštojo mokslo institucijose. Šių paslaugų tikslas bendrojo lavinimo mokyklose buvo padėti 
mokiniams atrasti savo profesinius interesus, gauti pagrindinius karjeros planavimo įgūdžius ir 
susidaryti savo individualų planą. Šios paslaugos buvo teikiamos profesinio mokymo mokyklose, 
kad padėtų mokiniams sukurti ir vykdyti savo individualius mokymosi planus, kad vėliau jie 
sėkmingai integruotųsi į darbo rinką. Aukštosiose mokyklose šios paslaugos padeda studentams 
sukurti ir vykdyti individualius mokymosi ir karjeros planus. Šioms paslaugoms teikti reikia 
specialiai apmokyto personalo su tam reikalinga kvalifikacija, metodine medžiaga ir kita. 
Profesinis orientavimas padeda išvengti ankstyvo mokslų metimo, sukuria palankias sąlygas 
mokiniams ir studentams pasirinkti ateities studijas ir darbą. 
 
PM programa SJMC buvo glaudžiai susieta su bendruoju lavinimu. Pagrindinis skirtumas – 
individualus mokymas ir konsultavimas, įskaitant ir užduotis, kurias mokiniai galėjo pasirinkti 
patys. Centras dirba pusmečiais. Praktinės užduotys buvo integruotos ir gauti rezultatai 
susumuoti su bendrais dalykais (Praktinė anglų kalba į anglų kalbą, Praktinė istorija į istoriją, o 
Praktinės teisės pagrindai – teisės pagrindus). 
 
7.1 Mokymasis realiose gyvenimo situacijose 
 
Profesinis ugdymas yra svarbiausias elementas, nes jis jungia jaunų žmonių kompetencijas su 
darbdavių poreikiais. Profesinio ugdymo priartinimas prie besikeičiančios darbo rinkos ir 
ekonomikos gali padėti jaunimui susirasti geresnį darbą. Jaunų žmonių nuomone „geras darbas“ 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 15 

yra tas, kuris reikalauja ilgalaikių investicijų ir yra paklausus. Darbas, susijęs su formaliu ugdymu 
yra geras darbas. Reikia stipresnio profesinio orientavimo ryšio su darbo rinka. 
 
7.2 Individualus mokymasis grupėse 
 
Pamokos PM klasėje buvo organizuojamos pagal pateiktą tvarkaraštį (skyriuje „Struktūra“). 
Praktikos vietose buvo galima mokytis individualiai, poroje ar grupėje. Per pamokas buvo 
taikomi įvairūs mokymo metodai. 
Bendravimo grupė buvo tas ypatingas elementas, kuris pagerino mokinių savęs išreiškimo, 
grįžtamojo ryšio pateikimo kitiems, bendravimo apskritai ir darbo komandoje įgūdžius. Ji rinkosi 
kartą per savaitę pagal tvarkaraštį. Mokytojai kvietė visą PM klasę dalintis mintimis, patirtimi, 
problemomis, bandė rasti tinkamus sprendimus, padėjo, patarė. Mokiniai aktyviai patys bandė 
patarti vieni kitiems. 
 
7.3 Konsultacijos 
 
Mokiniai nuolat konsultavosi ir individualiai. Štai konsultacijų laikas: 
  

Konsultuojantis mokytojas Konsultacijos diena Konsultacijos valanda 

 

Laura Paulauskienė Antradienis 15.00-17.00 

Asta Gavrilčikė Antradienis 10.00-12.00 

1.5 Lentelė. Konsultavimo laikas 

 
Individualus konsultavimas vyko bibliotekoje, skaitykloje, klasėje ar praktikos vietoje. 
Konsultuodami mokytojai praktikos vietose bendravo su mokiniu ir mentoriumi, sprendė 
lankymo ir mokymosi problemas, aptarė mokymosi progresą. Svarbiausia dalis – įvairios 
mokinių užduočių atlikimo problemos. 
 
Individualus konsultavimas dažniausiai vyko Centre, taigi mentoriai retai galėdavo dalyvauti. 
Mokiniai drąsiai išsakydavo savo problemas mokytojui. Taip pat jie galėjo pasirinkti jiems 
priimtinesnį laiką konsultacijoms. Pagrindinės temos buvo apie gerąją patirtį, patirtą praktikos 
vietose, kita svarbi informacija apie praktikos vietą bei asmeninės problemos. 
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7.4 Pasiekimų vertinimas 
 
Mokslų pabaigoje mentorių buvo prašoma užpildyti klausimyną apie kiekvieną mokinį, jo/jos 
patirtį, gebėjimus ir dalyvavimą. 
 

Įvertinimas Pavyzdingas Geras Patenkinamas Vystymosi 
poreikiai 

Pastangos Labai pasirengęs Pasirengęs imti 
pastangas Mažai pasirengęs Visai nepasirengęs 

Bendradarbia
vimas ir 
darbštumas 

Praturtina 
bendravimą, labai 
darbštus 

Gerai bendrauja, 
darbštus 

Turi būti 
kviečiamas 
dalyvauti 
bendrauti 

Mažai arba visai 
nėra bendravimo, 
tingus 

Patikimumas, 
punktualuma
s ir rūpestis 

Labai patikimas, 
punktualus, 
atsakingas 

Patikimas, 
punktualus, 
skrupulingas, 
tvarkingas 

Kartais patikimas 
ir punktualus, 
kartais darbštus 

Nepatikimas, 
dažnai ateina ne 
laiku, nešvarus, 
netvarkingas 

Nepriklausom
umas 

Nepriklausomas ir 
savarankiškas 

Gana 
nepriklausomas ir 
savarankiškas 

Kartais 
nepriklausomas ir 
savarankiškas 

Dažnai reikia 
patarimų 

Galia ir 
ištvermė 

Labai tvirtas ir 
patvarus 

Tamprus ir 
ištvermingas 

Nėra labai 
patikimas 

Nepatikimas ir 
neatkaklus 

Manieros ir 
taisyklių 
laikymasis 

Labai mandagus ir 
paslaugus, laikosi 
taisyklių 

Draugiškas ir 
mandagus 

Nelabai draugiškas 
ir mandagus, 
kartais apeina 
taisykles 

Gerų manierų 
nėra. Ignoruoja 
taisykles 

Komandinis 
darbas, 
atsakomybės 
prisiėmimas 

Labai pastabus, 
žino komandas 

Prisitaikantis ir 
bendraujantis 

Nepastebimas, 
susitvarko pats 

Prisitaiko prie 
sunkumų. Yra 
užsispyręs 

Elgesys ir 
kritika 

Reaguoja labai 
aktualiai ir 
objektyviai priima 
kritiką 

Priimą bet kokią 
kritiką 

Kartais priima 
kritiką. Bando ją 
įgyvendinti 

Negali išvengti 
konfliktų, reaguoja 
netinkamai 

Paslaugumas Labai naudingas Naudingas Turi prašyti jo 
pagalbos 

Pagalbos stoka 
arba jos visai nėra 

Darbo tempas 
ir įgūdis 

Labai greitas ir 
kvalifikuotas 
 

Greitas ir tolygus Dažniausiai lėtas Lėtas, kartais 
reikia paskubinti 

Suinteresuotu
mas ir 
motyvacija 

Labai smalsus ir 
motyvuotas 

Rodo didžiulį 
susidomėjimą 

Vidutinis 
susidomėjimas 

Mažai domisi arba 
visai nesidomi. 
Nemotyvuotas 

1.6 Lentelė. Vertinimas (mentoriai) 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 17 

 
 

PRODUKTYVUSIS MOKYMASIS 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 

PAŽANGOS ATASKAITA 

1 praktikos vieta 2015/2016 m.m. 

Mokinio vardas, pavardė________________________________________________________ 

Praktikos vieta________________________________________________________________ 

Mentoriaus vardas, pavardė ____________________________________________________ 

VEIKLOS SRITYS: 

 Kokias veiklas vykdė mokinys praktikos vietoje? 

____________________________________________________________________________ 

 Ar mokinys gautas užduotis atliko savarankiškai ar prašė jūsų pagalbos? 

____________________________________________________________________________ 

 Ar mokinys reguliariai lankė praktikos vietą? (Neatvykdavo tik ligos atveju) 

____________________________________________________________________________ 

 Ar mokinys buvo pakankamai iniciatyvus? 

____________________________________________________________________________ 

 Kokie jūsų santykiai su mokiniu tarpusavyje? 

____________________________________________________________________________ 

 Gal turite mokiniui kokių kitų pastebėjimų? Rekomendacijų? 

____________________________________________________________________________ 

 Ar buvote patenkintas jo dalyvavimu? Ar teko nuolat priminti jam instrukcijas? 

____________________________________________________________________________ 

 Ar buvote pasirengę priimti vieną studentą? 

 Taip  

 Ne  

Vieta, data                                                                         

                                                                                      antspaudas, parašas 

1.7 Lentelė. Pažangos ataskaita



 

Mokinio praktinės veiklos vertinimas 
 
Mokinio vardas ir pavardė............................................................... 
 
Praktinės veiklos vieta...................................................................... 
Data Praktinėje vietoje vykdytos veiklos Kokio dalyko  
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

Mentoriaus/mokytojo vardas ir pavardė...................................................................... 
 
 
Parašas...................................................................................................................... .. 
 
Balas/įvertinimas.................................................................................................................... 
 
 
1.8 Lentelė. Mokinio praktinės veiklos vertinimas 

 
Mokytojai vertino mokinių praktines užduotis balais ir integravo juos į bendruosius dalykus. 
Užduotis mokinys turėjo galimybę taip pat pasirinkti pats, priklausomai nuo jos formos ir 
pristatymo. Kai kurie mokiniai nekenčia kalbėti priešais klasę, taigi jie galėjo viską atlikti raštu. 
Dažniausiai užduotys buvo ilgalaikės, bet lengvai suprantamos. Visada buvo galima rinktis iš 
kelių. Mokytojai stengėsi, kad užduotys būtų kuo labiau susietos su pasirinkta praktikos vieta, 
kad tai labiau motyvuotų mokytis. Visi rezultatai, pastangos buvo labai laukiami. 
 
Projekto pabaigoje pažymėjimai nebuvo išduoti, nors mokiniai sakė, kad norėtų ateityje juos 
gauti. 
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8. Bendradarbiavimas ir sklaida 
 
8.1 Bendradarbiavimas su institucijomis 
 
Centras jau turi ryšių su keliais partneriais (žiūrėti viršuje). Švietimo aprūpinimo centras 
rūpinasi, kad PM Lietuvoje būtų įteisintas ir remiamas visais įmanomais dokumentais. 
Artimiausias partneris-Jaunimo skyrius turi jau ketverių metų PM taikymo pagrindiniame 
ugdyme patirtį. Todėl Suaugusiųjų skyriaus PM klasės mokiniams buvo siūlomos tos pačios 
įmonės jų praktiniam mokymuisi kaip ir Jaunimo skyriuje. Mokiniai galėjo rinktis iš šių įmonių: 

 Ledų fabrikas „Vikeda“ 
 Viešbutis „Grėjaus namas“ 
 Kavinė „Aušrūta“ 
 Chemijos gamykla „Lifosa“ 
 Sporto mokykla 
 Grožio salonas „Keisi“ 
 Kiti... 

 
Nors mokiniai turėjo šį sąrašą, bet dauguma suaugusiųjų patys rado sau praktikos vietas. Jos 
nurodytos lentelėje. 
 

Praktinio mokymosi vieta Veikla Adresas 

1. Sporto klubas „X-
forma“ 

Kultūrizmas ir kūno dizainas, 
sporto klubas, treniruokliai 

Parko g. 6, Vilainiai, Kėdainių 
rajonas 

2. Lopšelis-darželis 
„Aviliukas“ 

Ankstyvasis ugdymas, 
priešmokyklinis mokymas 

P. Lukšio g. 9a, Kėdainiai 

3. Lopšelis-darželis 
„Varpelis“ 

Ankstyvasis ugdymas, 
priešmokyklinis mokymas 

Pavasario g. 8, Kėdainiai 

4. Atviroji jaunimo erdvė 
(Kėdainių SJMC) 

Atvira, neįpareigojanti, saugi 
vieta 14-29metų jaunimui . 
Įdomus laisvalaikio leidimas 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, 
Kėdainiai 

5. Priklausomybių 
reabilitacijos Centras 
„Vilties švyturys“ 

Gydymas nuo 
priklausomybių 

Ąžuolų g. 2, Kalnaberžės 
kaimas, Kėdainių rajonas 

1.9 Lentelė. Pasirinktos praktikos atlikimo vietos. 
 

Visų šių įmonių atstovai mielai priėmė mokinius į jų praktinio mokymosi vietas. 
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8.2 Bendradarbiavimas centro viduje 
 
Kėdainių SJMC buvo sukurta PM taikymo profesionalų komanda: 

 Projekto koordinatorė ir patarėja (Ieva Zubavičienė). 

 Klasių kuratorė ir socialinė pedagogė (Jadvyga Sudikienė ir Jurgita Verseckaitė). Jos 
glaudžiai bendradarbiavo su mokiniais ir labai padėjo formuojant PM klasę. 

 PM mokytojos (Laura Paulauskienė ir Asta Gavrilčikė) dirbo pagal PM koncepciją, 
konsultavo dėl PM, mokinių problemų, koordinavo bendravimo grupės darbą. 

 Dalykų mokytojai (Romualdas Mišeika, Povilas Jurevičius ir Asta Gavrilčikė). Jie kūrė 
praktines užduotis ir jas vertino. 

 
Asta Gavrilčikė yra anglų kalbos vyresnioji mokytoja ir dirba Suaugusiųjų skyriuje. Ji turi anglų 
filologijos bakalauro laipsnį ir jos pedagoginis stažas yra 18 metų. Ši mokytoja dalyvavo 
daugelyje tarptautinių projektų apie suaugusiųjų mokymą. Asta Gavrilčikė vadovavo PM klasei 
šiame projekte. 
 
Laura Paulauskienė yra anglų kalbos mokytoja Kėdainių SJMC Jaunimo skyriuje. Ji taip pat yra 
vyresnioji mokytoja ir turi anglų kalbos bakalaurą. Laura dirba mokytoja septynerius metus ir 
inicijuoja bei vykdo įvairią veiklą: projektus, atviras-integruotas pamokas, dirbtuves, klasių 
ekskursijas. Laura dalyvauja tarptautiniuose projektuose nuo 2012m. ši mokytoja dirbo su 
suaugusiųjų PM klase. 
 
Į projekto veiklą įtraukti darbuotojai turėjo pakankamai patirties darbui su suaugusiaisiais. Jie 
nuolat kelia kvalifikaciją bei profesinius įgūdžius įvairiuose seminaruose, konferencijose bei 
mokymuose. 
 
8.3 Bendradarbiavimas su projekto PROVED partneriais ir sklaida 
 
Projekto partneriai dalinosi patirtimi, darbu su projekto produktais, pedagoginiais metodais ir 
medžiaga viso projekto metu (per mokymus mokyklose, partnerių susitikimuose bei 
tarptautiniuose seminaruose). Tai buvo labai naudinga. 
 
Švietimo aprūpinimo centras ir Kėdainių profesinio rengimo centras buvo svarbiausi partneriai 
Lietuvoje. 
 
Visi norintys buvo konsultuojami dėl PM. Mokinių pasiekimais nuolat dalijamasi Centro 
posėdžiuose. Mentorių bei mokinių nuomonės, mintys, publikacijos buvo talpinamos Centro 
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puslapyje. Straipsniai apie PM buvo rašomi ir vietos spaudoje. Mokslo ir švietimo ministerijai 
pranešta apie PM taikymą Kėdainių SJMC. 
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10. Priedai 
 
Regione yra apie 14 profesinio rengimo mokyklų, kurios siūlo labai įvairių profesijų. 
 

MOKYKLOS PAVADINIMAS SIŪLOMOS PROFESIJOS INTERNETO PUSLAPIS 

Jonavos politechnikos mokykla 
 

Virėjai 
Suvirintojai 
Elektros įrenginių elektromechanikai 
Automobilių mechanikai 
Pardavėjai barmenai 
Floristai 
Statybos verslo paslaugų teikėjai 

http://www.jpm.lt/ 
 

Kaišiadorių technologijų ir verslo 
mokykla 
 
 

Apdailininkas 
Apskaitininkas kasininkas 
Automobilių elektros įrengimų 
remontininkas 
Elektros įrengimų elektromechanikas 
Konditeris 
Pardavėjas 
Padavėjas - barmenas 
Stalius 
Sekretorius 
Siuvėjas 
Suvirintojas 
Sodininkas gėlininkas 
Technikos šaltkalvis remontininkas 
Virėjas 
Žemės ūkio gamybos verslo 
darbuotojas 

http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt/ 
 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla 
 

Apeigų ir švenčių organizatorius 
Auklė 
Drabužių pardavėjas konsultantas 
Floristas 
Kelionių agentas 
Siuvėjas 
Sukirpėjas-konstruktorius 

www.verslas.kaunas.lm.lt 
 

Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras 
 
 

Higieninės kosmetikos kosmetikas 
Kirpėjas 
Siuvėjas 
Sukirpėjas-konstruktorius ir 
modeliuotojas 
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas 
Floristas 
Masažuotojas 
Ortopedinės avalynės gamintojas 

www.kaupa.lt 
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Paramedikas 
Pėdos priežiūros paslaugos teikėjas 
Sporto klubo paslaugų teikėjas 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 
Apsaugos darbuotojas 
Apeigų ir švenčių paslaugų teikėjas 
Aplinkos ir patalpų priežiūros 
darbuotojas 
Poilsio paslaugų agentas 
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas 
Tekstilės gaminių priežiūros 
darbuotojas 
Garso ir vaizdo technikos operatorius 
Sodininkas ir daržininkas 
Gyvūnų prižiūrėtojas 
Žirgininkystės verslo darbuotojas 
Svetingumo paslaugų 
administratorius 

Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centras 

Konditeris 
Maisto pramonės darbuotojas 
Prekybos įmonių vadybininko 
padėjėjas 
Smulkiojo verslo organizatorius  
Elektroninės prekybos agentas 
Apskaitininkas ir kasininkas  
Virėjas 
Padavėjas ir barmenas 
Viešbučio darbuotojas (svečių 
aptarnavimas) 
Kelionių agentas 

www.mpcentras.lt 

Kauno technikos profesinis 
mokymo centras 
 

Automobilių mechanikai 
automobilių kėbulų remontininkai  
elektros įrenginių elektromechaniko  
metalo apdirbimo staklininko orlaivių 
mechaniko 
pramonės įrengimų remontininko  
 

http://www.kamemo.lm.lt 

Kauno informacinių technologijų 
mokykla 

Sekretorius  
Multimedijos paslaugų teikėjas 
Kompiuterių tinklų derintojas  
Mobiliosios elektronikos taisytojas  
Žiniatinklio programuotojas 
Apskaitininkas ir kasininkas  

www.kitm.lt 

Kauno statybininkų rengimo 
centras 
 
 

Automobilių mechanikas, 
automobilių elektromechanikas, 
baldžius, 
elektromontuotojas, 
informacinių technologijų sistemų 
pardavėjas, 

www.src.kaunas.lm.lt 
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kompiuterinės įrangos derintojas, 
logistas ekspeditorius, 
mūrininkas betonuotojas, 
santechnikas, 
smulkiojo verslo paslaugų teikėjas, 
suvirintojas, 
stalius, 
apdailininkas, 
stogdengys, 
šaldymo įrengimų operatorius, 
ventiliacijos, oro kondicionavimo 
sistemų gamintojas ir montuotojas 

Kauno taikomosios dailės mokykla Baldžius  
Elektroninės leidybos maketuotojas 
Vizualinės reklamos gamintojas  
Dailiųjų keramikos dirbinių 
gamintojas  
Dailiųjų keramikos dirbinių 
gamintojas 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojas 
Interjero apipavidalintojas  
Interjero apipavidalintojas  
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas 
Logistas ekspeditorius  
Kompiuterinės grafikos projektavimo 
operatorius Fotografas  

www.tdm.kaunas.lm.lt 
 

Kauno socialinių paslaugų ir 
statybos verslo 
darbuotojų profesinio rengimo 
centras 

Baldžiai 
Staliai 
pastatų restauratoriai ir šiltintojai 
socialiniai slaugytojai apdailininkai  
mūrininkai - betonuotojai statybos 
verslo paslaugų tiekėjai 
suvirintojai 
avalynės taisytojai 
pynėjai iš vytelių 
virėjai 
lengvų drabužių siuvėjai 

www.ksm.lt 
 

Kėdainių profesinio rengimo 
centras 

Automobilių mechanikas 
Virėjas 
Automobilių remontininkas 
Kirpėjas  
Maisto pramonės darbuotojas 
Siuvėjas  
Suvirintojas  
Apdailininkas (statybininkas)  
Padavėjas ir barmenas  
Siuvimo verslo paslaugų teikėjas  
Elektros įrenginių elektromechanikas 

www.prc.kedainiai.lm.lt 
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2. Lentelė. Profesinio rengimo mokyklos 

 
 
 
 
 

Raseinių technologijos ir verslo 
mokykla 

Padavėjas ir barmenas 
Virėjas 
Tarptautinių vežimų vairuotojas 
ekspeditorius 
Automobilių mechanikas 
Apskaitininkas – kasininkas 

www.rtvm.lt 

Vilkijos žemės ūkio mokykla Automobilių mechaniko  
Automobilių remontininko  
Autotransporto priemonių elektros 
įrengimų taisytojas 
Autotransporto priemonių maitinimo 
sistemų taisytojas  
Autotransporto priemonių variklių 
taisytojas  
Technikos priežiūros verslo 
darbuotojas 
Technikos šaltkalvis remontininkas  
Technikos šaltkalvis  
Žemės ūkio technikos remontininkas 

www.vilkijosm.aiva.lt 

Marijampolės profesinio rengimo 
centras 

Elektroninės leidybos maketuotojas  
Apdailininkas (statybininkas)  
Kirpėjas 
Kompiuterinio projektavimo 
operatorius  
Padavėjas ir barmenas 
Prekybos įmonių vadybininko 
padėjėjas  
Sekretorius  
Siuvinių gamintojas 
Stalius  
Statybos verslo paslaugų teikėjas 
Virėjas  
Floristas  

www.mprc.lt 
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Įžanga 
 
Produktyvaus mokymo (toliau – PrM) patirtis pasaulyje rodo, kad produktyvus mokymas 
suteikia mokiniams galimybę išmėginti įvairias profesinio mokymo sritis, įgyti socialinės patirties 
ir likti švietimo sistemoje. Mokiniai jaučiasi esantys svarbūs ir naudingi visuomenės nariai. Tuo 
pačiu metu, visuomenės nariai, ypač darbo rinkoje, supranta dalyvavimo profesinio mokymo 
sistemoje svarbą. 
 
Pasak daugelio progresyvių autorių, tradicinė mokykla teikia pirmenybę saveikai tarp teorinių 
apibendrinimų ar žinių. Tradicinės mokyklos ugdymo procese nėra galutinio tikslo - pritaikyti 
žinias kasdieniam gyvenimui tradicinėje aplinkoje, kurioje mokinys gali atsidurti, ypač 
individualiai.  
 
Nacionaliniai ir tarptautiniai tyrinėjimai parodė, kad PrM, kur mokymas mokykloje yra 
derinamas su mokymusi praktikos vietose, sukelia teigiamus moksleivių, įstaigų, vietos 
bendruomenės lygmens pakeitimus1. Nors, iki šiol Lietuvoje PrM buvo įgyvendintas tiktai 
bendrojo lavinimo kontekste. Tam, kad perkelti mokymą pagrįstą PrM paradigma į profesinio 
mokymo sritį, buvo parengtas ir įgyvendintas ERASMUS + projektas PROVED. Šis projektas 
prisideda prie profesinio mokymo patrauklumo skatinimo, mokinių, kurie palieka profesinį 
mokymą bei mokinių, kurie anksti palieka mokyklą skaičiaus sumažėjimo. 
 
Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau - Kėdainių PRC) yra vienas iš aštuonių partnerių 
ERASMUS + projekte PROVED. Dėl projekto tikslinės grupės bei PrM klasės Kėdainių PRC 
apsisprendė per 2015/2016 mokslo metus. Todėl, šią koncepciją kūrė projekto dalyviai iš 
Kėdainių PRC, kurie pateikė tokią informaciją: 

- Reikalavimai Projektui 
- Projekto reikšmė 
- Tikslai, kurie buvo pasiekti įgyvendinant PrM projektą 
- Konkretūs žingsniai ir sprendimai, kurių buvo imtasi projekto įgyvendinimui 

 
Apžvelgus profesinio mokymo (toliau - PM) sistemą Lietuvoje bei dabartinę situaciją regione, 
mes apibūdiname savo mokyklą bei projekto svarbą Kėdainių PRC, kreipdami didesnį dėmesį į 
profesinį orientavimą bei profesinę kvalifikaciją egzistuojančioje PM sistemoje Lietuvoje.  
 
Paaiškinus benduosius PM tikslus Kėdainių PRC, buvo pateiktas konkretus PrM klasės, 
dalyvausiančios projekto įgyvendinime apibūdinimas. 
 
 

 
1Veijola, 2005; Hacker, Langner ir kiti, 2014; Bliss, Borkenhagen ir kiti, 2014 Petruškevičiūtė, 2015. 
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1. Teorinis pagrindimas 
 
Šiame skyriuje pateikiama Lietuvos švietimo bei profesinio mokymo sistemų apžvalga, 
apibūdinama dabartinė situacija bei iššūkiai. Skyriuje trumpai pristatoma pagrindinė Kėdainių 
PRC stuktūra, kur buvo įgyvendintas PrM.  
 

1.1. Profesinio mokymo sistema Lietuvoje 
 
Lietuvos švietimo sistemą sudaro bendrasis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklis, pradinis, 
pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas), pirminis PM (toliau (PPM) pagrindiniame, viduriniame 
ir povidurinio) lygiai, tęstinio profesinio mokymo (toliau - TPM) bei aukštojo mokslo (koleginės 
ir universitetinės studijos). 

 1.1 pav.  Lietuvos švietimo sistema2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą (toliau - PM įstatymas), Lietuvos 
profesinio mokymo sistema apima PPM, TPM ir profesinį orientavimą. PM programos skirtos 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims. PPM skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir baigti 
pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą. TPM tikslas – tobulinti asmens kvalifikaciją, įgyti 
kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, būtinų atliekant įstatymų reglamentuojamą darbą ar 
funkcijas. 
 
2 “Švietimas Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministerija, 204, 2006, 2010. 
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PPM programas rengia profesinio mokymo teikėjai, bendradarbiaudami su darbdavių atstovais. 
Rengiant programą vadovaujamasi ne tik atitinkamu PM standartu bei Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) nustatytais bendraisiais reikalavimais. Formalus TPM 
įgyvendinamas pagal nacionalines programas. Didžioji dalis PPM Lietuvoje remiasi mokymu 
mokykloje, tačiau praktinis mokymas įmonėse sudaro didžiają dalį programos. Pavydžiui, PPM 
praktinis mokymas sudaro nuo 60 iki 70 proc. viso laiko skiriamo profesinių dalykų mokymui, iš 
kurių nuo aštuonių iki penkiolikos savaičių yra skiriamos darbui įmonių ar mokyklos 
mokomosiose dirbtuvėse imituojant darbines sąlygas. 
 
PM įstatymo pakeitimas numato teisinę bazę mokymui įmonėse. Bandomasis projektas, 
siekiantis išvystyti mokymąsi įmonėse, buvo patvirtintas 2013 metais. Jis buvo finansuotas iš 
nacionalinių ir Europos Struktūrinių Fondų lėšų. Socialiniai partneriai dalyvavo naujų 
kvalifikacijų turinio, kvalifikacinių standartų ir PM programų kūrime, vertindami tai, kad PM 
programos turi atitikti darbo rinkos poreikius bei praktinio mokymo organizavimą. Jie taip pat 
dalyvavo kompetencijos vertinimo sistemos kūrime bei įgyvendinime. 
 

1.2 pav. Lietuvos švietimo sistema.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PrM projektas buvo įgyvendintas 2015/2016 m.m. su mokiniais, turinčiais specialiųjų mokymosi 
poreikių1. Išsilavinimo lygis kurį jie turi, nesuteikia jiems galimybės siekti aukštojo išsilavinimo. 
Jei PrM koncepcijos rezultatai su šiais mokiniais bus geri, ateityje perėjimas į kitus skyrius yra 
įmanomas. 
 
Mokiniai, neturintys pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, turi galimybę įgyti jį kartu su profesine 
kvalifikacija. Tokiu būdu, PrM programos padeda sugrąžinti mokinius, kurie anksti paliko 
mokyklą atgal į švietimo įstaigas. Pabaigus bendrojo vidurinio udgymo programą bei įgijus 
profesinę kvalifikaciją, PrM mokiniai gali tęsti mokslus aukštojo mokslo institucijose. 
Pastaraisiais metais mokiniams, sėkmingai pabaigusiems PM, pagerėjo sąlygos įstoti į aukštąsias 
mokyklas. Priėmimas į PPM programas ir profesinio mokymo programas yra skirtas mokiniams 
nuo 14 metų. Stojantieji gali pasirinkti programas ir mokymo įstaigas iš visos šalies.  
 

3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.520097AFEB05. 
4 According to the Law on VET, special educational needs is the need of  support and service during educational 
process arising from the exceptional personal aptitude, congenital or acquired disorders, adverse environmental 
factors. 

Pradinė mokykla Pirmasis lygmuo 

Mokiniai, neturintys pagrindinio 

išsilavinimo 
Teachnologinė 

gimnazija 
Gimnazija 

Ketvirtasis lygmuo  

Mokiniai, turintys vidurinį 

išsilavinimą 

Trečiasis lygmuo 

Mokiniai, turintys 

pradinį 

išsilavinimą 

Antrasis lygmuo 
Mokiniai su 

specialiaisiais 
mokymo 
poreikiais 
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Kiekvienas profesinio mokymo teikėjas priima besimokančiuosius į valstybės finansuojamas PM 
programas, remiantis vietos darbo rinkos poreikiais ir pateikia planą ŠMM. Bendras  
besimokančiųjų priėmimo planas yra aptariamas PM taryboje ir tada patvirtinamas ŠMM. 
Reikėtų pažymėti, kad PM programų populiarumas truputį didėja.  
 
Dauguma PM mokinių dalyvauja pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją ISCED 3 
lygio PM programose, kurios vykdomos kartu su bendrojo vidurinio ugdymo programa, kurią 
pabaigus įgyjama EKS ketvirto lygmens kvalifikacija ir laikomi brandos egzaminai, leidžiantys 
stoti į aukštąsias mokyklas. Mažiausiai populiarios programos yra ISCED 2, pagal kurias galima 
įgyti EKS antrojo lygmens kvalifikaciją. Kasmet maždaug nuo 500 iki 600 mokinių dalyvauja šiose 
programose.5 Po vidurinio, neaukštojo mokslo programų (ISCED 4),kurios suteikia EKS ketvirto 
lygmens kvalifikaciją PM populiarumas didėja, ypač tarp suaugusiųjų, kurie įstoja į PM mokyklas 
su išsilavinimo pažymėjimu arba darbo patirtimi. 
 
PPM ir TPM yra teikamas žmonėms su specialiaisiais poreikiais pagal individualius mokymosi 
planus kartu su kitais PM mokiniais pagal specialiai pritaikytas PM programas atitinkančias  
ISCED lygius nuo 2 iki 4, kurie suteikia nuo pirmo iki ketvirto EKS kvalifikaciją. Pagal statistikos 
departamento duomenis, PPM mokosi maždaug 1 000 su negalia.6 Dauguma jų mokomi pagal 
ISCED 2 lygmens programas. Daugiau nei 40 TPM programų mokiniams, turintiems specialiųjų 
poreikių, yra įtrauktos į studijų ir mokymo programų bei kvalifikacijų registrą. Šios programos 
yra siūlomos PM įstaigoms ir kitoms institucijoms, kurioms suteikta licencija jas teikti. 
 
Bedarbių ir asmenų, kuriems buvo pranešta apie atleidimą iš darbo mokymas organizuojamas 
pagal formalaus TPM programas, esančias studijų ir mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 
 
Vietinės valstybinės darbo biržos (toliau - VDB) yra atsakingos už bedrabių mokymą. 
 
2012 metais įsigaliojo nauja bedarbių mokymo tvarka, kurią patvirtino Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bedarbiai ir tie, kuriems buvo pranešta apie atleidimą iš 
darbo, kreipiasi į mokymo paslaugų teikėją, pasirinktą iš VDB tinklalapyje paskelbto sąrašo. 
Mokymų metu atsižvelgiama į darbdavių specifinius proeikius. Dauguma bedarbių renkasi 
programas apie kurias iš anksto susitarė su darbdaviais, pastarieji po mokymų įsipareigoja 
samdyti bedarbius ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Susitarus su darbdaviu, 
praktinis mokymas organizuojamas darbo vietoje. 
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1.2. Kėdainių profesinio rengimo centras 
 
Kėdainių profesinio rengimo centras registruotas biudžetinė įstaiga ir buvo įkurtas 2001 metais 
kaip didžiausia profesinio mokymo institucija Kėdainių rajone (1.3.pav.)  

 
1.3 pav. Kėdainių profesinio rengimo centras (iš asmeninio archyvo) 

 

 
 

 
 
 
 

 
Kėdainių profesinio rengimo centras buvo įkurtas sujungus keturias nepriklausomas profesines 
mokyklas. Šiandien jis sudarytas iš dviejų skyrių, kuriuose ruošiami įvairių rūšių specialistai (nuo 
virėjų, padavėjų, barmenų, siuvėjų, maisto pramonės darbuotojų iki specialistų transporto, 
logistikos, transporto priemonių montavimo srityse ir kt.). 
 
2010 m. gruodžio mėnesį po akreditacijos procedūros, Kėdainių profesinio rengimo centras įgijo 
gimnazijos statusą. Taip pat Kėdainių profesinio rengimo centras turi vadybos sistemos 
standartą ISO 9001: 2008 / LST EN ISO 9001: 2008. 
 
Kėdainių profesinio rengimo centre yra trys skyriai: transporto ir verslo skyrius, pramonės ir 
paslaugų skyrius ir gimnazijos skyrius. (1.4 pav.) 
 

1.4 pav. Kėdainių profesinio rengimo centro struktūra 

 
 
Kėdainių PRC misija aiškiai pabrėžia, kad tarptautinė dimensija švietimo ir mokymo  srityje turi 
būti teikiama visiems mokiniams. 
 
Pagrindinė Kėdainių PRC veikla yra jaunų žmonių profesinis švietimas ir mokymas, tačiau centre 
taip pat yra organizauojamas ir suaugusiųjų (arba bedarbių) mokymas bei perkvalifikavimas. 
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Šiuo metu, Kėdainių PRC mokosi 600 mokinių, kurių amžius svyruoja nuo 15 iki 24 metų. 
Mokytojų personalas susideda iš 62 asmenų, kurie yra profesijos ir bendrojo lavinimo dalykų 
mokytojai. Kėdainių PRC siūlo mokytis skirtingų specialybių dviejuose skyriuose (1.5 lent.; 1.2; 
1.3 pav.)  

 
1.5. lent. Kėdainių PRC skyrių siūlomos mokymo programos 

Transporto ir verslo skyrius Pramonės ir paslaugų skyrius 
Automobilių  elektromechaniko  mokymo 
programa 
Automobilių remontininko mokymo programa 
Logisto ekspeditoriaus  mokymo programa 
Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus 
mokymo programa  
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo 
programa 
Automobilių kėbulų remontininko mokymo 
programa 
Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo 
programa 

Apdailininko (statybininko) mokymo programa 
Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa 
Padavėjo ir barmeno mokymo programa 
Virėjo mokymo programa 
Kirpėjo mokymo programa 
Suvirintojo mokymo programa 
Siuvėjo mokymo programa 

 
1.6. pav. Praktinis statybininkų mokymas dirbtuvėse (išasmeninio archyvo) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.7. pav. Praktinis suvirintojų ir siuvėjų mokymas dirbtuvėse (iš asmeninio archyvo) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5http://www.kpmpc.lt/Skelbimai/CedefopTO-2008-LT-lt.pdf.  
6http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialusis-ugdymasis-mokymosi-ir-svietimo-pagalba. 
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Kėdainių PRC sekančios PM programos buvo įtrauktos į studijų ir mokymo programų bei 
kvalifikacijų registrą: 
  

 Programos, nesuteikiančios pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimo 
 Programos, suteikiančios pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą  
 Programos, turintiems pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą, nesiekiantiems 

vidurinio išsilavinimo.  
 Programos, turintiems vidurinį išsilavinimą  
 Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją 

 
Kėdainių PRC organizuoja savo veiklą siūlydamas 1-2 arba 3 metų mokymo programas. Mokslas 
organizuojamas semestrais, mokinių pasiekimai vertinami dešimtbalėje sistemoje. (1.5 lent.). 

 
1.8. lent. Mokymosi struktūra Kėdainių PRC 

Mokymo programos 
3 metai – bendrasis lavinimas ir profesinė kvalifikacija 
1-2 metai – profesinė kvalifikacija. 
Mokslo metų kalendorius 
Pirmasis pusmetis: rugsėjo 1-oji - sausio 31-oji 
Antrasis pusmetis: vasario 1-oji - birželio 31-oji 
Vertinimo skalė  
Nuo 1 (žemiausias) iki 10 (aukščiausias): 
1–3 neigiamas vertinimas 
4 - 10 teigiamas vertinimas 
 
Kėdainių profesinio rengimo centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo 
institucijomis ir verslo įmonėmis. 
 
Pagrindiniai Kėdainių PRC partneriai - įvairios Kėdainių miesto ir rajono įmonės - nuo mažų, 
vieno žmogaus valdomų iki didelių ir svarbių gamyklų, pagrindinių ir vidurinių mokyklų. Kėdainių 
PRC taip pat yra profesinio mokymo įstaigų asociacijos miestų plėtrai narys. 
 
Viena iš Kėdainių PRC pagrindinių sričių yra tarptautinis bendradarbiavimas, kurio tikslas yra 
suteikti galimybę mokytojams kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, 
keistis patirtimi su užsienio partneriais. Taip pat leidžia besimokantiesiems stažuotis užsienio 
įmonėse, tai užtikrina, kad Kėdainių profesinio rengimo centras ugdo aukštos kvalifikacijos 
specialistus. 
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Kėdainių profesinio rengimo centras bendradarbiauja su partneriais iš Vokietijos, Italijos, 
Ispanijos, Belgijos, Rumunijos, Austrijos, Turkijos, Portugalijos ir kitų šalių. Projektas PROVED 
yra įgyvendinamas kartu su partneriais iš Vokietijos, Suomijos ir Graikijos. 
 
 
1.3. Produktyvaus mokymo projekto privalumai ir trūkumai Kėdainių profesinio 
rengimo centre  

 
Tam, kad išryškėtų šie PrM profesinime mokyme privalumai, mes esame įsitikinę, kad PrM idėja 
padės: 
1. Motyvuoti savo mokinius mokytis, nes jie matys „mokymosi prasmę“. 
2. Pasiekti geresnių rezultatų mokantis tiek realaus gyvenimo sąlygomis, tiek mokykloje. 
3. Padaryti PM kvalifikaciją patrauklesnę jaunimui. 
4. Suteikti naujus ir gerus metodinius impulsus pedagoginiam darbui mūsų mokykloje ir 
mokytojų kompetencijoms. 
5. Gerinti mokinių praktinius įgūdžius. 
6. Atitikti verslo sektoriaus poreikius  ir palaikyti artimesnį tarpusavio ryšį su verslo subjektais. 
7. Pakeisti mąstyseną mokykloje. 
8. Mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. 
 
Iššūkiai, su kuriais susiduria Kėdainių PRC, yra panašūs ir kitose Lietuvos švietimo institucijose. 
Problemos, su kuriomis susidūrėme taikant PrM profesinio mokymo sistemoje Lietuvoje: 
 
1. Teisinis pagrindas. Efektyvus PrM taikymas, kartu su kitomis švietimo alternatyvomis, teisinio 
pagrindo nebuvimas (procedūros dėl mokytojų apmokėjimo, jų kvalifikacijos, darbo krūvio ir 
t.t.); 
 
2. Finansavimas. Įgyvendinant PrM, ypač per pirmuosius metus, reikalauja papildomų išteklių 
mokytojų rengimui ir kvalifikacijai, papildomų lėšų besimokantiems PrM, nes paprastai klasėje 
būna nedidelis skaičius mokinių, taip pat kainuoja tinkamos aplinkos įrengimas (kompiuteriai, 
mokymosi priemonės). 
 
3. Švietimo bendruomenės požiūris.  Mokyotjai dažnai mano, kad ši mokymo forma yra 
tinkama mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių ar mokiniams, turintiems žemą 
mokymosi motyvaciją, nenorintiems ar negebantiems mokytis normaliose klasėse, tiems, kurie 
turi rimtų elgesio sutrikimų ir yra vadinami „nemotyvuoti mokiniai“. Manoma, kad ši mokymosi 
forma labiau tinka jauniems mokiniams, kurie kenkia mokyklos reputacijai. Mokytojai taip pat 
abejoja, ar įmanoma rasti vietų praktiniam mokymui. Manoma, kad nė vienos iš įmonių, 
organizacijų, įstaigų, vadovų/atstovų nepasiūlys darbo vietos praktiniam mokymui atlikti. 
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4. Tėvų ir visuomenės požiūris. Manoma, kad ši mokymo forma yra toli „už tradicinio švietimo“, 
o mokiniai nieko neišmoksta, taigi, jie negebės tęsti mokslų vidurinio ugdymo programoje. Taip 
pat yra manoma, kad tai profesinio mokymo programa arba mokymo programa mokiniams su 
specialiaisiais poreikiais. 
 
5. Rizika žemos mokymosi motyvacijos mokiniams. Besimokantieji yra linkę būti pasyvūs 
prisiimti atsakomybę, jiems trūksta motyvacijos mokytis ir nėra noro prisiimti riziką. Todėl, šis 
projektas gali sudominti mokinius, kurie nenori tęsti perkvalifikavimo dėl jo naujumo, pokyčio 
mokymosi sąlygose. Viena iš sunkiausių užduočių mokytojams yra skatinti besimokančiųjų 
smalsumą ir entuziastingai vertinti savo aplinką. 
 
6. Gerosios patirties ir PrM tradicijų nebuvimas. PrM tikslas yra auginti aktyvų pilietį, plėtoti 
asmeninę pažangą, asmeninį augimą. 
 
7. Mokytojų kompetecijos trūkumas. PrM yra naujas metodas profesiniame mokyme, todėl 
kartais mokytojams trūksta šiame kontekste reikalingų kompetencijų. Tinkamas mokytojų 
pasirengimas yra vienas iš svarbiausiųjų sėkmingo PrM įgyvendinimo faktorių. PrM 
profesiniame mokyme yra švietimo naujovė, kuri galėtų būti sėkmingai pritaikyta pagal specifinį 
kiekvienos įstaigos kontekstą.  
 
 
 

2. Produktyvaus mokymo(si) tikslas 
 
Šiame skyriuje apžvelgiami PrM uždaviniai bei būdai, pagrindinė nauda mokiniams. 
 

2.1. Produktyvaus mokymo(si) uždaviniai 
 
PrM Kėdainių PRC buvo pristatytas (PROVED projekto rėmuose) 2015/2016 mokslo metais greta 
tradicinio apdailininko (statybininko) specialybės moksleivių mokymo, mokiniams su 
specialiaisiais mokymosi poreikiais.  Besimokantieji, kurie pasirinko šią profesiją yra pasiryžę 
tapti statybininkais. Tačiau, pagrindinis turinys kurio mokoma mokykloje yra akademinis, kuris 
dažnai minimas kaip nerimą keliantis veiksnys mokinių mokymosi motyvacijai. Svarbu, kad 
mokiniai praktinio mokymosi metu dalyvauja ugdymo turinio plėtroje, sukurdami produktą ir 
gebėdami matyti akivaizdžius  savo veiklos reazultatus bei socialinį ir kultūrinį prasmingumą. 
 
Profesinis mokymas yra nepakankamai susietas su realiu gyvenimu, todėl tam tikri PrM 
elementai buvo pritaikyti Kėdainių PRC mokiniams, pasirinkusiems apdailininko (statybininko) 
profesiją: jų gebėjimai bus patikrinti dirbant tris mėnesius pagal įvairias specializacijas 
skirtingose praktinėse/profesinėse srityse: 
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- Pastatų šiltinimas 
- Monolitinės statybos 
- Fasado apdaila 

 
Profesiniame mokyme išnaudojama tik nedidelė dalis mokinių su specialiaisiais mokymosi 
įgūdžiais potencialo, nuvertinamas šis konkretus išskirtinumas, per mažai dėmesio skiriama 
kiekvieno mokinio asmeniniams gebėjimams įgyti profesines kompetencijas. 
 
Mokymas yra orientuotas pagal profesinio mokymo standartus ar kitus dokumentus, kurie 
apibūdina kompetencijas. PrM apima mokinio individualią mokymosi veiklą, mokymąsi grupėse, 
mokymąsi realioje gyvenimo aplinkoje, pamokas su mokytojo pagalba ir patarimais. 
 
Tai leidžia besimokantiesiems nuspręsti, kuri profesijos sritis tinkamiausia jam, kaip individuali 
mokymosi veikla, išryškinanti individualius besimokančiojo mokymosi poreikius. Mokiniai yra 
skatinami rinktis patraukliausią veiklą tam tikroje darbo vietoje, socialinėse situacijose ir 
darbiniu laikotarpiu. Mokymas organizuojamas analizuojant mokinių poreikius ir patirtį. 
 
PrM tikslas yra padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar palikusiems švietimo 
sistemą, pozityviai bendrauti ir prisitaikyti prie švietimo sistemos per asmeniškai pasirinktą 
patikusią, patrauklią, darbo veiklą. Taigi, tai yra „alternatyvus mokymosi būdas“ 
besimokantiems, kurie nepritampa prie „įprastos mokyklų sistemos“ (pagrindinį dėmesį skiriant 
„teorijos mokymui“). 
 
Mes bandėme pasiekti šį tikslą per tam tikras PrM veiklas Kėdainių profesinio rengimo centre. 
Bandėme išryškinti individualius mūsų mokinių poreikius pritaikant tam tikrus PrM elementus 
(išbandydami specializacijas įvairiose įmonėse). Besimokantieji pagal PrM metodą, skatinami 
rinktis patraukliausią veiklą (leisti besimokantiesiems pasirinkti patrauklią darbinę veiklą), kuri 
vėliau taptų jo / jos mėgstamiausia profesija. 
 
Pagrindiniai PrM profesiniame mokyme tikslai yra: 
 
1) Padėti mokiniams nusistatyti švietimo tikslus 
Planuojamas ryšys tarp realaus gyvenimo praktinės patirties ir mokyklinio mokymosi dalykų 
paremtas teiginio, „kodėl reikia išmokti teorines žinias“ supratimu. Mokinių yra prašoma 
pateikti klausimus iš savo praktikos vietos tam, kad suvokti mokyklinio mokymo poreikius. Be 
to, jie turi užduoti konkrečius klausimus iš mokyklos praktikos vietose. Tokiu būdu, dabartiniai 
„darbo pasaulio“ poreikiai padės „atnaujinti“ mokymo(si) procesą mokykloje. 
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2) Plėtoti asmeninius interesus ir planuoti savo veiklą 
Pasirenkamieji dalykai, kurie įtraukti į PrM pirmiausia turi suteikti galimybes mokiniui būti 
aktyviu dalyviu. Veikla turėtų kisti tam, kad išvengti motyvacijos sumažėjimo bei suteikti 
galimybę įgyti daugialypę patirtį. Užduotys turėtų būti įvairaus sudėtingumo, kurios būtų 
pritaikomos kiekvieno mokinio poreikiams ir lengvai padėtų spręsti problemas. Kita vertus, 
mokiniai dalyvaujantys PrM norėtų naudingos jiems veiklos, tai reiškia, kad galutinis rezultatas 
gali būti naudojamas realiame gyvenime. Paprastai tokią veiklą vykdo specialistai, suteikdami 
mokiniams asmeninio reikšmingumo jausmą, veikla „yra mėgstama jaunų žmonių ir jie yra 
pasirengę mokytis“. 

 
3) Padėti spręsti problemas 
Praktinis mokymas profesinėje mokykloje organizuojamas dviem etapais: 

1. Praktinis mokymas mokyklos dirbtuvėse; 
  2. Praktinis mokymas statybos bendrovėse. 

Praktinio mokymo dirbtuvėse metu, mokiniai įgyja tik pagrindinius įgūdžius, neturi daugiau 
galimybių juos tobulinti, nes nėra galimybių sukurti realias darbo sąlygas. Mokymo / mokymosi 
metu yra naudojama daugkartinio naudojimo medžiagos, jie neturi galimybės pamatyti 
galutinio rezultato. Mokytojai dažnai girdi kritiką, kad nėra tikslo daryti tą patį, jei tai vėl bus 
išgriauta. Tik per praktinį mokymą įmonėse jie gali pamatyti ir išbandyti save realiose 
situacijose, būti komandos dalimi, plėtoti atsakomybę už veiklą, kurią jie turi atlikti. 
 
4) Skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų ir statybos organizacijų regione, kuris gali prisidėti 
prie PrM 
Kėdainių profesinio rengimo centras orientuotas į vietos ir regiono darbo rinką, siekiant 
parengti darbuotojus regiono ir vietos verslininkams. Šiuo metu, statybos bendrovės Kėdainių 
rajone susiduria su kvalifikuotų statybos darbininkų trūkumu. Todėl bendradarbiavimas su jais 
įgyvendinant PrM yra naudingas ne tik mokiniams, kurie pasirinko šį mokymosi metodą, bet ir 
darbdaviams, kurie galės augintis potencialią darbo jėgą, prisidedant prie darbuotojo profesinio 
pasirengimo. Šios bendradarbiavimo tarp Kėdainių PRC ir statybos bendrovių sritys turi būti 
plečiamos. Socialiniai partneriai turi suprasti, kad jie yra įsipareigoję padėti mokiniams atrasti 
patraukliausias įmonės vykdomų veiklų sritis suteikiant praktinio mokymo vietą bei skatinant 
tapti gamybos proceso dalyviu. Jie taip pat yra iš dalies atsakingi už individo asmenybės 
vystymąsi, jo / jos savarankiškumo ugdymą. Šiuo metu tik keletas darbdavių prisideda prie 
profesinio mokymo, daugiausia dėl to, kad profesinės mokyklos susiduria su darbdavių kritika, 
kad jos nesugeba parengti darbuotojo, atitinkančio darbo rinkos poreikius. Įmonės, 
dalyvaujančios PrM procese užpildė šią spragą, mokymasis įmonėje yra glaudžiai susijęs su 
realiomis darbo sąlygomis. 
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5) Prisidėti prie projekto dalyvių tolesnės profesinės sėkmės plečiant sričių ir veiklos įvairovę, 
įtraukiant juos į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 
PrM rezultatai yra tvarūs. Šis mokymo metodas padeda sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičių, leidžia sukurti esamų švietimo formų alternatyvas, gerbia mokinių skirtumus, reaguoja į 
įvairius jų poreikius ir plėtoja pasirinkimo galimybes mokykloje. 
 
Didinant švietimo įvairovę, alternatyviojo ugdymo modelis yra įgyvendinamas, padeda jauniems 
žmonėms įveikti ne tik mokymosi sunkumus, skatina teigiamą požiūrį į mokyklą, mokymosi 
naudos supratimą, bet taip pat padeda įgyti išsilavinimą ir planuoti karjerą ateityje.7 

 
Šio projekto įgyvendinimas padės sumažinti socialinę atskirtį bei mokyklos nebaigimo galimybę. 
Labai svarbus rezultatas bus pasiektas projekto dalyvių, jei besimokantieji turės galimybę tęsti 
mokslus ir įgyti profesiją. Tai prisidės prie patrauklus profesinio mokymo sukūrimo, padės įgyti 
būtinų kompetencijų darbo rinkoje, sukurs tampresnį ryšį tarp profesinio mokymo ir darbo 
rinkos, sukurs naujas pedagoginės bendruomenės kompetencijas, ir nuties kelią kitoms švietimo 
naujovėms profesinio rengimo sistemoje. 

 
 

3. Tikslinė grupė 
 
Šiame skyriuje pristatoma projekto tikslinė grupė ir jos iškirtinumas, apidūdinami atrankos ir 
rekomendacijų teikimo laikotarpiai, o tai labai svarbu norint sėkmingai įgyvendinti PrM 
profesiniame mokyme. 
 
Tikslinė Kėdainių PRC grupė yra tie mokiniai, kurie gali mesti mokyklą, turintys mažai 
motyvacijos lankyti pamokas kasdien. Mokiniams, kuriems trūksta tinkamų socialinių sąlygų, jie 
yra iš asocialių šeimų, kurių tėvai yra išsituokę, turi problemų su alkoholiu ar kenčia nuo tam 
tikrų ligų, yra skatinami dalyvauti projekte. 
 

3.1. PrM 2015/2016 m.m. dalyviai 
 
Projekto tikslinė grupė – Kėdainių PRC Pramonės ir paslaugų skyriaus apdailininko (statybininko) 
profesijos mokiniai, kurie mokosi pagal apdailininko (statybininko) mokymo programą 
(valstybinis kodas 217058201) ir įgyja apdailininko (statybininko) profesines kompetencijas. Be 
bendrojo lavinimo dalykų jie taip pat mokomi profesinio mokymo dalykų: civilinės saugos, 
ekonomikos ir verslo pagrindų, informacinių technologijų, estetikos, lietuvių kalbos ir kultūros, 
specialybės užsienio kalbos. 

 
7 Brėdikytė M., Petruškevičiūtė A. ir kiti. (2015). Produktyvus mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos 
švietimo sistemoje. Šiauliai:  Titnagas. 
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Baigę statybininko (apdailininko) profesinio mokymo programą jie įgyja šias kompetencijas: 
pastatų šiltinimas, monolitinė statyba ir fasado apdaila. Mokiniams sunku įvaldyti visas tris 
kompetencijas, o specializacija, kurią jie pasirinko turėtų suteikti jiems galimybę susipažinti su 
minėtomis kompetencijomis ir įgūdžiais, panaudodajant savo fizines ir psichines galimybes ir 
darbo rinką. 
 
Mokiniai, atlikę baigiamąją praktiką bei išlaikę baigiamąjį kompetencijų vertinimo egzaminą, 
kuris susideda iš teorijos žinių patikrinimo ir praktinių patikrinimo ir praktinių gebėjimų ir 
įgūdžių vertinimo, mokiniai gauna Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą įgytų kompetencijų 
sertifikatą ir gali įsidarbinti valstybinėse ir privačiose statybos bendrovėse. 
 
Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų dėl įvairių psichikos 
sutrikimų, kenčia nuo įvairių ligų, ir kartojo kursą bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat 
mokiniams turintiems elgesio problemų, nevaldantiems emocijų, turintiems nepasitikėjimo 
savimi problemą, dažnai praleidinėjantiems pamokas, turintiems sunkumų susikaupti, siūloma 
dalyvauti projekte bei suteikti jiems naujų galimybių siekiant sumažinti galimą nesėkmių riziką 
mokantis. 
 
Programos tikslas - suteikti žinių ir parengti apdailininką, išmanantį mūro, betonavimo, 
tinkavimo, plytelių klojimo, dažymo, pastatų šiltinimo darbus ir naudojamas medžiagas, įrankius 
ir įrengimus, darbų atlikimo technologiją ir kokybės reikalavimus. Mokymo programoje 
numatyta, kad mokiniai turės gauti žinių ir įgūdžių apdailininko profesinėms kompetencijoms 
įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve.  
 
Mokymosi programos trukmė – 3  metai. Mokslo metų trukmė – 40 savaičių. Bendra mokymo 
programų apimtis – 3262 val., bendriesiems profesinio mokymo dalykams skirta 190 val., 
bendrojo ugdymo dalykams – 220 val. 
 
Ši programa buvo parengta atlikus Kėdainių regiono darbdavių apklausą. Apklaustų darbdavių 
(UAB „Šumera“, UAB „Apdaila“, UAB „Atela“) nuomone, ši mokymo programa suteikia galimybę 
išmokyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis apdailininko specialybės, racionaliai 
mąstyti, būti pilnateisiu visuomenės nariu. Statybinės įmonės suinteresuotos kvalifikuotų 
darbininkų rengimu, todėl mielai priima mokinius praktiniam mokymui, o vėliau suteikia 
nuolatines darbo vietas.) 
 
Integracija į darbo rinką gali būti sėkminga, kai yra sudaromos tam tikros sąlygos. Šios grupės 
mokiniai yra paaugliai, kurie ieško pozicijos gyvenime. Labai svarbu jiems tinkamai pasiruošti 
nepriklausomam gyvenimui.  Šios grupės mokiniai yra baigę įvairias Kėdainių miesto ir rajono 
bendrojo lavinimo mokyklas pagal individualizuotas mokymo programas. Jiems būdingas 
mokyklinis nerimas, kai kuriems nemalonių išgyvenimų sukelia skaitymas, rašymas, 
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pasakojimas, kiti mokomieji dalykai, baimė atsakinėti. Todėl yra labai svarbu pašalinti nenoro 
mokytis priežastis, kad mokinys siektų gerų rezultatų. Pagal PrM sampratą2  ugdymasis laikomas 
asmenybės raida,  gebėjimų atlikti gyvenimo keliamus reikalavimus lavinimu, o kartu ir 
asmenybės tapatybės kūrimu. PrM teorija tvirtina, kad kiekviena ugdymosi sritis bus produktyvi 
tik tada, jeigu bus aktuali mokinio gyvenimui. 
 
PROVED projekto įgyvendinimo 2015/2016 m.m. metu, dalyvavo šie mokiniai: bendras mokinių 
skaičius - 14; vaikinų - 10; merginų - 4. Jų amžiaus buvo 18-23 metų. 

 
3.1 pav. PrM klasės veikla (iš asmeninio archyvo) 
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3.2. Mokinių priėmimas ir orientavimas 

 
Priėmimo ir orientavimo etapas yra labai svarbus siekiant sėkmingai įgyvendinti PrM. Šis etapas 
turi ypatingą struktūrą (3.2 pav.). 

 
3.2. pav. PrM priėmimo ir orientavimo etapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarbiausias kriterijus, pagal kurį atrenkama tikslinė grupė yra savanorystė. Kiekvienas asmuo 
bus apklausiamas individualiai tam, kad būtų nustatyti jo ar jos siekiai. 
 
Tokiu būdu, mokinių atranka į projekto tikslinę grupę remiasi savanorystės principu. Tai daroma 
siekiant išsaugoti laisvą mokinio valią dalyvauti projekto veikloje ir vystytis individualiai. 
Asmenys, susiduria su PrM pirmą kartą, ši mokymosi forma yra visiškai nauja, todėl jie įgyja 
galimybę įvertinti, ar šis mokymosi būdas jiems tinka.8 

 
3.3. Mokinių dalyvavimas orientavimo etape 
 
Orientavimo etapo tikslas yra supažindinti mokinius su PrM projekto tikslais, metodika ir 
ugdymo proceso organizavimu. 
 
Orientavimo etapo metu mokiniams ir jų tėvams yra pristatomas projektas, bendrojo lavinimo 
mokyklose jie susitinka su žmonėmis, kurie jau pabandė šį mokymosi metodą, žiūri informacinį 
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filmą apie asmeninį vystymąsi, jie pamato kaip didėja mokinių, dalyvavusių projekte 
pasitikėjimas savimi.  
 
Be to, mokiniai gali naudotis savo pačių patirtį dalyvaujant mokyklos lyderystės projekte9. 2014-
2015 mokslo metais Kėdainių PRC buvo įgyvendintas mokyklinis projektas "Lyderystės mokymai 
profesiniame ugdyme, profesinės karjeros lyderių paieška". Mokiniai, turintys specialiųjų 
ugdymosi poreikių buvo įtraukti į projektą, todėl jie gali naudoti savo patirtį, kurią įgijo projekte. 
 
Integruotos pamokos buvo organizuotos įvairiuose profesinio rengimo centruose, įmonėse, 
skatinant mokinius  geriau pažinti savo poreikius, taip pat sužinoti daugiau apie įvairias 
mokymosi sritis. 
 
Mokiniams buvo suteikta galimybė vykti į keliones po įvairias Lietuvos vietas, kadangi mokinys 
privalo gebėti pasinaudoti kultūrinių tradicijų teikiamomis galimybėmis, kaip būtina priemone 
planuoti, įgyvendinti ir įvertinti gamybinę veiklą. Mokiniai subręsta kaip asmenybės, jei jie 
remiasi kultūrinėmis tradicijomis analizuojant savo patirtį. Šis žingsnis yra svarbus, kadangi 
daugumai iš jų trūksta mokymosi motyvacijos, kai kuriems trūksta profesinių tikslų. 
 
Tam, kad teisingai nuspręstų, jauni žmonės turi jausti potraukį išbandyti naują mokymosi būdą, 
todėl orientavimo etapo metu, jie bus apklausti individualiai, siekiant įgyti tiesioginį kontaktą 
bei susipažinti su pačiu mokiniu. 
 
Todėl, būtina organizuoti mokymus pritaikytus mokinio galimybėms. Profesinis mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, orientavimas remiasi asmenybės polinkiu į kokią nors 
veiklą (specializacija) pagal jų mokymo programą, todėl tam tikra veikla siejasi su statybos 
sritimi. Individualiais pokalbiais siekiama gauti informacijos apie mokinių tikslus, elgesį ir 
motyvus. Visi interviu yra konfidencialūs. Tai padeda sukurti saugumo ir pasitikėjimo jausmą. 
 
 
3.4. Mokytojų dalyvavimas orientavimo etape 
 
Projekto veikloje kartu su mokiniais dalyvauja ir mokytojas. Konstruktyviai bendradarbiaudamas 
su mokiniais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, mokytojas gali pasiekti norimų rezultatų. 
Mokytojas dalyvauja mokinių atrankos į PrM procedūroje, teikia savo pastebėjimus apie 
mokinio dalyvavimo PrM galimybes. Dvi Kėdainių PRC statybininkų profesijos mokytojos dirbo 
su šios tikslinės grupės mokiniais, padėjo spręsti problemas ir kartu priimti sprendimus vykdant 
projekto veiklą ir sprendžiant susijusius su mokymu klausimus. 
 

 
8 Petruškevičiūtė A. (2015). Produktyvus mokymasis: teorinio ir praktinio mokymosi konkordas. Šiauliai; Titnagas.  
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9 Brėdikytė M., Petruškevičiūtė A. ir kiti. (2015). Produktyvus mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo 
sistemoje. Šiauliai; Titnagas., p. 93. 

 
3.5. Mokinių dalyvavimas priėmimo etape 
 
Priėmimo etapo tikslas yra atrinkti jaunus žmones, norinčius dalyvauti PrM projekte. Pirmas 
sprendimas, kurį jauni žmonės turi priimti, tai išbandyti ar ne PrM. Šis sprendimas turėtų būti 
savanoriškas, jų pačių laisva valia pateikiant paraišką mokyklos direktoriui. Savanoriškas 
dalyvavimas, asmeninis ir sąmoningas pasirinkimas dalyvauti PrM yra būtina ugdymo proceso 
sąlyga. 
 
Po 6 savaičių orientavimo periodo, kurio metu mokiniai bus supažindinami su projekto tikslais ir 
veiklomis, mokiniai pildys anketą ir patys pateiks prašymus dalyvauti projekte, motyvuodami ir 
nurodydami, kokios patirties jie norėtų įgyti dalyvaudami projekte. Jiems bus suteikiama 
galimybė susirasti pageidaujamą darbo vietą. Pokalbyje su mokytoju mokiniai sužinojo, kaip jie 
galės patirti sėkmę ir jiems priimtinu būdu pademonstruoti kompetencijas, įgytas siekiant tikslo. 
Orientavimo etapo metu, jie analizavo savo požiūrį bei asmeninę mokymosi patirtį, 
stengdamiesi iš naujo suprasti savo vaidmenį. Mokiniai turi prisiimti atsakomybę už ugdymosi 
procesą, jį modeliuoti ir savarankiškai įvertinti pagal ugdymosi poreikius dominančią veiklą. 
Mokiniai, apsisprendę dalyvauti projekte, bet kuriuo metu gali atsisakyti dalyvauti, jeigu tai 
neatitinka jų lūkesčių. 
 
Kiti atrankos kriterijai yra žema mokymosi motyvacija teorinių užsiėmimų metu, socialinės 
integracijos bei socialinių įgūdžių trūkumas. 
 
Mokiniai, savanoriškai apsisprendę dalyvauti projekte, pateikė prašymus dalyvauti projekte ir 
atsakė į anketos klausimus. Mokiniai dalyvavo simuliaciniuose pokalbiuose su darbdaviais, 
projekto vadove, mokyklos direktoriumi. Pokalbyje su mokytoju mokiniai sužinojo, kaip jie galės 
patirti sėkmę ir jiems priimtinu būdu pademonstruoti kompetencijas, įgytas siekiant tikslo. 
 
Su tikslinės grupės nariais bus aptariama profesinių įgūdžių ir pažangos vertinimo kriterijai, 
metodai, mokymosi tikslai ir darbo planai. Mokiniai galės dalyvauti sudarant jų mokymosi 
tvarkaraštį. 
 
 
3.6. Mokytojų dalyvavimas priėmimo etape  

 
Mokytojas, dirbantis PrM turi būti išklausęs specialius PrM kursus ir turintis papildomą 
kvalifikaciją t.y. įgyjęs tęstinių teisiškai reglamentuotų kursų metu. Išklausęs kursus mokytojas 
įgyja PrM mokytojo pažymėjimą. Mokytojų, dalyvaujančių PrM vaidmuo tampa svarbesnis - jie 
atlieka ne tik mokytojo, bet ir patarėjo, dirbančio pagal komandinio bendradarbiavimo teikiant 



 
 
 

 

The Concept Development in Lithuania: Productive Learning at Kedainiai Adult and Youth School and Kedainiai VET Centre p. 46 

reikalingą pagalbą mokiniui principą, vaidmenį. Mokytojas teikia žinias apie kultūrų kaitą, 
mokymą (mokymąsi), konsultuoja profesinio pasirinkimo klausimais, organizuoja ir koordinuoja 
darbą grupėse, atlieka mokymo(si) vertinimą, atlieka svarbų vaidmenį projekto eigoje.  

 
Mokytojų švietimo veikla organizuojama atsižvelgiant į PrM koncepcijos įgyvendinimą, PrM 
programas, švietimo programas, darbų aprašymus ir kt. Mokytojų komandos (pvz. grupės 
vadovas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ir atitinkamas 
specialistas) susitikimuose apsvarsto ir parengia mokymosi grafiką bei įgyvendinimo metodus. 

 
3.7. Iššūkiai, su kuriais susidūrė tikslinė grupė  
 
Mokinys ir mokytojas turi draugiškai sutelkti pastangas siekiant rezultato, įvertinimo, 
apsisprendimo. Tam yra naudojami keli metodai: skatinti laimėti, girti už pastangas, veiklos 
rezultatus, sudaryti sąlygas patirti sėkmę, mokinius skatina mokytis įvairūs, įdomūs, 
netradiciniai kiekvienam mokiniui taikomi mokymo metodai.  
 
Pirmieji PrM etapai yra asmenių savybių išskyrimas, projekto vykdymo poreikiai bei praktikos 
vietos nustatymas. Mokytojai, pagal nustatytus tikslus, padeda mokiniams apibrėžti konkrečias 
temas ir užduotis, kurias mokysis projekto eigoje. 
 
Išsilavinimo pagrindas yra specifinių žinių ir įgūdžių įgijimas, taip pat veiklos ir patirties rezultatų 
apsvarstymas. Visa tai lydi savęs vertinimas, kuris padeda reguliuoti visą ugdymo procesą, nes 
tokiems mokiniams tradicinis mokymas nėra patrauklus. Todėl, PrM projektas yra tinkamas 
specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams, nes jie galės pasirinkti savo mėgstamą 
statybinę veiklą bei išmėginti skirtingus darbus komandoje arba individualiai. PrM yra 
mokymosi forma, kuri buvo sukurta kaip alternatyva tradiciniam mokymui. Su mokiniais dirbs 
dviejų mokytojų komanda, todėl tikėtina, kad mokiniai ir mokytojai plėtos glaudžius ryšius, 
kurie padės mokiniams įgyti pasitikėjimą savimi. 
 
 
4. Mokytojai, dalyvaujantys projekte 
 
Šiame skyriuje pristatomi PrM vykdymas PM kontekste, PrM reikalavimai mokytojams, 
motyvacija dalyvauti projekte, naujos užduotys mokytojams bei jų vaidmenys.  
 
PrM projekte dalyvauja dvi pagrindinės mokytojos. Jos taip pat yra PrM koncepcijos kūrėjos, 
tokiu būdu mokytojų vaidmenų nagrinėjimui PrM projekte skiriamas ypatingas dėmesys. 
Mokytojai kūrė projekto koncepciją tam, kad turėtų suvokimą kaip projektas bus 
įgyvendinamas. 
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Projekte taip pat dalyvaus kiti mokytojai: specialioji pedagogė, socialinė pedagogė ir psichologė. 
 

4.1. Reikalavimai produktyvaus mokymo mokytojams profesiniame mokyme  
 
Mokytojai, dirbantys pagal PrM modelį, yra įgyję pedagoginį universitetinį išsilavinimą, 
pedagoginių, profesinių žinių bei patirties. Mokytojai turi gebėti dirbti pagal profesinio mokymo 
programas, taikant inovatyvius mokymo metodus, kurti ir naudoti interaktyvią mokymo 
medžiagą virtualioje aplinkoje, naudoti šiuolaikines technologijas per praktinį mokymą, 
planuoti, mokyti ir vertinti ugdymo (-si) procesą nuolatinio tobulėjimo kontekste. 
 
Projekte dalyvaujantys mokytojai, įgiję bendrakultūrinių, profesinių, socialinių, specialiųjų 
kompetencijų, geba: kurti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi 
saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, juos sieja ypatingai glaudus  ryšys su mokiniu. Mokytojai 
sukūrė  ir įgyvendina integruotų specialiųjų poreikių mokinių ugdymo/si programą, atpažįsta 
specialiuosius mokinių poreikius suteikiant papildomą pagalbą bei  skirtingą mokinių požiūrį į 
mokymąsi kuriant mokymosi galimybes, identifikuoja išimtinius atvejus, keliančius grėsmę vaiko 
sveikatai ir psichosocialinei raida, pripažįsta mokinio individualumą kaip vertybę, laiduojančią 
mokymosi pažangą.  
 
Mokytojai turi pakankamą patirtį ir motyvaciją atnaujinti mokymo procesą, diegti inovacijas. 
Įgytos žinios ir patirtis tarptautinių projektų metu yra  naudojama metodinei mokymo 
medžiagai rengti, projektinio mokymo metodo, mokymo turinio individualizavimo ir 
vizualizavimo taikymui pamokose. Profesijos mokytojai  glaudžiai  bendradarbiauja  su  verslo 
įmonėmis vykdant praktinį mokymą, vertinant mokinių įgytą kvalifikaciją, rengiant ir atnaujinant 
mokymo programas, įtraukiant darbdavius į mokomųjų seminarų, konkursų organizavimą. 
Profesinio rengimo centro mokiniai taip pat įtraukiami į įmonėje kuriamų medžiagų ir 
technologijų išbandymą, stebėjimą ir analizavimą mokomosiose dirbtuvėse. 
 
Profesijos mokytojos turi didelę patirtį konsultuojant mokinius profesijų klausimais: organizuoja 
veiklinimo programas, bendrojo lavinimo mokyklose susitinka su būsimais mokiniais, 
individualiai bendrauja su mokiniais ir jų tėvais, kuria video medžiagą apie profesinį mokymą 
mokykloje. Mokytojos dirba mokykloje jau daugiau nei 30 metų ir gali pasigirti puikiais mokymo 
pasiekimais. 
 
Produktyviajam mokymui būtinas individualizavimas, todėl mokytojams ypač svarbu įvaldyti 
konsultavimo gebėjimus, nes tradicinis mokytojo, kaip žinių perteikėjo, vaidmuo PrM procese 
nėra tikslingas. Mokytojas atlieka visą kompleksą funkcijų, kurios nėra būdingos tradicinėje 
bendrojo ugdymo lavinimo mokykloje. Kompleksas pedagogui būdingų funkcijų sudaro 
prielaidas naujoms mokymosi proceso individualizavimo galimybėms, naujam požiūriui į 
mokytojo vaidmenį mokymosi procese. 
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Todėl, dirbti šiame projekte gali tiktai pasirengę pedagogai, besiugdantys asmenines, socialines 
bei profesines kompetencijas, reikalingas PrM įgyvendinti. Pedagogas, dirbantis PrM sistemoje, 
turi būti baigęs specialius produktyviojo mokymosi kursus bei turėti papildomą kvalifikaciją, kuri 
įgyjama juridiškai reglamentuota tvarka tęstiniuose kursuose. Jam įteikiamas atitinkamas 
pažymėjimas – „Produktyviojo mokymosi pedagogas“.   
 
4.2. Motyvacija: naujos užduotys ir nauji vaidmenys 

 
Mokytojai, dalyvaujantys PrM profesiniame ugdyme, vykdo naujas užduotis, su kuriomis 
anksčiau nesusidūrė.  
 
PrM pedagogo vaidmuo yra mokinio padėjėjas, instruktorius, patarėjas ir globėjas. Mokytojai 
turi būti pasiruošę, jų kompetencijos turi būti vystomos, kad dėmesio centre būtų vaikas. 
Ugdymo(si) planas, programos, metodai, formos, aplinka ir pan., taptų priemonėmis vaiko, 
suformuluotiems tikslams siekti ne akademiniu, bet praktinės veiklos keliu, padedant 
mokytojui.  
 
Svarbus vaidmuo tenka mokytojui, kuris moko profesijos, nes įgytos mokykloje kompetencijos 
yra darbo paieškos ir įsitvirtinimo statybų darbo rinkoje pagrindas.  Tai suprasdami statybininkų 
profesijos mokytojai nuolat siekia tobulinti savo kvalifikaciją, surasti naujų mokymo metodų, 
integruoti įvairias mokymo formas. Dirbti šiame projekte gali tiktai pasirengę pedagogai, 
besiugdantys kompetencijas, reikalingas produktyviam mokymuisi įgyvendinti.  
 
Siekiant užtikrinti darbo pagal PrM programą sėkmę, mokytojų savęs suvokimas yra labai 
svarbus. Šie mokytojai turi būti pasiruošę išbandyti naujus dalykus, o ne pasikliauti vien 
turimomis žiniomis. Mokytojų vaidmuo neišvengiamai keičiasi, jie priversti iš naujo užsitarnauti 
mokinių pagarbą, susidurdami su naujais reikalavimais, mokytojai turi parodyti, kaip gerai jie 
supranta temą geba panaudoti įgytas metodines žinias ir parodyti socialinę kompetenciją.  
Mokytojai turi atlikti konkrečias kultūros ir komunikacijos teikimo, švietimo (mokymosi) 
konsultavimo funkcijas, organizuojant ir koordinuojant grupinį darbą, vertinant savęs ugdymą(-
si), plėtojant projektą. 
 
Užduotys mokytojams. Mokymąsis projekto metu organizuojamas skirtingai, t.y. naudojami 
aktyvaus ir savarankiško mokymosi metodai, kurie pritaikomi mokykloje ir statybos sektoriaus 
įmonėse. Pamoku metu mokytojai turi sutelkti dėmesį liberalio švietimo paradigmos esmę - 
pagal kurią, mokyti mokinius nėra pagrindinis dalykas, svarbiausia - jo/jos mokymosi eiga bei 
mokinio ir mokytojo bendravimas, o ne kaip mokytojas veikia mokinį. Mokytojai turi būti 
nestandartinio mąstymo, norintys pakeisti mokymo metodus ir medžiagą, dirbti kitomis 
aplinkybėmis. Jie turi tapti patarėjais naudojant abiejų komandų metodus: suteikti reikiamą 
pagalbą mokiniui įgyvendinant tinkamus mokymosi tikslus. 
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Kvalifikuotų darbuotojų komanda, kuri įgyvendina PrM tikslus ir uždavinius, yra atsakinga už 
šios formos realizavimą, kurdama išankstines prielaidas mokinių mokymo(-si) suasmeninimui, 
glaudžiam bendradarbiavimui su mentoriais, kitais mokytojais ir specialistais. Mokytojai privalo 
įgyti reikalingiausias kompetencijas dalyvaudami tarptautinėse stažuotėse bei seminaruose. Jie 
turės atkreipti dėmesį į kultūrinių vertybių sklaidą, savišvietą, profesinį konsultavimą, darbo 
grupėse organizavimą ir koordinavimą, ugdymo(-si) vertinimą ir projektų vystymą. 
 
Atlikdami švietimo konsultantų vaidmenį, mokytojai pataria mokiniams ir bando sužadinti jų 
susidomėjimą mokymusi ir veikla, padeda rasti patrauklias PrM situacijas (situacijos, kuriose 
žmonės sujungia mokyklų mokymosi poreikius su darbo užduotimis), planuoja mokymosi 
procesą ir įvertina individualaus mokymosi procesą. 
 
Būdami situacijų mediatoriais, mokytojai padeda mokiniams atrasti ryšį tarp darbo ir mokymosi, 
formuluoti klausimus, kad jie būtų tarsi jungiamoji grandis tarp išsilavinimo ir patirties. Be to, jie 
turi užtikrinti, kad praktikos vietose bus palankios sąlygos pasiekti rezultatų. 
 
Mokytis kitaip, reiškia ir mokyti kitaip. Visi PrM dalyviai – ir mokiniai, ir pedagogai – susidurs su 
sunkumais ir kliūtimis. Mokiniai turės išmokti prisiimti atsakomybę už savo ugdymosi procesą, jį 
modeliuoti ir savarankiškai įvertinti pagal ugdymosi poreikius ir dominančią veiklą. 
Atsižvelgdami į šį tikslą, pedagogai turės iš naujo apibrėžti savo vaidmenį, susipažinti su 
naujomis užduotimis, apsvarstyti ankstesnius veiksmus ir įgyti reikiamų kompetencijų, kad 
galėtų profesionaliai dirbti šį darbą. Pedagogams teks itin svarbus vaidmuo, nes jie turės įveikti 
sunkią ir sudėtingą užduotį – perteikti mokiniams teorinę produktyvaus mokymosi sampratą. 
Nuo jų priklausys pedagoginio darbo kokybė, o netiesiogiai – ir kiekvieno mokinio sėkmė bei 
pažanga mokantis pagal PrM metodą. Tokiu būdu mokytojai tampa mokiniais. 
 
 
 

5. Produktyvaus mokymo struktūra profesiniame mokyme 
 
Šiame skyriuje pristatomas PrM struktūros organizavimas. PrM struktūra PM priklauso nuo 
kiekvienos profesinio rengimo centro struktūros. Kėdainių PRC mokslo metai skirstomi į 
pusmečius. Mokyklos 2015/2016 m.m. struktūra parodyta 5.1. lentelėje. Kiekvieną pusmetį 
mokiniai renkasi profesinio mokymo sritį. Visas PrM Kėdainių PRC parodytas 5.1. lentelėje.  
 

5.1. lent. Kėdainių PRC struktūra 2015/2016 mokslo metais  
  

Pirmasis pusmetis Antrasis pusmetis 
2015.09.01-2016.02.29 2016.02.29-206.06.10 
pirma profesinė sritis antra profesinė sritis 
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5.2. lent. Tvarkaraštis savaitei 
 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Bendravimas grupėje ir 
individualus konsultavimas 
(mokiniams būnant mokykloje) 

 
 
 

Mokymasis praktikos vietose bei individualios konsultacijos 
 

Bendravimas grupėje 
Bendravimas grupėje 
Bendravimas grupėje 
Bendravimas grupėje 
Bendravimas grupėje 

 
Dėl specifinių darbo sąlygų statybos darbo rinkoje, PrM metodu mokinių mokymosi struktūra 
keičiasi. Nuo rugsėjo iki sausio jie mokosi realiose darbo vietose, o žiemą (sausio ir vasario 
mėn.) grįžta į mokyklas. Toliau pateiktoje schemoje atsispindi trečio kurso profesinio mokymo 
struktūra bei PrM klasių mokymosi struktūra. 
 

5.3. pav. Trečio kurso profesinio mokymo organizavimas   
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6. Produktyvaus mokymo planas ir metodologija profesiniame 
švietime   
 
Šiame skyriuje apibūdinama pagrindinio PrM plano specifika bei aspektai profesiniame 
švietime. Jame taip pat aprašoma, kaip kurti ugdymo turinį, kokie metodai yra naudojami 
siekiant įgyvendinti ugdymo turinį: mokymasis per realaus gyvenimo situacijas, individualus 
mokymasis ir mokymasis grupėse. Taip pat pateikiama vertinimo sistema, kuri yra būtina norint 
pasiekti harmoniją tarp mokymo ir mokymosi metodų. 

 
 
6.1. Mokymo planas 

 
PrM planas yra susietas su bendruoju mokymo planu. Užduotys sukurtos siejant jas su 
mokomuoju dalyku, nepaisant to, kurioje įmonėje mokiniai dirba. Jos siejasi su mokymo planu ir 
su darbu kurį mokinys atlieka. Pavyzdžiui, mokinys dirba įmonėje, kuri gamina langus, todėl jo 
užduotis yra kokių rūšių langų stiklai naudojami, kokios yra jų optimalios savybės tam tikromis 
sąlygomis, naudojimo tipas ir t.t. (žr. priedus. Nr. 1-6). Bendradarbiaujanti grupė susitinka 
kompiuterių klasėje naudojant interneto prieigą. Sesijų metu, mokiniai pristato savo parengtus 
darbus, o jeigu susiduria su sunkumais atliekant užduotis, tuomet gali konsultuotis su 
mokytojais mokykloje ar darbo vietose. Mokiniai konsultuojami indidualiai arba mažomis 
grupelėmis. Mokiniai taip pat gali pasidalinti patirtimi vienas su kitu atliekant užduotis. 
 
Pedagoginė veikla organizuojama įgyvendinant PrM koncepciją, PrM mokymo planą, mokymo 
programas, pareigybių aprašymus ir kt. Susitikimų metu mokytojų komandos (pvz, mentorius, 
dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas, jei reikia, atitinkami 
specialistai) apsvarsto ir parengia individualizuotas programas, mokymo grafiką ir įgyvendinimo 
metodus kiekvienam mokiniui pagal jo/jos poreikius. Jie tvarko mokymosi ir vertinimo 
dokumentaciją kiekvienam mokiniui, kad užtikrintų kiekvieno mokinio atitiktį standartams 
kiekvienais metais. Visi komandos nariai yra atsakingi už tai, kaip to laikomasi. Jie taip pat turi 
pateikti ir pagrįsti PrM rezultatus kitose mokyklose. Kvalifikuotų darbuotojų komanda kartu su 
mokiniu ir jo / jos tėvais ar teisėtų atstovu įgyvendina PrM tikslus ir uždavinius. 
 
PrM mokytojai individualizuoja mokymo turinį pagal kiekvieno mokinio poreikius. Mokomasis 
turinys yra parengtas remiantis mokytojo - mokinio sąveikos pagrindu. Be to, jie nuolat stebi 
vaiko elgesį, pagal sukurtas stebėsenos programas. Mokytojai naudoja modernius didaktinius 
reikalavimus, leidžiančius mokiniams patirti sėkmę, nes tai skatina jų motyvaciją. Mokytojai 
pagerino įvertinimo, įsivertinimo ir vertinimo sistemą, kad nebūtų galima vertinti tik pagal 
taškus ar pažymius; jie taiko individualų įvertinimą, kartu su mokiniu aptaria mokymosi procesą 
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ir rezultatus, paieškos galimybes, siekiant pagerinti ugdymo procesą, pateikti išsamią 
informaciją apie mokinio pasiekimus ir pažangą kitiems kolegoms. 
 
Individualios konsultacijos papildo kitą svarbią dalį - grupinį konsultavimą. Grupės konsultacijų 
metu, aptariamas individualus mokymo procesas praktikos vietose, be to, mokiniai gali aptarti 
įvairius rūpimus klausimus su kitais. Pagrindinis mokytojo uždavinys yra leisti mokiniams tapti 
aktyviais mokymosi dalyviais, padadant jiems įsitraukti į savęs ugdymo procesą ir suprasti, kaip 
jie mokosi. 
 
Pagal PrM būdą, įvertinimas apima ne tik mokymąsi, bet taip pat ir individo mokymosi 
vystymosi (kuris yra daugiau svarbiau) įvertinimą. Asmens pažanga yra vertinama interviu su 
mokiniu metu. Svarbi vertinimo dalis yra mokinio įsivertinimas. Atliekant praktinį mokymą 
pasirinktoje praktikos vietoje nuolat turi būti atliekamas mokinio praktikos vertinimas. 
Svarbiausi aspektai yra konsultavimas, rezultatų aptarimas grupėje, mokinių savirefleksija, kuri 
motyvuoja mokytis, analizuojant situacijas darbo vietoje, sąlygas ir kt. 
 
Mokymo proceso individualizavimas yra būtina tinkamo mokymosi sąlyga. Mokytojai turi  
suformuluoti individualius ugdymosi tikslus konkrečiam mokiniui. Mokymo planas, metodai, 
aplinka yra priemonės ugdymo tikslams pasiekti. Ruošdami indvidualias mokymo programas 
pedagogai turi atsižvelgti į visą mokymosi patirtį. Būtina atsižvelgti į mokinių interesus ir juos 
reguliariai peržiūrėti. PrM turėtų būti susietas su ankstesne patirtimi ir interesais, jei būtina, jis 
turi būti išplėstas ir pagilintas, iš naujo apsvarstytas, perkeltas į naują aplinką bei padėti plėsti 
akiratį. 
 
Stengiamasi pasinaudoti tuo, kad mokiniai būna susižavėję gamybine veikla ir nukreipti juos į 
akademinių ir praktinių mokymosi užduočių specializaciją, apjungiant per praktines užduotis 
gautą patirtį bei  įgūdžius nusistatant mokymosi tikslus. 
 
Individualios konsultacijos yra neatskiriama PrM dalis, kurių metu mokiniai gauna individualią 
pagalbą, konsultuojasi su mokytojais, jų komandomis ir kitais specialistais. 
 
6.2. Mokymasis “gyvenimiškose situacijose” 
 
Visa aplinka gali potencialiai tapti mokymosi erdve, todėl mokiniai turi mokytis kiekvienoje 
kasdienio gyvenimo situacijoje. Mokiniai nebūna mokykloje keturias dienas, todėl turi galimybę  
patys susirasti darbdavį, kur atliks praktinį mokymą. Tiems, kuriems nepasiseka, mokytojai 
padeda. Kas tris mėnesius mokiniai turi keisti savo darbo vietas. Statybos bendrovės 
bendradarbiauja su Kėdainių PRC šioje srityje jau daugelį metų. Mokiniai atlieka įvairius 
statybos darbus kartu su statybinių organizacijų darbuotojais, kuriems vadovauja meistrai - 
mentoriai. Tokiu būdu jie susipažįsta su realiomis darbo sąlygomis. Mokytojai, lankantys 
įmones, tariasi su mentoriais, kokie uždaviniai yra tinkamiausi ir naudingiausi mokiniams. 
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6.3. Individualus bei grupinis mokymas/is  
 
Pagrindinės PrM idėjos jau buvo paminėtos šiame mokykliniame projekte ir tai yra gera proga 
sujungti šiuos du "metodus", t.y. individualų mokymąsi ir mokymąsi bendravimo grupėse. 
Mokiniai kuria kūrybiškas užduotis praktinėse dirbtuvėse, kuriose yra reikalinga įranga, pasitaria 
su savo mokytojais, ieško idėjų internete ar mokyklos bibliotekoje. 
 
Mokiniai, atlikdami kūrybines užduotis, gali rasti naujų įdomių veiklų ir idėjų savo ateities 
profesinei veiklai. Projekto įgyvendinimo metu, jie ne tik mokosi, bet ir dirba produktyviai. 
 
Praktinio mokymo dirbtuvės yra papuoštos sukurtais produktais, kurie taip pat pagyvina 
mokymosi procesą. Kiekvienas produktas yra sukurtas individualiai, jiems pagaminti 
panaudotos skirtingos technologijos.  
 
6.4. Modulių apibūdinimas  
 
Kiekvienas projekto dalyvis gali gauti naudos mokantis pagal projekte naudojamus mokymo 
metodus, įgyti naujos patirities bei žinių. Mokymo/mokymosi metodas yra labai tinkamas 
individualiam mokymuisi, kadangi mokiniai gali diskutuoti apie vertinimą ir planuojamas veiklas 
su mokytojais, dirbti komandoje arba individualiai, pasidalinti patirtimi, pasimokyti iš kitų 
kolegų. PrM klasės mokiniai gali pasirinkti skirtingus modulius. 
 
"Pastatų fasadų apdailos" modulis susideda iš 40 teorinių ir  60 praktinių valandų. Modulis 
susideda iš 19 dalykų, pvz. fasadų valymas; fasadų tinkavimas; fasadų dažymas; fasadų apdaila 
dekoratyvinėmis plytelėmis ir t.t. Teorinės dalies įvertinimas yra apjungtas kartu su praktinės 
dalies modulio įvertinimu, tokiu būdu apskaičiuojamas bendras dviejų dalių balas. 
 
"Monolitinė statyba" modulis susideda iš 40 teorinių ir  60 praktinių valandų. Modulis susideda 
iš 6 dalykų: darbo saugos taisyklės, betonavimo, gelžbetonio medžiagos ir jų savybės; darbo 
įranga ir pastoliai; klojinio montavimas; betonavimo technologinis procesas; betono užtepimas 
ant horizontalių paviršių. Šio modulio vertinimas susideda iš  teorinės ir praktinės dalies 
vertinimo vidurkio. 
 
"Statybinė izoliacija" modulis susideda iš 40 teorinių ir 150 praktinių valandų. Šiame modulyje 
yra 7 dalykai: darbo aukštyje reglamentavimas; pastolių montavimas; įrankiai ir statybos 
izoliacija įranga; statybinės izoliacijos medžiagos; pastato izoliacija naudojant šilumos izoliacines 
plokštes; rėmų montavimas; vidinė ir išorinė pastato izoliacija. Šio modulio vertinimas susideda 
iš  teorinės ir praktinės dalies vertinimo vidurkio. 
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„Dailidžių ir stalių dirbiniai" modulis susideda iš 20 valandų teorinio ir 66 valandų praktinio 
mokymo. Šio modulio yra mokoma antrame ir trečiame kursuose. Trečiame kurse mokoma: 
plokščių ir tiesinių elementų montavimo, galimų įrengimo defektų ir jų korekcijos. Šio modulio 
vertinimas susideda iš  teorinės ir praktinės dalies vertinimo vidurkio. 
 
Projekto veiklos sklaida yra vykdoma per regioninę spaudą, televiziją. Susipažinus su šiuo 
mokymo metodu, jauni žmonės, kuriems jis pasirodė patrauklus ir novatoriškas, gali pasirinkti 
Kėdainių PRC. Darbdavių atstovai dalyvauja įvairiose veiklose, kuriose turi galimybę pamatyti 
mūsų mokinius esančius kūrybingus, atsakingus bei siekančius savo tikslų. 

 
6.5. Profesinis konsultavimas 

 
Mokymosi konsultacijos teikiamos atsižvelgiant į esamas mokinio gyvenimo aplinkybes.  
Pirmiausia, mokytojai turi išsiaiškinti mokinio poreikius, prieš jam/jai pradedant mokytis pagal 
PrM programą, o vėliau, kai jis / ji turi nuspręsti dėl tolesnio profesinio mokymo ar pasirenkant 
būsimą karjerą. Profesinis konsultavimas susideda iš dviejų dalių: 1) individualios konsultacijos; 
2) konsultacija bendradarbiavimo grupėje. 

 
6.5.1. Individualus profesinis konsultavimas  
Individualios konsultacijos yra būtinos, kai mokiniai turi mokymosi, asmeninių sunkumų ar 
problemų. Todėl, ne tik mokytojas, bet ir specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, mokyklos 
psichologas dalyvauja konsultacijose. Norint sukurti PrM situacijas reikia numatyti ir plėtoti 
veiklą, tenkinančią mokinių ugdymo poreikius. Tačiau, poreikiai keičiasi mokymosi proceso 
metu, o tolimesni planai numatomi įvertinimo bei atsižvelgiant į mokinio patirtį. Tam, kad 
pavyktų sukurti PrM situacijas, reikalinga ne tik tinkama pedagoginė kompetencija, bet ir 
pasitikėjimu paremti santykiai tarp projekto dalyvių. Individualių kosultacijų metu, mokytoja 
aplanko mokinio darbo vietą, konsultuojasi su mentoriumi (darbdaviu) bei suteikia konsultacijas 
mokiniui. 
 
6.5.2. Grupinis profesinis konsultavimas 
Grupinės konsultacijos vyksta mokykloje, PrM klasėje. Mokiniai paruošia pristatymus apie darbą 
praktikos vietoje. 
 
Svarbu pabrėžti, kad norint pasiekti individualaus ir grupinio konsultavimo efektyvumo, būtina 
gerai pažinti mokinius. Tiek PrM grupės mokiniai, tiek mokytojai dirba kartu trečius metus, taigi 
galima teigti, kad mokytojai pažįsta mokinius pakankamai gerai. 
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6.6. Pasiekimų vertinimas 
 
Po orientavimo etapo, kuris yra intensyvus, mokiniai renkasi atitinkamus uždavinius ir veiksmus, 
rašo pranešimus kiekvieną savaitę apie jiems pavestas užduotis ir savo pasiekimus. Jei reikia, 
mokytojai padeda apibrėžti ir įvertinti šį procesą. Užduotys yra susisteminamos pagal mokymosi 
modulius. Mokytojai, atsakingi už konsultacijas, turi sugalvoti idėjų užduotims susijusioms su 
mokomaisiais dalykais. 
 
Mokytojai stebi pažangą, vertindami pagal atitinkamą modulio (dalyko) turinį. Pastovus ugdymo 
proceso vertinimas reikalingas tam, kad būtų galima tinkamai planuoti tolesnį mokymo kursą. 
Toks įvertinimas yra daugiausia konsultacijų proceso dalis10. 
 
Atliktos užduotys yra vertinamos pagal tuos pačius vertinimo kriterijus, kurie taikomi 
netradiciniame mokyme, t.y. vertinant mokinio bendravimo įgūdžius, turinį ir galimybę atlikti 
užduotį. Mokinys kai kuriais atvejais gali pasirinkti rezultatų pristatymo formą (žodžiu, 
pristatymas ir t.t.). Vertinimas susideda iš kelių dalių: taškų už lankomumą, užduočių atlikimą 
laiku, užduoties turinį. 
 
Vertinimas yra kaupiamasis, kai asmuo gauna papildomų balų už įvairią veiklą, tada jie yra 
pridedami prie galutinio pažymio. Mokiniai turi parašyti ataskaitas apie savo veiklą projekte, 
atlikti paskirtas užduotis. Jų vertinimai yra surašomi į elektroninį dienyną. Mokymo proceso 
vertinimo metu, patys mokiniai, mokytojai ir dėstytojai (mentoriai) nuolat vertina mokymo (si) 
procesą. Šis vertinimas yra pagrįstas diferencijuotu savęs vertinimu ir naudojamas kaip pagalba 
mokymo (-si) proceso valdymui bei organizavimui. 
 
Parengti vertinimo bei saves vertinimo struktūrą ir organizavimą yra kiekvieno mokytojo 
pareiga. Rezultatai yra aptariami su mokiniu, surenkami ir apibendrinami kiekvieno pusmečio 
(pirmoje pusėje) ataskaitoje, kur mokinio pažymiai apibendrinami pagal prieš tai su mokiniu 
aptartus ir suderintus principus. Minimalūs ir maksimalūs balai už modulį, užtikrina veiklą, o 
mažiausias ir didžiausias taškų limitas, kurį reikia surinkti per pusmetį yra parodo pasiekimus.  
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis 
programomis, o mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo koncepcija patvirtinta Lietuvos 
Respublikos ŠMM. 
 
Mokiniai, mokytojai ir dėstytojai nuolat vertina ir įsivertina mokymo(si) procesą. Toks 
vertinimas grindžiamas savęs vertinimu tam tikros veiklos metu; darbas yra naudojamas 
siekiant kontroliuoti mokymo (mokymosi) procesą. Mokytojai su mokiniais nuolat aptaria 
mokinių pasiekimus ir ieško būdų, kaip juos pagerinti. 
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Sėkmingai užbaigus užduotis, atsižvelgiant į teigiamus įvertinimus, toliau mokiniai ruošiasi 
kompetencijų egzaminui. Teorinės žinios yra vertinamos atliekant rašymo testą, kurį parengia 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, praktiniai įgūdžiai yra tikrinami 
mokykloje, atliekant praktinę užduotį, kurią parengia Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacija, Komisija, sudaryta iš dviejų darbdavių atstovų ir vieno mokytojo įvertina 
mokinio pasiekimus. Sėkmingai išlaikę egzaminą, mokiniai gauna kompetencijų sertifikatą. 
 
6.6.1. Mokymo pažangos ir pasiekimų vertinimas 
Mokymosi pasiekimų vertinimas skirstomas į du tipus:  
Neformalus vertinimas (vykdomas nuolat): Šis vertinimo tipas yra vykdomas stebint, susidarant 
nuomonę, kalbant ir diskutuojant, reaguojant į atsiliepimus. Mokytojas pasirenka vertinimo 
formą. Dalį neformalaus vertinimo sudaro savikontrolė, atliekant savikontrolės užduotis 
kiekvienai temai. 
 
Formalus vertinimas (užduočių vertinimas): Šis vertinimo tipas yra vykdomas atliekant testus, 
atsakant į klausimus, atliekant įvairias užduotis iš vadovėlių, vykdant projektinę veiklą, atliekant 
praktines užduotis ir kita. Šis vertinimo tipas yra naudojamas, kai reikia įvertinti mokinio 
mokymosi rezultatus, jo pažangą bei kaupti informaciją. 
 
Formalus vertinimas apima žinių, įgūdžių, objektyvių gebėjimų vertinimą bei pažangos 
nustatymą. Šis vertinimas yra vykdomas pagal nustatytus kriterijus, kai tam tikro mokomojo 
dalyko pamokos baigėsi. 
 
Mokinių pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę taškų sistemą. Baigiamasis testas susideda iš 
teorinės ir praktinės dalies. 
 
Bendrieji mokomųjų dalykų vertinimo kriterijai yra: 

 įvertinti, kaip mokinys išmoko ir suprato visų ar tam tikrų mokomųjų dalykų 
techologinę bei praktinę dalis; 

 įvertinti, kaip mokiniai taiko įgytas žinias praktikoje; 
 įvertinti, kaip racionaliai mokiniai geba atlikti praktines užduotis, darbo operacijas; 
 įvertinti, kaip mokiniai laikosi sveikatos ir saugos darbe instrukcijų ir kitų svarbių 

reikalavimų darbo vietoje; 
 įvertinti, kaip mokiniai pasiruošia savo darbo vietą ir sutvarko ją po darbo; 
 įvertinti, ar mokiniai geba rūpintis savimi, yra išradingi ir kūrybingi; 

 
Pastaba: vertinimo kriterijai parenkami kiekvienam mokomąjam dalykui atskirai. Kriterijai yra 
aptariami su mokiniu, prieš pradedant mokyti dalyko. Teorinės žinios vertinamos pabaigus 
teorijos kursą, o praktinės žinios vertinamos atlikus praktinį mokymą. 
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Teorinių žinių vertinimo metodai: formuojamasis, diagnostinis, kreditų, galutinis, prognostinis, 
kaupiamasis. Praktinių žinių vertinimo metodai: apibendrinamasis, galutinis, prognozavimo, 
lyginamasis, motyvacinis.  
 
Dažniausi vertinimo metodai yra kaupiamasis; darbo stebėsena ir vertinimas; savarankiškai 
atlikto darbo ir galutinis vertinimas. 
 
Teorinių pamokų metu mokiniai atsako į kontrolinius klausimus (testai raštu arba virtualioje 
aplinkoje), sprendžia kryžiažodžius, atlieka užduotis. 
 
Praktinių užsiėmimų metu mokiniai atlieka praktines statybos (apdailos) technologines užduotis 
(vertinimas atliekamas pagal mokomojo dalyko vertinimo kriterijus). 
 
Kaupiamasis vertinimas yra vertinimo tipas, kai mokiniai renka taškus, kurie yra konvertuojami į 
pažymius pusmečio pabaigoje. Kiekvienas kriterijus yra vertinamas vienu tašku (kaupiamojo 
vertinimo lentelė). 
 
Pagrindiniai kaupiamojo vertinimo kriterijai yra dalyvavimas pamokose, savarankiškai atliktas 
darbas, užduočių atlikimas, informacijos paieška bei testų atlikimas. 
 

6.1. lent. Pamokose naudoti mokymo(si) metodai 

okytojui Mokiniui 
Demonstracija, aiškinimas žodžiu, 
vizualinis demonstravimas (video 
medžiaga), projektų parengimas ir 
vykdymas, frontaliniai ir individualūs 
interviu, “minčių lietus”, probleminių 
klausimų kėlimas.  

Darbas poromis ir grupėse, individualus darbas 
realioje arba virtualioje aplinkoje, praktinių 
užduočių atlikimas, kūrybinių idėjų realizavimas, 
probleminių klausimų sprendimas, projektinis 
darbas, darbas virtualioje aplinkoje (virtualios 
mokymosi medžiagos naudojimas, testai, 
kontroliniai tyrimai).  

 
PM yra vertinami teoriniai ir praktiniai įgūdžiai. PrM metu dėstytojas (mentorius) vertina 
praktinius įgūdžius. Kiekvieno mėnesio pabaigoje mentorius parašo rekomendacijas apie 
mokinio elgesį ir darbą. Dėstytojas taip pat vertina pažymiais, kurie perkeliami į elektroninį 
dienyną. Mokiniui atlikus praktiką, mentorius rašo pažangos ataskaitą apie visą praktikos 
laikotarpį. 
 
 

 
10 Productive Learning – from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education 

(2009). Stuttgart:  IPLE. 
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Projektas kaip mokymo metodas yra individualaus ir grupinio darbo bei teorijos ir praktikos 
kombinacija. Tai yra tarsi "laboratorinės praktikos" kaip ir PrM "mokymasis dirbtuvėse ", t.y. 
vieta, kur praktinės veiklos klausimai ir temos yra aptariamos. Mokymo(si) metu: 

• temos yra pasirenkamos ir suskirstomos į kategorijas, atitinkami metodai yra 
apsvarstomi 

• teikiami patarimai, siekiant nustatyti ir išspręsti problemas, 
• keičiamasi patirtimi 
• sistemingai eksperimentuojama 
• įgyvendinamos kūrybinės idėjos, kurios negali būti realizuotos kasdieniame 

gyvenime. 
 

 

7. Bendradarbiavimas 
 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie įvairių lygių bendradarbiavimą veiksmingai 
įgyvendinant PrM profesiniame mokyme: numatytas bendradarbiavimas su įstaigomis už 
mokyklos ribų, mokykloje, vietiniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu. 

 
 

7.1. Bendravimas su institucijomis už mokyklos ribų 
 
Tam, kad PrM procesas Kėdainių PRC vyktų sklandžiai, svarbu, kad jame dalyvautų visos 
suinteresuotos pusės - Kėdainių regiono statybos įmonės, vietos valdžios institucijos, profesinio 
mokymo įstaiga, mokyklos administracija, tėvai bei ŠMM. 
 
Švietimo aprūpinimo centras, Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras ir statybos 
verslo - UAB "Vikstata", UAB "Baigti", UAB "Šumero", UAB "Fortera", PJSC "Rimauda" yra 
svarbūs sėkmingo PrM įgyvendinimo Kėdainių PRC partneriai. 
 
Bendradarbiavimo tikslas yra siekti prasmingo dialogo su tėvais, kurti bendradarbiavimo 
atmosferą. Tėvai yra skatinami bendradarbiauti ir skatinti vaikus mokytis. Keletą kartų per 
metus buvo organizuojami tėvų susitikimai. Tėvai ir mokinių susitikimai, reguliariūs telefoniniai 
pokalbiai yra įprasta darbo praktika. 
 
Projektas padeda stiprinti mokyklos ryšius su kitomis švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais 
ir kitomis organizacijomis. Taip pat svarbus yra bendradarbiavimas su Kėdainių jaunimo ir 
suaugusiųjų mokymo centru, nes jie turi patirties taikant PrM metodus bendrojo lavinimo 
sistemoje. 
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Šio centro mokytojai konsultuoja Kėdainių PRC profesijos mokytojus. Jie kartu ieškojo ryšių tarp 
PrM ir bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo. 
 
Kėdainių PRC turi ilgametę patirtį bendradarbiaujant su statybos bendrovėmis Kėdainių rajone, 
statybininko profesijos mokiniai kasmet atlieka praktinį mokymą, bendrovių atstovai dalyvauja 
organizuojant konkursus, seminarus, kvalifikacinius egzaminus. Įmonėse yra vedamos pamokos 
mokiniams. Orientavimo etape mokiniai ir mokytojai apsilanko statybų bendrovėse ir 
susipažįsta  su jų veikla, praktinio mokymo vietomis bei įsidarbinimo galimybėmis. Šių 
apsilankymų metu buvo pristatytas PrM metodas, užmegztas dialogas tarp darbdavių, dėstytojų 
ir mokinių. 
 
Bendradarbiavimo su privačiomis įmonėmis tikslas yra didinti visuomenės informavimo lygį apie 
PrM metodo įgyvendinimą Kėdainių PRC, stiprinti Centro vaidmenį vietos bendruomenėje. Buvo 
parengti skelbimai vietinėje spaudoje, televizijoje, skrajutės darbdaviams. 
 
Švietimo aprūpinimo centras ir Berlyno produktyvaus mokymo Europoje institutas (IPLE) yra 
atsakingi už projekto vykdymo koordinavimą, produktyvaus mokymo koncepcijos parengimą bei 
įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą su projekto 
partneriais bei informacijos pateikimą laiku, Kėdainių PRC parengė įgyvendinimo plano 
projektą. Šis planas buvo apsvarstytas Kėdainių PRC, pasidalintos atsakomybės, veiklos bei 
nustatytas įgyvendinimo laikas. 
 
Statybininko (apdailininko) programos mokymo planai, buvo aptarti su statybos bendrovių, 
kurios teikia praktinio mokymo vietas, atstovais. Be to, temos ir detalus projekto veiklų planas 
bei komunikacijos schema, atsakomybės pasiskirstymo planas, įgytų gebėjimų vertinimo ir 
pripažinimo priemonės, informacijos apie projekto eigą sklaidos planas, schema buvo parengtas 
kartu su partneriais. 
 
Projekto įgyvendinimo metu, projekto darbo grupė organizavo reguliarius susitikimus-diskusijas, 
kurių metu, atsižvelgiant į paklausą, darbo grupė aptarė problemas ir jų sprendimus. 
 
Kėdainių PRC yra atsakingas už bendravimo tarp visų projekto partnerių ir projekto dalyvių  
tinkamumo ir reguliarumo užtikrinimą. Bendravimas ir bendradarbiavimas naudojant IKT: 
elektroninis paštas buvo naudojamas perduoti informaciją projekto partneriams bei dalyviams; 
komunikacijai bei informacijos, sukurtos medžiagos keitimuisi, sukurta medžiaga ir pasiekti 
projekto rezultatai buvo talpinami Google Drive programoje. 
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7.2. Bendradarbiavimas mokykloje  

 
Projekto PROVED įgyvendinimui buvo suformuota darbo grupė, kuri koordinuoja projekto 
veiklas, pasiruošimo projektui procesą, prižiūri projekto eigą, vertina rezultatus,  organizuoja 
sklaidą, pagal poreikį inicijuoja Kėdainių PRC centro veiklos plano pakeitimus, stengiasi užkirsti 
kelią pažeidimams ir nukrypimams nuo projekto tikslų ir rezultatų. 
 
Darbo grupės susitikimai vyksta kartą per mėnesį arba gali būti sukviesti susidarius 
nenumatytoms situacijoms, nusprendus organizacijos vadovui, projekto koordinatoriui ar kitų 
darbo grupės narių iniciatyva. Projekto darbo grupę sudaro 6 Kėdainių PRC darbuotojai, t.y. 
projekto koordinatorius, projekto stebėtoja, PrM konsepcijos kūrėjai, asmuo, atsakingas už 
tikslinės grupės dalyvius. Projekto koordinatorius atsakingas už projekto rezultatų sklaidą. 
 
Siekiant užtikrinti sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą mokykloje, pristatyti informaciją 
laiku, veiklų įgyvendinimo kokybę, buvo parengtas detalus projekto komandos narių užduočių ir 
atsakomybių planas. 
 
Pasirengimas PrM koncepcijos kūrimui buvo aptartas darbo grupės susrinkimuose, kuriuose 
buvo aptariami pasiūlymai ir priimami nutarimai. Be to, buvo derinamas PrM koncepcijos 
turinys ir aptariamas statybos ir apdailos metodinės grupės susirinkimuose, kurių metu PrM 
metodas buvo pristatytas grupės bei administracijos nariams. Diskusijų metu visi projekto 
dalyviai ir kitų statybos srities profesijos mokytojai teikė pasiūlymus PrM tobulinimui.    
 
2015 m. vasario mėn. Kėdainių PRC buvo surengtas renginys "Statybininko karjeros diena". 
Šiame renginyje dalyvavo statybų bendrovių atstovai; jie buvo supažindinti su PrM. Informacija 
apie šį mokymo metodą reguliariai skelbiama Kėdainių krašto televizijos laidose ir regioninėje 
spaudoje. 
 
PrM mokytojai kartu su Kėdainių PRC mokiniais, aplankę statybos įmones, pristatys PrM 
koncepciją bendrovių atstovams, aptars pameistrystės įmonėse galimybes, platins lankstinukus 
apie PrM metodą profesininiame mokyme. 

 
7.3. Produktyvaus mokymo grupių bendradarbiavimas  
 
Vida Radavičienė Kėdainių PRC  profesijos mokytoja; jos profesinė kvalifikacija yra mokytoja-
metodininkė. Vida Radavičienė turi statybos inžinerijos magistro laipsnį ir verslo administravimo 
bakalauro laipsnį. Jos darbo patirtis yra daugiau nei trisdešimt metų; ji taip pat vadovauja 
statybininkų (apdailininkų) metodinėi grupei nuo 2002 metų. 
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Mokytoja įgijo patirties Leonardo da Vinci ir Comenius projektuose. Ji taip pat organizuoja 
įvairias veiklas mokykloje: projektus "verslumo įgūdžių integravimas į apdailininko profesiją" ir 
"ugdymas karjerai integruotas į apdailininko profesiją", ji veda atviras integruotas pamokas, 
pamokas-seminarus, ekskursijas, regioninius įgūdžių konkursus, profesijos seminarus. Vida 
Radavičienė yra pagrindinė PrM projekto Kėdainių PRC mokytoja. 
 
Laimutė Dulkinienė yra Kėdainių PRC profesijos mokytoja; ji taip pat įgijusi pedagoginę 
mokytojo- metodininko kvalifikaciją. Laimutė Dulkinienė įgijo magistro laipsnį švietimo srityje 
bei bakalauro laipsnį statybos srityje. 
 
Mokytoja ji dirba trisdešimt du metus, inicijuoja ir vykdo įvairią veiklą Kėdainių PRC: rengia ir 
įgyvendina projektus, veda atviras integruotas pamokas, seminarus, organizuoja ekskursijas, 
rūpinasi mokinių parengimu regioninėms bei tarptautinėms statybininkų (apdailininkų) 
varžyboms. Kaip komandos narė bei koordinatorė mokytoja dalyvauja tarptautiniuose 
projektuose nuo 2002 metų, įgijo patirties Leonardo da Vinci projektuose "Aplinkos apsaugos 
teorinių žinių formavimas profesinio mokymo procese HB 22-23" bei "Verslumo mokymo 
turinys profesiniame mokyme". Laimutė Dulkinienė yra pagrindinė PrM projekto Kėdainių PRC 
mokytoja. 
 
PrM mokytojai yra statybos ir apdailos darbų mokytojai. Mokytojai veda teorines pamokas bei 
praktinius užsiemimus. PrM mokiniai siekia įgyti statybininko (apdailininko) profesiją, todėl jie 
mokosi visų dalykų pagal mokymo planą tik naudojant PrM metodus. 
 
7.4. Bendradarbiavimas su PROVED projekto partneriais 

 
Tarptautiniuose seminaruose buvo derinamos PrM koncepcijos idėjos bendradarbiaujant su 
kolegomis iš Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Švietimo aprūpinimo centro ir 
kitų šalių. Kolegos pateikė idėjas, kurias jau buvo įgyvendinę kitų projektų metu, savo patirtį, 
aptarė jų galimybes, ir ieškojo bendrų sąsajų PrM įgyvendinimui11. 
 
Švietimo aprūpinimo centras ir Produktyvaus mokymosi institutas Europoje (IPLE, Berlynas) 
patarė koncepcijos plėtros klausimais. 
 
Bendradarbiavimas su kitomis šalimis vyko projekto susitikimų metu, seminaruose, dalinantis 
gerąja patirtimi. Jų pateikiamą medžiagą galima peržiūrėti "Google Drive" programoje. 
 
PL mokytojai dalyvauja IPLE organizuojamuose mokymuose ir rašo koncepciją, pagrįstą mokymo 
procesu. Visa kuriama medžiaga derinama su IPLE. 
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8. Sklaida bei viešieji ryšiai 
 
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie sklaidą ir viešuosius ryšius. Kadangi, PrM 
profesiniame  mokyme yra švietimo naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, 
informacijos sklaida yra labai svarbi tolesniai sėkmingai PrM integracijai ir įgyvendinimui 
nacionaliniu ir Europos lygiu. 
 
Informacijos apie projektą sklaida buvo atliekama vietos (mokiniai, kiti Erasmus + projektai, 
savo organizacija, kitos švietimo įstaigos, įmonės), nacionaliniu (mokytojai, kitų įstaigų 
personalas, įmonės, nacionaliniai mokymo instrumentai, švietimo skyriai, profesinių asociacijų 
sektorinės organizacijos) ir tarptautiniu (socialiniai partneriai, Europos socialiniai partneriai) 
lygiu12. 
 
Pagrindiniai projekto sklaidos tikslai: 

- Suteikti didesnę įtaką ir reikšmę projekto rezultatams, paskleisti juos platesnei 
auditorijai 

- Skatinti organizacijų, dalyvaujančių projekte tarptautinį bendradarbiavimą 
- Pasidalinti patirtimi ir informuoti regiono švietimo bendruomenę apie Erasmus + 

strateginės partnerystės profesiniame švietime ir mokyme tikslus ir galimybes 
- Suformuoti kūrybinę erdvę skirtingoms rezultatų sklaidos priemonėms ir jas išbandyti. 
 

Projekto rezultatai buvo išplatinti įvairioms tikslinėms grupėms vietiniu, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu. Projekto rezultatų ir veiklos sklaida buvo atliekama, atsižvelgiant į gerąją 
ankstesnių tarptautinių projektų patirtį. Pasiruošimo projektui metu buvo parengtas projekto 
sklaidos planas. Buvo aptartos pagrindinės sritys, tokios kaip: tikslai, tikslinės grupės, formos ir 
priemonės, numatomas laikas, atsakingi asmenys ir žmogiškieji ištekliai, veiklų ir galimų rizikų 
įvertinimas, sklaidos efektyvumo įvertinimas. 
 
8.1. Skirtingi sklaidos lygiai  

 
Informacijos apie projektą sklaida atliekama trimis lygmenimis: vietiniu, nacionaliniu ir 
tarptautiniu.  
 
Vietinis lygmuo. Svarbi sklaidos vietiniu lygiu grupė yra patys projekto partneriai. Projekto 
partneriai teikia informaciją apie projekto rezultatus savo organizacijose kasdienių kontaktų su 
kolegomis, mokiniais bei mokyklos administracija metu. Taip pat, projekte dalyvauja įmonių bei 
kitų švietimo įstaigų atstovai. 
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Nacionalinis lygmuo. Profsijos mokytojai atlieka svarbų vaidmenį sklaidoje. Net jei jie nedirba 
srityje, susijusioje su projektu, jie gali būti suinteresuoti panaudoti projekto rezultatus ar 
filosofiją. Galima teigti, kad bendrojo lavinimo mokytojai nori pasiekti rezultatą kartu, kad 
galėtų perteikti žmonėms ir nedalyvavusioms projekte tikslinėms grupėms. Projekto sklaidoje 
taip pat dalyvavo mokyklos statybininkų (apdailininkų) metodinė grupė, mokytojų metodinė 
taryba. Sektorinės organizacijos, kurias galėtų sudominti projekto rezultatų pritaikymas taip pat 
dalyvavo projekto sklaidoje. 
 
Tarptautinis lygmuo. Projekto informacija buvo pateikta socialiniams partneriams, Europos 
socialiniams partneriams per interneto svetaines, spaudoje ir medžiagoje platintoje 
konferencijų metu. Rezultatai buvo pristatyti ir aptarti baigiamojoje sesijoje ir konferencijoje.  
Projekto koordinatorius, t.y. IPLE yra atsakingas už informacijos sklaidos plano rengimą ir jo 
įgyvendinimą. Ši organizacija taip pat atsakinga už sklaidą ir projekto rezultatų panaudojimą: 
visų rūšių publikacijų parengimą žiniasklaidai ir Interneto puslapiams, sklaidos renginių 
organizavimą, taip pat priemonių skleisti informaciją apie vykdomą projektą parengimą. 
 
Be visų paaiškinimų apie sklaidos planą bei prieš tai paminėtas veiklas, kai kurios išorinės ir 
vidinės sklaidos veiklos keitėsi, kadangi turėjo skirtingą poveikį. Vidinės sklaidos veiklos labiau 
buvo nukreiptos į  partnerių bendradarbiavimą su tikslu pasiekti užsibrėtus rezultatus bei 
projekto pabaigoje sukurti aukšto lygio projekto produktus. Išorinės sklaidos veiklos skirtos 
rezultatų perteikimui. 
 
8.2 Sklaidos veiklos 
 
Sklaidos veiklos yra įvairių rūšių ir priklauso nuo PrM įgyvendinimo stadijos, sklaidos lygmens 
bei tikslinių grupių. 

- Projekto susitikimų pristatymai vietos bendruomenei. Labai svarbu pristatyti projektą, 
jo veiklas, rezultatus, priemones, šalis-partneres žmonėms tiesiogiai 
nedalyvaujantiems projekto veiklose. Tokiu būdu projektu labiau susidomi vietos 
bendruomenė. 

- Buvo išspausdinti straipsniai vietos žiniasklaidos priemonėse. 
- Informacija apie projektą Interneto svetainėse ir Facebook grupėje. 
- Siekiant skleisti informaciją apie projektą bus pateikti šalies, miesto, mokyklos, 

projekto komandos pristatymai.  
- Rezultatai bus pristatomi ir aptariami baigiamojoje sesijoje. 
- Sklaidos priemonės, kurios buvo naudojamos pateikiant projekto rezultatus: 

 
 

11 2015-2016 and 2016-2017 academic years’ primary and secondary education programs general education plans. 
Internet access: http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/875_9257e08111e92dab49a3287fa2296c1.pdf. 
12 http://www.smc.kedainiai.lm.lt. (Watched: 2015-09-04). 
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- Asmeniniai kontaktai. Sklaida buvo vykdoma projekto susitikimuose, projekto veiklų 

metu, renginiuose, seminaruose, konferencijose, darbo grupėse ir kitų veiklų metu. 
- Susitikimai. Visa informacija apie projektą pateikiama susitikimų metu. 
- Pristatymai. Projekto veiklų ir ataskaitų sklaida yra nuolat pateikiama skirtingoms 

auditorijoms. 
- Ataskaitos. Visa reikiama informacija, užduočių sprendimai, atsliepimai apie projekto 

susitikimus ir kitus dalykus buvo pateikta ataskaitose. 
- Internetas. Tai svarbiausia sklaidos priemonė, kadangi visa informacija, susirašinėjimas 

elektroniais laiškais vykdomas internetu.  
 
Nepaisant visų paaiškinimų, kas susiję su sklaidos planu ir anksčiau apibūdintomis veiklomis, 
vidinės bei išorinės sklaidos priemonės galėjo turėti kitokį poveikį. 
 
Sklaidos mokykloje tikslas sutelkti dėmesį į partnerių bendradarbiavimą tam,kad pasiekti 
aukštos kokybės rezultatus projekto pabaigoje. Išorinės sklaidos veiklos buvo skirtos šių 
rezultatų viešinimui. 
 
 

9. Rekomendacijos 
 

1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2015 m. sausio 14.d Nr.V-15,  "Dėl 
asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, jame nustatytos 
kompetencijų vertinimo procedūros pagal PrM modelį. 
2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2015 m. kovo 23 d. Nr.V-231 " Dėl 
profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvakos aprašo 
patvirtinimo”, jame nustatytos PrM  baigimo dokumento patvirtinimo procedūrą. 
3. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2012 m. kovo 15 d. Nr.V-482  “Dėl 
formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo” jame nustatytos procedūros, leidžiančios 
integruoti PrM į profesinį mokymą. 
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Priedas Nr. 2: Individuali užduotis: Paviršiaus izoliacijos pasirinkimo kriterijai. Tema "Pastatų 
šiltinimas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priedas Nr. 2: Individuali užduotis: Paviršiaus paruošimas polistirolo klijams naudoti. Tema 
"Pastatų šiltinimas"; 
 
 
 
 

Pastatų šiltinimo kriterijai 
 
1. Apibūdinkite pastato būklę, kuris yra jūsų praktikos vietoje. 
2. Kuo ji ypatinga? 
3. Paklauskite gyventojų apie komfortą butuose. 
4. Paklauskite gyventojų, apie jų pastatų renovacijos lūkesčius? 
5. Paklauskite praktikos vadovo, kokie yra pastato šiltinimo kriterijai? 
6. Raskite informaciją vadovėlyje bei internete. 
7. Palyginkite gautą informaciją. 

Paviršiaus paruošimas polistirolo klijams naudoti.  
 

 Aprašykite, kaip paruošti polistirolio paviršių klijavimui: 
 Paklauskite praktikos vadovo; 
 Rasti informaciją knygoje ar internete; 
 Palyginkite atsakymus. 
 Aprašykite įrankius reikalingus paviršiaus paruošimui: 
 Paklauskite praktikos vadovo; 
 Rasti informaciją knygoje ar internete; 
 Palyginkite atsakymus. 
 Patalpinkite įrankių iliustracijų. 
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Priedas Nr. 3: Individuali užduotis: Gelžbetonio gaminiai. Tema "Monolitinė statyba”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAB „Šilelis-2“   
1. Išvardykite pagrindinius 
gaminamus produktus. 
2. Parašykite šių produktų sudėtį. 
3. Aprašykite šių produktų 
panaudojimą. 
4. Apibūdinkite technologinį 
procesą. 
5. Apibūdinkite kiekvieno 
komponento  
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Priedas Nr. 4: Pažyma apie darbą ir elgesį 

 
PAŽYMA APIE DARBĄ BEI ELGESĮ. Mokinio vardas, pavardė................ Darbo vieta.......................... 
ĮVERTINIMAS PAVYZDINGAS GERAS PATENKINAMAS VYSTYMOSI 

POREIKIAI 
Pastangos Labai pasirengęs  Pasirengęs imti 

pastangas 
Mažai pasirengęs Visai 

nepasirengęs 
Bendravimas ir 
darbštumas 

Praturtina 
bendravimą, labai 
darbštus  

Gerai bendrauja 
darbštus 

Turi būti 
kviečiamas 
dalyvauti 
bendrauti  

Mažai arba visai 
nėra bendravimo   

Patikimumas, 
punktualumas, 
rūpestis 

Labai patikimas, 
punktualus, 
atsakingas  

Patikimas, 
punktualus, 
skrupulingas, 
tvarkingas 

Kartais patikimas, 
punktualus, 
kartais darbštus 

Nepatikimas, 
dažnai ateina 
nelaiku, nešvarus, 
netvarkingas  

Nepriklausomum
as 

Labai tvirtas ir 
patvarus 

Gana 
nepriklausomas ir 
savarankiškas 

Kartais 
nepriklausomas ir 
savarankiškas  

Dažnai reikia 
patarimų 

Galia ir ištvermė 
 

Labai mandagus ir 
paslaugus, laikosi 
taisyklių  

Tamprus, 
ištvermingas 

Nėra labai 
patikimas 

Nepatikimas ir 
neaktualus 

Manieros ir 
taisyklių 
laikymasis 

Labai pastabus, 
žino komandas  

Draugiškas, 
mandagus  

Nelabai 
draugiškas ir 
mandagus, 
kartais apeina 
taisykles  

Gerų manierų 
nėra, ignoruoja 
taisykles 

Komandinis 
darbas, 
atsakomybės 
prisiėmimas 

Reaguoja labai 
aktualiai ir 
objektyviai priima 
kritiką 

Prisitaikantis ir 
bendraujantis 

Nepastebimas, 
susitvarko pats 

Prisitaiko prie 
sunkumų, yra 
užsispyręs 

Elgesys ir kritika Labai naudingas Priima bet kokią 
pritiką 

Kartais priim 
kritiką, bando ją 
įgyvendinti  

Negali išvengti 
konfliktų, 
reaguoja 
netinkamai  

Paslaugumas Labai naudingas Naudingas Turi prašyti jo 
pagalbos 

Pagalbos stoka 
arba jos visai nėra  

Darbo tempas, 
įgūdis 

Labai greitas ir 
kvalifikuotas 

Greitas ir tolygus Dažniausiai lėtas Lėtas , kartais 
reikia paskubinti  

Suinteresuotuma
s ir motyvacija 

Labai smalsus ir 
motyuotas 

Rodo didžiulį 
susidomėjimą 

Vidutinis 
susidomėjimas 

Mažai domisi 
arba visai 
nesidomi, 
nemotyvuotas 
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Priedas Nr. 5: Mokinio praktinės veiklos įvertinimas 
 

Mokinio vardas ir pavardė 
PRAKTIKOS VIETA.............................................................................................................. ............ 
Data Praktikos vietoje vykdyta veikla Veikla susijusi su mokomuoju 

dalyku  
 
 

  

   

 
Vardas, Pavardė ir Praktikos vadovo 
parašas......................................................................................... 
 
Praktikos vadovo įvertinimaas 
(pažymiu).............................................................................................. 
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PAŽANGOS ATASKAITA 

I praktikos vieta  
Mano vardas, pavardė............................................................................................................................. 
Praktikos vieta.......................................................................................................................... .............. 
Mentoriaus vardas, pavardė.................................................................................................................... 
VEIKLOS SRITYS: 

 Kokias veiklas vykdė mokinys praktikos vietoje? 
............................................................................................................................. ......................... 
........................................................................................................................................... .......... 
...................................................................................................................................................... 

 Ar mokinys gautas užduotis atliko savarankiškai ar prašė Jūsų pagalbos? 
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
. 
..................................................................................................................................................... 

 Ar mokinys reguliariai lankė praktiką? 
............................................................................................................................. ........................ 
........................................................................................................................................... .......... 
..................................................................................................................................................... 

 Ar mokinys buvo pakankamai iniciatyus? 
............................................................................................................................. ........................ 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 

 Kokie Jūsų santykiai su mokiniu trapusavyje? 
............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 

 Gal turite mokiniui kitų pastebėjimų? Rekomendacijų? 
............................................................................................................................. ......................... 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 

 Ar buvote patenkintas jo dalyavimu? Ar teko nuolat priminti jam instrukcijas? 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
.. 
............................................................................................................................. ......................... 

 Ar buvote pasirengę priimti mokinį praktikai? 
............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 
Vieta, data                                                                                      antspaudas, parašas 
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