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KOKYBĖS POLITIKA 
 

 
      

 
 
FILOSOFIJA 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti.  J. V. Getė 
 

VIZIJA 
 Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras. 
 

MISIJA  
Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, 

suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.  

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

 

MOTO 
Žmogui, kuris žino, kur eiti, pasaulis duoda kelią. 
 
 

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI 
 

1. Kurti ir diegti vidinę profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą. 

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą. 

4. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir Eu-

ropos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su  viduriniu ir profesiniu moky-

mu, paslaugų teikimu, aplinkosauga.  

5. Rengti kokybiškas ir konkurencingas pirminio profesinio mokymo programas. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

7. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių 

rezultatų. 

8. Puoselėti centro kultūrą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, komandinį darbą. 

9. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

10. Sudaryti sąlygas realizuoti praktiškai naudingas idėjas ir pasiūlymus. 

11. Tenkinti darbuotojų ir mokinių lūkesčius, poreikius, gerinti jų darbo bei mokymosi 

sąlygas. 
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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 
2018–2019 MOKSLO METŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) SIEKIMAI 

 
− Mokinių skaičius 2018–2019 mokslo metų pradžioje (2018 m. spalio 1 d.) – 917 mok. (iš jų 

14 mok. akademinėse). 
− Mokinių skaičius 2018–2019 mokslo metų pabaigoje –732 mok. iš jų  (382 keliami į 

aukštesnį kursą, baigė mokslus 319 mokinių II ir III kursas, akademinėse 31). 
− Mokinių nubyrėjimo procentas – 20 % 
− Grupių pažangumo vidurkis – 6,77 
− Grupių pažangumo procentas – 78% 
− Pirmūnų skaičius – 112 
− Nepažangių mokinių skaičius – 118 
− Iš viso praleista pamokų – 28654 
− Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų – 31,24 
− Praleista nepateisintų pamokų – 23199 
− Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų – 25,29 
− Nepraleido per metus nei vienos pamokos – 12 mokinių. 
− 2018–2019 m. m. centrą baigė 319 mokinių. Profesinio mokymo diplomai išduoti 291 mok. 

(iš jų eksternai -4).  
− Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti – 31 mokiniui. 
− Neįgijo kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos ir gavo pažymas 28  mokiniai.  
− Brandos egzaminus 2019 metais laikė 74 mokiniai: 
− brandos atestatus įgijo 71 mok. (68+ 3 buvusios mokinės); 
− mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k. 2055) gavo –24 mokiniai;    
− technologijų egzaminą laikė 73 mokiniai. 
 
− 2019-2020 m. m. į pirmą kursą priimta 522 mokiniai (2020-01-01). 
− 2019-2020 m. m. iš viso centre mokosi 866 mokinių(iš jų 23 mok. akademinėse atostogose, 

duomenys 2020-01-01). 
− Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo 

programa mokosi 248 mokiniai (10 grupių). 
− Pagal trejų mokymosi metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo 

programas mokosi 31 mokiniai (4 grupės).  
− Pagal 1,5-2 metų mokymosi trukmės profesinio mokymo programas, asmenims įgijusiems 

vidurinį išsilavinimą, mokosi  422  mokiniai. 
− Pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokosi – 142 mok.  
− 23 mokinės yra akademinėse atostogose. 
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GIMNAZIJOS SKYRIUS 
SAUSIS 
ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA... 
        2019 m. sausio 11 d. minėjome 28-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Tradiciškai 
uždegtos žvakelės, simbolizuojančios atmintį, vienybę, viltį... 
Aktų salėje vyko renginys, skirtas sausio 13-ajai atminti,  kurį pradėjo Bendrojo ugdymo  
(gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Pasidžiaugta tuo, ką mums dovanojo laisvė: gražia 
šiandiena, galimybe siekti savo svajonių ... Istorijos mokytojas Kostas Rekašius papasakojo apie 
tuometinius sausio įvykius. Mintimis pasidalijo ir įvykių dalyvė, mokytoja Zina Žvalionienė. Visus 
renginio dalyvius sujaudino Roberto Mulano vaidybinis filmas „Mes dainuosim“.  Pagerbti 
žuvusieji bei nukentėjusieji Valstybės gynėjai. Renginys registruotas kaip visuotinė pilietinė 
iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 
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VASARIS  

ŠVĘSKIME VASARIO 16-ĄJĄ, ŠVĘSKIME LAISVĘ 

2019 m. vasario 15 d. paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Parengtas stendas, skirtas Vasario 16. Organizuota viktorina „Lietuvai ir man“, kurioje dalyvavo 
mūsų bendruomenės nariai. Istorijos  mokytojas Kostas Rekašius apibendrino atsakymus, susijusius 
su Lietuvos istorija, kultūra, sportu bei šalies pažanga. Viktorinos nugalėtojais tapo: Laura 
Kurlinkutė (VHK-23 gr.), Darius Jencius (AP-13 gr.), Zina Žvalionienė – profesijos mokytoja. 
Skambėjo gražiausios lietuviškos dainos, grožėjomės nuostabiais mūsų krašto vaizdais, vaišinomės 
saldainiais, rašėme palinkėjimus Lietuvai ir sau. Šventėme linksmai, saldžiai, su meile... 
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KOVAS  

RESPUBLIKINIS UŽSIENIO KALBŲ KONKURSAS 
 

 2019 m. kovo 6 d. Kauno technikos profesinio mokymo centras organizavo 
respublikinį Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) 
konkursą, kurio tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudarant galimybę 
kūrybiškai pademonstruoti įgytas užsienio kalbų žinias ir gebėjimus. Šiandien labai svarbu skatinti 
mokinių domėjimąsi užsienio kalba, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti. Konkurse dalyvavo 
mokiniai iš 21 mokymo įstaigos. Mūsų centrui puikiai atstovavo VK-111 gr. mokinė Julija Bakum 
(rusų kalba), kurią konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Liucija Jarmolkovič ir VF-58 gr. mokinė 
Evelina Strižen (anglų kalba), konkursui ją ruošė anglų kalbos mokytojas Rokas Bučelis.                          
Širdingai sveikiname ir didžiuojamės Julija Bakum, kuri šiame konkurse užėmė I-ąją vietą. Jai įteiktas  
diplomas ir atminimo dovanėlė. Sveikiname ir jos mokytoją Liuciją Jarmolkovič. 
 

   

   
 
 
 
 



8 
 

ŠIMTADIENIO ŠVENTĖ 

2019 m. kovo 8 d. centre vyko tradicinė Šimtadienio šventė  „Gero 100-dienio šou“.  
Šventę rengė Ap-13 gr. mokiniai, o svarbiausi dalyviai – abiturientų grupės: VHK-23 (auklėtoja S. 
Pranculienė), VHK-27 (auklėtoja L. Veličkienė), VHK-28 (auklėtoja K.  Uginčienė), VK-111 
(auklėtoja R. Talačkienė), VF-55 (auklėtoja J. Ambrazaitytė). Šventės vedėjai Mamertas ir Vladislav 
pirmiausiai į sceną pakvietė Direktorę Ritą Pečiukaitytę, kuri mokinius ir mokytojus nuoširdžiai 
sveikino, linkėjo sėkmės kelyje į brandą, priminė artėjančios Kovo 11-sios šventės svarbą kiekvienam 
iš mūsų... Abiturientams buvo paruošta šmaikščių, išmoningų, kūrybingų užduočių, o juos vertino 
kompetentinga komisija, išrinkusi ir apdovanojusi pačius šauniausius abiturientus. Buvo išsakyta 
gražių padėkos žodžių mokytojams, grupių auklėtojams už visokiariopą pagalbą, kantrybę, dėmesį.... 
Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė visiems linkėjo atsakingai ruoštis 
brandos egzaminams ir įgyvendinti ateities svajones. 
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ŠVENČIAME LAISVĘ! 

  2019 m. kovo 12 d. centro bendruomenė  minėjo 29-ąsiams Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo metines. Paruoštas informacinis stendas, skirtas Kovo 11-ąjai. 
Skaitėme mūsų bendruomenės narių linkėjimus Lietuvai, o jie nuoširdūs, atviri, tikri, pvz.:  
„Lietuvai linkiu būti vieningai ir mylimai, niekuomet neprarasti savo jaukumo ir šilumos, išlikti ta 
šalimi, į kurią visuomet norisi sugrįžti“, „Lietuvai linkiu lietuviškumo, o sau - visada prisiminti ir 
didžiuotis, kad esu lietuvaitė!“, „Lietuva, visada būk nepriklausoma, o sau linkiu niekuomet 
nepalikti Lietuvos“, „Būk ir išlik tokia nuostabi ir miela. Tu – mano kraštas, aš – tavo saviškis, dalis 
tavęs. Esi mano mylima, Lietuva“, „Linkiu Lietuvai daug lietaus ir gero derliaus. Linkiu, kad 
daugiau žmonių grįžtų, nei emigruotų, kad kiltų gyvenimo lygis ir Lietuvos vardas būtų minimas 
visame pasaulyje“, „Sau linkiu daryti kuo daugiau gerų darbų, o  Lietuvai – turėti daugiau tokių 
mokytojų kaip mūsų!“... 

  Didžiavomės viktorinos „Lietuvai ir sau“ nugalėtojais...   
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VIKTORINA „LIETUVA – TAI AŠ, MES – TAI LIETUVA“ 

              2019 m. kovo 13 d. gimnazijos skyriaus mokinių komanda atstovavo centrą tarpmokyklinėje 
Vilniaus miesto profesinių mokyklų viktorinoje-konkurse „Lietuva – tai aš, mes – tai Lietuva“. 
Renginys vyko Vilniaus statybininkų rengimo centre. Mokyklų komandos turėjo atlikti namų darbus: 
sukurti komandos pavadinimą bei parengti trumpą 1-2 min. prisistatymą. Konkurso metu viktorinos 
dalyviai atliko įvairias užduotis: atsakė į pateiktus klausimus apie Lietuvą, atpažino muzikinius 
kūrinius: dainas ir kino filmus, dėlionėse stengėsi įžiūrėti žinomas Lietuvos asmenybes, turėjo atspėti 
pantomimą – pačių suvaidintą vaizduojamą gamtos procesą. Visi konkurse-viktorinoje dalyvavę 
mokiniai buvo apdovanoti dovanėlėmis, o mokyklų komandas ruošę mokytojai – padėkomis. 
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KONKURSAS-VIKTORINA „ŽEMĖ – MEILĖS PLANETA“ 
 

  2019 m. kovo 20 d. gimnazijos skyriaus mokinių komanda atstovavo centrą Vilniaus 
regiono profesinio mokymo įstaigų konkurse-viktorinoje „Žemė – meilės planeta“, skirtoje Žemės 
dienai paminėti. Renginys vyko Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje. 
Mokyklų komandos turėjo atlikti įvairiausias, net per 7-is turus išsibarsčiusias teorines ir praktines 
užduotis: atsakyti į pateiktus klausimus ir atpažinti muzikinius kūrinius, išmatuoti ir apskaičiuoti 
duotas reikšmes, sumodeliuoti ir pagaminti sistemas. Renginio metu buvo vertinamos 
gamtamokslinės ir tiksliųjų mokslų žinios, sumanumas ir kūrybiškumas. Mūsų centro komandos 
merginos: Laura (VHK-23 gr.), Lina (VHK-23 gr.), Žana (VF-55 gr.), Margarita (VF-58 gr.) ir 
Saulė (VK-114 gr.) pasirodė šauniai ir tarp 7-ių Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 
komandų užėmė garbingą I-ą vietą. Visiems  konkurso-viktorinos dalyviams ir mokytojams buvo 
įteiktos padėkos. Renginį vainikavo bendra visų konkurso dalyvių 3D filmuko peržiūra 
gamtamoksline tema. 
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KOVAS - BALANDIS  

KONKURSAS „OLIMPIS 2019“ 

2019 m. kovo mėnesį 18 centro mokinių dalyvavo respublikiniame konkurse „Olympis 
2019“. Geriausiai šiame konkurse sekėsi Saulei VK-114 gr., kuri laimėjo net tris diplomus: I laipsnio 
diplomą chemijos konkurse (mokytoja Rita Matulevičienė), I laipsnio diplomą anglų kalbos konkurse 
(mokytojas Rokas Bučelis), III laipsnio diplomą lietuvių kalbos ir literatūros konkurse (mokytoja 
Giedrė Trembo). III laipsnio diplomą lietuvių kalbos ir literatūros  konkurse laimėjo dvyliktos klasės 
VF-55 gr. mokinė Žana (mokytoja Roberta Trapenskaitė). Informacinių technologijų konkurse 
iškovoti trys III- jo laipsnio diplomai. Juos pelnė vienuoliktos klasės mokinys Aurimas Augustinas 
(VK-115 gr.) bei dvi dvyliktos klasės mokinės Deimantė (VHK23 gr.) ir Greta (VHK23 gr.). Jas 
ruošė mokytoja Jelena Borisenko. 

 

Sveikiname puikius rezultatus pademonstravusius konkurso nugalėtojus ir juos ruošusius 
mokytojus! 

 

 

BALANDIS  

INTEGRUOTA PAMOKA „JUDĖK IR MĄSTYK“ 

2019 m. balandžio 10 d. sporto salėje vyko integruota kūno kultūros, lietuvių kalbos ir 
literatūros bei matematikos pamoka „Judėk ir mąstyk“. Pamoką vedė kūno kultūros mokytojai  A. 
Valiauskas ir R. Talačkienė, užduotis rengė lietuvių k. mokytoja R. Trapenskaitė ir matematikos 
mokytoja L. Veličkienė. Pamokoje dalyvavo VF-58, VFl-25 ir VK-114 grupių mokiniai. Pamokos 
tikslas – stiprinti mokinių fizinį aktyvumą, lavinti mąstymą, vaizduotę, orientaciją. Mokiniai 
dalyvavo komandinėse estafetėse, o vikriai įveikę estafečių rungtis turėjo atsakyti į įvairius lietuvių 
k. ir literatūros klausimus, atlikti matematikos užduotis. Greitai ir teisingai atlikę užduotis, mokiniai 
pelnė taškų savo komandoms. 
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INTEGRUOTA PAMOKA „AR AŠ NORĖČIAU GYVENTI SENOJOJE LDK 
REZIDENCIJOJE“ 

2019 m. balandžio 30 d. gimnazijos skyriaus įvairių specialybių mokiniams buvo organizuota 
istorijos, geografijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Ar aš norėčiau gyventi senojoje 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencijoje?“ Mokiniai kartu su istorijos, geografijos bei lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojais vyko į Nacionalinį muziejų - LDK Valdovų rūmus. Gimnazistai 
stebėjosi, kokia prabanga gaubė prabėgusių šimtmečių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 
gyventojus, kokia iš tolimų kraštų atvykusių svečių draugija supo garbingus riterius ir puošnias 
rūmų damas, kokiomis kalbomis jie dažniausiai bendraudavo ir kokie įspūdingi pokyliai buvo 
organizuojami. Mokiniai susipažino su LDK valdomų teritorijų geografija ir rezidencijų įvairove. 
Pamokos-ekskursijos metu dalyviai galėjo pasvajoti apie tai, kaip jiems sektųsi gyventi tais senais 
laikais dieną, savaitę, o gal net mėnesį. Kaip išsiverstų be telefono, dušo ir net be klozeto? Kaip 
jaustųsi, jei suskaudus dantims tektų šauktis šv. Apolonijos užtarimo ir ieškoti pirtininko ar 
barzdaskučio, kuris siūlytų nuodingais garais išnaikinti į dantis įsimetusius menamus kirminus, ar 
čia pat išrautų suskaudusį dantį replėmis... 
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EKOLOGINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA „DAROM“ 

2019 m. balandžio 16 – 17 dienomis organizuota tradicinė pavasarinė aplinkos tvarkymo akcija 
„Darom“, kurioje dalyvavo I ir II kurso gimnazijos skyriaus mokiniai, mokytojai, bendruomenės 
nariai. Tvarkėme centro aplinką: grėbėme teritoriją, purenome žemę, šlavėme kiemelius, ravėjome 
darželius, apkasėme medelius. Mūsų rankų sulaukė ir miškelio prieigos tarp Baltupių ir 
Fabijoniškių mikrorajonų. Džiugu, kad centro bendruomenė ne tik darniai dirba, bet ir suinteresuota 
išlaikyti švarią aplinką. Dėkojame visiems susirinkusiems ir aktyviai prisidėjusiems prie 
pavasarinės aplinkos tvarkymo akcijos. 
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VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ PROTŲ KOVOS „JEI NORI SURASTI 
GYVENIMO KELIĄ, IEŠKOK JO TAURIŲ KNYGŲ PUSLAPIUOSE“ 
 
    2019 m. balandžio 17 d. gimnazijos skyriaus mokinių komanda atstovavo centrą Vilniaus miesto 
profesinių mokyklų mokinių protų kovose „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų 
puslapiuose“, skirtose J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms, kurios vyko Vilniaus 
technologijų mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje. Renginio tikslas – 
įtvirtinti lietuvių literatūros žinias, pritaikyti jas praktiškai, padėti dvyliktokams pasirengti lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos egzaminui. Užduotis protų kovoms rengė penkių Vilniaus profesinių 
mokyklų lietuvių kalbos mokytojos. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų centro gimnazistės – Laura 
(VHK-23 gr.), Žana (VF-55 gr.), Kornelija (VF-55 gr.), Saulė (VK-114 gr.), Karolina (VK-114 gr.). 
Buvo sudarytos mišrios komandos (skirtingų profesinių mokyklų mokinių), dalyviams teko 
atsakinėti į įvairius klausimus, kurie buvo parengti atsižvelgiant į lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzamino programą. Dalyvavimas protų kovose mokiniams ne tik padėjo prisiminti 
lietuvių literatūros rašytojus ir jų kūrinius, bet ir skatino bendradarbiauti, kritiškai mąstyti. 
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GEGUŽĖ 
TURIME KUO DIDŽIUOTIS 
Mūsų centro geografijos, biologijos  mokytoja- metodininkė Sabina Pranculienė yra viena iš 
knygos apie iškilų Lietuvos geografą, fizinių mokslų daktarą Rimantą Krupicką  (1943–
2009) sudarytojų. Tai kelerių metų kruopštaus darbo rezultatas. Knygoje „Turiu eiti. Rimantas 
Krupickas: mokslininkas, geografas, keliautojas“- prisiminimai ir  apmąstymai apie pedagogą, 
žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininką, vieną iš Tautinio ąžuolyno iniciatorių, išrinkusio ąžuolynui 
vietą - J.Basanavičiaus gimtinę, Jaunųjų geografų mokyklos įkūrėją, pėsčiųjų maratonų sumanytoją, 
kelių knygų, daugybės  įvairių straipsnių autorių, geografijos olimpiadų pradininką, mokslininką, 
keliautoją bei daugelio kitų įdomių veiklų puoselėtoją. Knygoje daugiau nei šimto žmonių 
pasakojimų, apie 500 nuotraukų, iliustruotų žemėlapių... Atliktas milžiniškas darbas. Mūsų centro 
bendruomenė nepaprastai  didžiuojasi mokytoja Sabina Pranculiene.  Smagu, kad  kartu su mumis 
dirba darbšti, atsakinga, geranoriška ir kūrybinga mokytoja. Gera dirbti su mokytoja, kuria gali 
pasitikėti, kuri supranta mokinius ir kolegas, sugeba supurtyti abejingus, ruošia mokinių komandas 
įvairiems konkursams, organizuoja ekologines akcijas, padeda įgyvendinti gražiausias mūsų 
bendruomenės mintis ir idėjas bei atranda laiko kūrybai... Gegužės 2 d. 16.30 val. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijoje įvyko knygos „Turiu eiti. Rimantas Krupickas: mokslininkas, geografas, 
keliautojas“ pristatymas. 

  
 
KNYGOS „SLAPTOJI VILNIAUS ISTORIJA“ PRISTATYMAS 
 
2019 m. gegužės 9 d. 12.15 val. aktų salėje įvyko centre dirbusios rusų kalbos mokytojos 
metodininkės Eleonoros Violetos Marganavičienės knygos „Slaptoji Vilniaus istorija“ 
pristatymas. Renginyje dalyvavo centro mokiniai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai. Direktorė 
Rita Pečiukaitytė priminė, kiek gerų pamokų, įdomios kūrybinės veiklos mokytoja Violeta yra 
atlikusi mūsų centre, o knygos autorė papasakojo, kaip gimė jos kūrinys, supažindino su įdomiais 
faktais, istorijomis, dokumentais, aprašytais knygoje, bei tuo, kas netilpo į knygą. Mokytoja 
entuziastingai pasakojo  apie Vilniaus senamiesčio paslaptingas vietas: skverus, aikštes, pastatus... 
Kalbėjo apie istorines asmenybes, palikusias ryškų pėdsaką Vilniaus miesto ir visos Lietuvos 
istorijoje.  

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rimantas_Krupickas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius
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PAMOKA KITAIP 

Gegužės 23 d. chemijos mokytoja metodininkė  Rita Matulevičienė, geografijos ir biologijos 
mokytoja metodininkė Sabina Pranculienė bei technologijų mokytoja praktikantė Augustė 
Kanevičiūtė prisidėjo prie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos Vaikų skyriaus skelbiamos akcijos 
„Pamoka lauke“ (#OutdoorClassroomDay). Mokytojos organizavo integruotas biologijos, 
geografijos, chemijos bei technologijų pamokas. Mokiniams buvo pasakojama apie žmogaus 
organizmą, gerą jo emocinę sveikatą, apie tinkamus vartoti maisto produktus ir juose esančias 
medžiagas. Visos vienuoliktų klasių grupės (VK-114, VK-115, VF-58/VFL-25) dalyvavo 
pamokose lauke, atliko užduotis, dalyvavo įvairiose veiklose, žaidė žaidimus, o kiekvienos 
pamokos pabaigoje skanavo braškių, bananų, citrusinių vaisių, šokolado... ir liudijo, kad pamokos 
lauke – puikus sprendimas, išsakė norą tokių pamokų turėti daugiau. 
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PASKUTINIS SKAMBUTIS 

Gegužės 24 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 12-ų klasių mokiniams. Abiturientų 
grupės: VHK-23 (grupės vadovė Sabina Pranculienė), VHK-27 (grupės vadovė Laima Veličkienė), 
VHK-28 (grupės vadovė Kristina Uginčienė), VK-111 (grupės vadovė Romena Talačkienė), VF-55 
(grupės vadovė Jovita Ambrazaitytė) po paskutinės pamokos į šventiškai papuoštą aktų salę įžengė 
pro vienuoliktokų pakeltas tautines  juostas.  Paskutinio skambučio šventę „ organizavo AP-13 grupės 
mokiniai (profesijos mokytoja Zina Žvalionienė). Abiturientus sveikino ir sėkmės brandos egzaminuose 
linkėjo Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Abiturientams šventės vedėjos 
pateikė įvairių užduočių. Laimingo kelio į brandos egzaminus linkėjo centro direktorė Rita 
Pečiukaitytė ir pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė 
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BIRŽELIS 

 2019 m. birželio 7 d. knyga „Turiu eiti. Rimantas Krupickas: mokslininkas, geografas, keliautojas“ 
pristatyta mūsų centro mokiniams bei mokytojams. Autorės Sabina Pranculienė ir Linoreta 
Vasilevičienė jaukiai, vaizdžiai ir šiltai pasidalino prisiminimais, patirtais kelionių įspūdžiais, 
nuotykiais, kelionių idėjomis. Salėje surengta Rimanto  Krupicko knygų bei fotografijų paroda. 
Centro direktorė Rita Pečiukaitytė ir bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita 
Matulevičienė pasidžiaugė prasminga ir kūrybinga mokytojų veikla. 
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BIRŽELIS - LIEPA 

BRANDOS EGZAMINAI 

2019 metais brandos egzaminus laikė 71 abiturientas. 
60 mokinių rinkosi  valstybinius egzaminus, tai puikus rodiklis. 
Didžiuojamės mokiniais, aukštais balais išlaikiusiais valstybinius egzaminus, didžiuojamės juos 
mokiusiais mokytojais.  
Rusų užsienio kalba: Laikė 24 mokiniai. Išlaikė visi. 
Geriausiai išlaikė Julija Bakum,VK-111gr. –98 balai. Žana Gutareva– 97, Diana Dzengo– 94, 
Karolina Jurgelevičiūtė– 94, Erika Jeskova– 90, Agnieška Kopijeva– 89, Patricija Bumbul– 88, 
Karolina Neverkevič – 88, Karolina Polonskaja– 88, Irina Karavajeva– 87, Aurelija Balčiūnaitė– 
86, Anastasija Falevič– 86, Laura Graitavičiūtė– 86, Greta Matulevič– 86, Laura Vislovuch– 84, 
Erika Bakulo– 79, Gabriela Šumel– 77, Agata Krikun– 67, Anželika Paškel– 63, Ina Šalina– 63, 
Andžej Ceiko– 61, Erika Mickevičiūtė– 60, Justina Sarulytė– 53 balai. Mokytoja Liucija 
Jarmolkovič  
 
Anglų kalba: 
Geriausiai išlaikė Kornelija Mačiulaitytė – 76 balai.  
Laura Kurlinkutė – 73, Laura Matiukaitė – 58, Akvilė Barzdžiūtė – 53, Edita Straževičiūtė – 50, 
Rokas Vidžiūnas – 50, Deimantė Meškytė – 42, Dagnė Stanevičiūtė – 41, Akvilė Taparauskaitė – 41 
balas. 
mokytojas Rokas Bučelis  
 
Lietuvių kalba ir literatūra: 
Geriausiai išlaikė Laura Kurlinkutė – 63 balai ir Dagnė Stanevičiūtė – 61 balas. 
 Lina Dzikavičiūtė – 39 balai, Kornelija Mačiulaitytė – 36 balai. 
 
Mokytojos Roberta Trapenskaitė ir Giedrė Trembo. 
 
Istorija: 
Geriausiai išlaikė Laura Kurlinkutė -  58 balai. 

Kornelija Mačiulaitytė- 45, Lina Dzikavičiūtė – 38, Žana Gutareva- 32 balai. 

mokytojas Kostas Rekašius 
 
Biologija: 
Geriausiai išlaikė Auksė Jakavonytė– 36 balai. 
 
mokytoja Sabina Pranculienė 
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RUGSĖJIS 

NAUJA PRADŽIA 

Naujus mokinius pasitinkame su meile, 
dėmesingumu, kantrybe.  
Naujus mokslo metus pradeda  4 
gimnazijos klasės: VK-118, VK-119, 
VF-60, VI-1/VFL-27  

 

RUDENS KROSO VARŽYBOS 
019 m. rugsėjo 24 dieną vyko centro Rudens krosas, kuriame dalyvavo I-o kurso mokiniai. 
Geriausius rezultatus merginų grupėje pasiekė: 

• Karolina V.  (1,29 min.) 
• Fausta M.  (1,32 min.)  
• Indrė V.  (1,35 min.)  

Geriausius rezultatus vaikinų grupėje pasiekė: 
• Karolis K.  (3,31 min.) 
• Paulius Š.  (3,40 min.) 
• Domas U.  (3,41 min.) 

 

  
 
STARTUOJA PROJEKTAS, SKIRTAS VIETOVARDŽIŲ METAMS PAMINĖTI 
 
2019 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais centre vykdomas integruotas Gimnazijos skyriaus, fotografų, 
apeigų ir švenčių organizatorių projektas „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“ (K. Būga). Šis 
projektas skirtas Vietovardžių metams paminėti. Dalyviai yra mūsų centro bendruomenės nariai bei 
Kauno taikomosios dailės mokykla ir Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Atlikome anketinę 
apklausą, apibendrinome duomenis, išrinkome 50 gražiausių mūsų bendruomenės narių gimtinių 
vietovardžių. Fotografų specialybės mokiniai ir mokytoja Jovita Ambrazaitytė aplankė gražiausias 
vietas, fotografavo vietovardžius, gamtos peizažus, kt., pradėjo ruoštis fotografijų parodai 
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SPALIS  

RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA, SKIRTA VĖLINĖM  

2019 m. spalio 24 d. organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms. Akcijoje 
dalyvavo Gimnazijos skyriaus I-jo kurso moksleiviai, VK-118, VK-119, VF-60, VI-1/VFL-27 grupių 
auklėtojai, mokytojai, centro bendruomenės nariai. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios Kunigas 
pasitiko akcijos dalyvius, padėkojo už gražią, jau tradicine tapusią iniciatyvą prisiminti ir pagerbti 
amžinybėn išėjusius žmones ir, skambant varpams, visus sukvietė į Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, 
supažindino su jos istorija, Kalvarijų kryžiaus kelio stotelėmis, visų Šventųjų dienos bei Vėlinių 
tradicijomis. Po to mokiniai tvarkė bažnyčios teritoriją, kapus, koplytėles. Akcijos dalyviai atsakingai 
ir nuoširdžiai dirbo, prisiminė artimuosius, susikaupė artėjančioms prasmingoms šventėms... 
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RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO IR GERIAUSIO GAMTOS IR SOCIALINIŲ 
MOKSLŲ ŽINOVO RINKIMAI 

2019 m. spalio 25 d. organizuoti raštingiausio gimnazisto bei geriausio gamtos ir socialinių 
mokslų žinovo rinkimai. Raštingiausia gimnaziste pripažinta VF-58 gr, mokinė Margarita 
Volskytė, o geriausia gamtos ir socialinių mokslų žinovė VK-114 gr, mokinė Saulė Skrabaitė. 
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LAPKRITIS  

IŠRINKTAS GRAŽIAUSIŲ VIETOVARDŽIŲ DEŠIMTUKAS 

Įsibėgėja projekto „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“ (K. Būga) veiklos. 
Lapkričio 7 d. mūsų centre vyko balsavimas, kuriame dalyvavo mūsų centro mokiniai, mokytojai, 
kiti bendruomenės nariai. Išrinktas gražiausių vietovardžių  dešimtukas. 

  

  
 
MATEMATIKŲ DIENA 

Lapkričio 8 dieną Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre vyko 
matematikos diena. Per ketvirtą pamoką galima buvo stebėti atvirą pamoką „Panašiųjų trikampių 
savybių taikymas realiose situacijose“ (iš ciklo „Pamokos be sienų“). Matematikos mokytoja Laima 
Veličkienė vedė pamoką VF-60 grupės mokiniams. Klasėje mokiniai pakartojo panašiųjų trikampių 
požymius ir mokėsi apskaičiuoti realių objektų aukštį, kurių matmenis pamatuoti praktiškai 
neįmanoma. Pakartoję teoriją, mokiniai keliavo atlikti matavimus mokyklos teritorijoje ir išmoko 
apskaičiuoti medžio aukštį (išmatavę jo ir savo šešėlius bei suradę panašumo koeficientą). Taip 
mokiniai praktiškai įtvirtino klasėje įgytas žinias. Vėliau 12.15 val. matematikos kabinete buvo 
pristatomas matematikos projektas „Fibonačio skaičiai“. Jį parengė VK-114 grupės mokinė Saulė 
Skrabaitė. Į pristatymą buvo pakviesti VI-1 ir VFl-27 grupių mokiniai, kuriems mokantis 
specialybės ši tema labai aktuali. Aptarti integruoto matematikos bei informacinių technologijų 
projekto „Statistika“ rezultatai. 
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GRUODIS 

INTEGRUOTAS GIMNAZIJOS SKYRIAUS, FOTOGRAFŲ, ŠVENČIŲ IR 
APEIGŲ ORGANIZATORIŲ PROJEKTAS „VIETŲ VARDAIS Į MUS GIMTOJI 
ŽEMĖ KALBA“ 

 2019 m. gruodžio 6 dieną centro aktų salėje vyko integruoto Gimnazijos skyriaus, fotografų, 
apeigų ir švenčių organizatorių projekto, skirto Vietovardžių metams paminėti „Vietų vardais į mus 
gimtoji žemė kalba“ (K. Būga) pristatymas, kurį organizavo Gimnazijos skyrius kartu su 
fotografais, apeigų ir švenčių organizatoriais. Projekto globėja Centro direktorė Rita Pečiukaitytė 
sveikino dalyvius, svečius, prisiminė savo gimtinę Virbalį ir šalia esančius vietovardžius, džiaugėsi 
gražiomis mūsų bendruomenės narių veiklomis. Projekto koordinatorė Bendrojo ugdymo 
(gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė apibendrino šio projekto tikslus, veiklas, 
nuoširdžiai dėkojo visiems jo dalyviams, ypač lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Robertai 
Trapenskaitei, jos auklėtiniams VF-60 grupės mokiniams. Atsakinga, kūrybiška, geranoriška, 
bendruomeniška veikla visuomet duoda puikius rezultatus... 
Renginio vedėjai Domantė (AP-13 gr.) ir Domas VF-60 gr.) pristatė išrinktą gražiausių vietovardžių 
dešimtuką. Centro fotografai (VF-55 gr.) kartu su profesijos mokytoja Jovita Ambrazaityte ir 
svečiais iš Kauno taikomojo meno mokyklos bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos surengė 
puikią aplankytų vietovių parodą. Skambėjo nuostabios dainos, kurias dainavo Magdalena (M-11 
gr.), Mantas (SD-11 gr.), auklių merginų ansamblis (dainavimo būrelio vadovė Ramunė 
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Sadaunykienė). Įgyvendintas puikus projektas, paskatinęs domėjimąsi savo gimtuoju kraštu jo 
istorija, vietovardžių kilmės ir reikšmės tyrinėjimu, kalba, kultūra, gamta, ekologija. 
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TECHMOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 
 

PROFESIJOS MOKYTOJAI TOBULINO PROFESINES KOMPETENCIJAS 
 
            2019 m. sausio – balandžio mėn. 17 technologijų ir verslo skyriaus profesijos mokytojų 
tobulino technologines kompetencijas darbdavių/socialinių partnerių įmonėse. Profesinėmis 
naujovėmis dalijosi UAB „Floristas“, Pix studija, UAB „Kodis“, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 
UAB „Ula Technologies“. Profesinės kompetencijos ir patirtis užtikrins mokymo programų turinio 
atnaujinimą. 

  
 

FOTOGRAFIJŲ PARODA „SENAS IR NAUJAS VILNIUS“ 
 

         Fotografijų paroda „Senas ir naujas Vilnius“ vis dar keliauja. Paskutinė stotelė šiais metais 
Krašto apsaugos ministerijoje, galės susipažinti darbuotojai bei jų svečiai (iki 2019 m. sausio 7d.). 
(profesijos mokytoja metodininkė Jogailė Butrimaitė). 
2019m.gegužės 15d. fotoparoda keliauja į LR aplinkos ministeriją. Smagu, kai jau išėjusių mokinių 
parodas eksponuoja pirmo kurso mokiniai: S. Džervutė, G. Šidlauskaitė, A. Ščerbakov,                   
E. Krasnikov. Parodą pristatė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina 
Karalevičienė ir fotografijos mokytoja metodininkė Jogailė Butrimaitė. 
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TAUTINĖS JUOSTOS KONKURSAS LR SEIME 
 

           2019 m. sausio 10 d. VšĮ  „Kapolė“ (Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro 
socialinis partneris) LR Seime organizavo Tautinės juostos konkursą „Juosta mano Lietuvai“. Šį 
renginį, skirtą Lietuvos 100-mečiui paminėti, fotografavo centro VF-55gr. mokiniai L. Matiukaitė, 
K. Mačiulaitytė, Ž. Gutareva (vyr. profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė). Renginį puošė centro 
floristų puokštė (vyr. profesijos mokytoja Nijolė Kutkienė). 

  
 

TARPPROFESINIS PROJEKTAS „VONIOS PERLAS“ 
 
         2019 m. sausio 24 d. vizualinės reklamos gamintojai, R-10 ir TR-1 grupių mokiniai 
(profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė), pristatė tarpprofesinį projektą „Vonios perlas“, 
kurį įgyvendino kartu su socialinio darbuotojo padėjėjais, SD-9 grupės mokiniais (profesijos 
mokytoja metodininkė Gitana Baranskienė). 
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TR-1 GRUPĖS MOKINIAI PRISTATĖ ATSISKAITOMUOSIUS DARBUS 
 

               2019 m. sausio 10 d. vizualinės reklamos gamintojai (TR-1 gr.) pristatė reklamos 
elementų gamybos (mokytojas Paulius Kliučininkas), kompiuterinio projektavimo, vaizdų 
apdorojimo (mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė) modulių metų parengtus darbus. 

  
 

FLORISTO MODULINĖS PROGRAMOS PRAKTINĖS DALIES 
KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS  

 
            2019m. sausio 4 d. vyko Floristo modulinės programos praktinės dalies kompetencijų 
vertinimas (Fl-24 gr.). Diplomai įteikti 7 floristams. 

   
 

REKLAMINĖS FOTOGRAFIJOS MODULIO PRISTATYMAS 
 

                  2019 m. sausio 31 d. F-56 grupės mokiniai pristatė pasirenkamąjį modulį „Reklaminė 
fotografija“(prof. mokytoja metodininkė J. Butrimaitė). Bendradarbiaudami su galerija Argentum, 
mokiniai pristatė reklamines autorinės juvelyrikos dirbinių fotografijas. Šis bendradarbiavimas 
tęstinis. Praeitų metų fotografijomis galerija dalinosi savo sklaidos priemonėse.  
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MODULIO „SLAUGOMO ASMENS PRIEŽIŪRA“ PRISTATYMAS 

 
           2019 m. sausio 31 d. socialinio darbuotojo padėjėjo (SD-10 gr.) mokiniai pristatė 
„Slaugomo asmens priežiūra“ modulį. Mokiniai pademonstravo kūno padėties keitimo būdus gulint 
lovoje. Buvo vertinama: ergonomikos, priemonių pasirinkimas, užduoties atlikimo eiliškumas, 
bendravimo įgūdžiai. Pristatymo metu aptartos įgytos žinios ir patirtis (prof. mokytoja metodininkė 
G. Baranskienė). 
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MODULIO „REKLAMINIS APKLIJAVIMAS LIPNIOMIS PLĖVELĖMIS“ 
PRISTATYMAS 

 
            2019 m. vasario 5 d. vizualinės reklamos gamintojai (TR-1 gr.) pristatė modulio 
„Reklaminis apklijavimas lipniomis plėvelėmis“ darbus (mokytojas P. Kliučininkas). Modulio metu 
mokiniai įgijo reklamos elementų iš lipnių plėvelių gaminimo kompetenciją. Džiugu, kad didesnę 
dalį praktinis mokymas vyko reklamos gamybos įmonėje. Buvo nemenkų iššūkių, bet ir puikių 
galimybių realizuoti kūrybines idėjas. TR-1 gr. mokiniai darbavosi ruošdamiesi parodai „Studijos 
2019“. Talkinant profesijos mokytojui P. Kliučininkui, puikiai įrengė higieninės kosmetikos 
kosmetiko ir kirpėjo profesijas pristatančią erdvę (stendą) - pademonstravo įgytas žinias ir 
praktinius įgūdžius įgyvendindami realų projektą. 

 
 

 
 

NACIONALINIS FLORISTINIS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS 
 

       2019 m. vasario 10 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, parodos „Studijos 2019“ 
metu, vyko nacionalinis profesinio mokymo įstaigų floristikos profesinio meistriškumo konkursas. 
Konkurso dalyvė, Floristo mokymo programos, VFL-23 grupės mokinė Indrė Balčiūnaitė (asistentė 
Diana Baginskaitė ) už puikiai atliktą užduotį „Meilės muzika“ pelnė trečią vietą. Mokines 
konkursui parengė vyresnioji profesijos mokytoja Nijolė Kutkienė. 

  

https://www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2019
https://www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2019
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AKCIJA „SKANU IR SVEIKA“ 
 
           2019 m. vasario 28 d. centre vyko akcija „Skanu ir sveika“. Renginio idėja – skatinti 
domėtis valgymo kultūra, sveiku maistu ir jo įtaka sveikatai. Lektorė A. Keturkienė (klasikinės 
medicinos gydytoja, sveikos mitybos ir gyvensenos konsultantė, Ajurvedos akademijos dėstytoja, 
Gyvybės rato asociacijos prezidentė) centro bendruomenei patarė, kaip maitintis, kad išliktume 
sveiki. Akcijos metu socialinio darbuotojo padėjėjai (SD-10) kvietė centro bendruomenę ragauti 
įvairaus sveiko maisto, vaišino įvairiais bei neįprastais skanėstais: morkų „Rafaello“, naminiais 
„Snikers“ batonėliais, falafeliais ir lęšių užtepėle (profesijos mokytoja metodininkė Gitana 
Baranskienė) 

  
 

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJŲ PARODA 
„GYVYBĖ - VERTYBĖ“ 

 
              2019 m. balandžio 4 d. atidaryta socialinės reklamos projekto „Gyvybė – vertybė“ 
paroda, kuri atskleidžia skaudžią tiesą... Apie žmogaus širdį galima spręsti iš to, kaip jis elgiasi su 
gyvūnais (Imanuelis Kantas). TR-1 gr. mokiniai, siekdami atkreipti dėmesį į socialinio elgesio su 
gyvūnais problemą, pasirinko šokiruojantį stilių, kuris priverčia stabtelėti, susimąstyti... Viliamės 
tai paskatins veikti – padėti gyvūnams rasti namus, mylėti ir globoti juos - tiek mažus, tiek 
suaugusius bei senstančius, o taip pat padėti tiems, kas rūpinasi jais (vyr. prof. mokytoja Jovita 
Ambrazaitytė, prof. mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė). 

  
 

EDUKACINĖ PROGRAMA „LINIJOS IR ANTSPAUDAI“ 
            2019 m. balandžio 12 d. centro SD-10 ir DTP-2 gr. mokiniai lankėsi Vytauto Kasiulio 
dailės muziejuje. Parodoje „Rojaus sodai“ mokiniai susipažino su spalvingais talentingo lietuvio, 
gyvenusio ir kūrusio Prancūzijoje darbais, sužinojo apie grafikos technikas ir priemones. 
Edukacinės programos dirbtuvėse išmoko spaudavimo technikos ir sukūrė grafikos darbelius (prof. 
mokytoja metodininkė Gitana Baranskienė). 



35 
 

  
 

EDUKACINĖ PROGRAMA „KVAPAS, SPALVA IR FORMA“ 
           2019 m. balandžio 5 d. centro DTP-2 gr. mokiniai lankėsi Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje. Parodoje „Paryžiaus mados magai“ susipažino su iškiliausių mados kūrėjų Jeanne 
Lanvin, Gabrielle Chanel, Christian Dior, Maggy Rouff rūbų kolekcija, aksesuarais bei vardiniais 
kvepalais, kiekvienas sukūrė kvepalus iš eterinių aliejų, etiketę buteliukui, kurią dekoravo 
specialiais dažais. 

    
 

INTERJERO APIPAVIDALINTOJAI DALYVAVO TARPTAUTINĖJE 
KONFERENCIJOJE 

            2019 m. balandžio 4 d. interjero apipavidalintojo mokymo programos mokiniai (I-13 gr.) 
dalyvavo STRUCTUM ir Lietuvos architektų sąjungos organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje „Pastato anatomija: subalansuoti sprendimai“, klausėsi užsienio šalių pranešėjų, 
kurie įdomiai atskleidė minėtas temas, pristatė netradicinių sprendimų. Mokiniai sužinojo apie 
išbaigtą interjerą, kurį sudaro daugybė atskirų elementų, sukuriančių vieningą visumą, apibrėžiančią 
ne tik „interjero vartotojo“ poreikius, bet ir susisteminančią esminius estetikos aspektus, 
nulemiančius aplinkos pojūtį, turintį tiesioginę įtaką interjero komforto kokybei (prof. mokytoja 
ekspertė D. Motiejūnaitė). 
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FOTO PARODA „SENIEJI AMATAI“ 
         2019 m. gegužės 7 d. „Senųjų amatų dirbtuvėse“ atidarėme fotografo mokymo programos 
mokinių darbų parodą, centro, „Senųjų amatų dirbtuvės“ ir „Vilniaus puodžių cechas“. Parodoje 
„Senieji Amatai“ fotografijos eksponuojamos dirbtuvėse tarp daugelio įrankių ir kitų senųjų amatų 
atributų. Lankytojas gali pasimėgauti ne tik sustabdytomis akimirkomis, bet ir realiai žvilgtelėti į 
amatininkų dirbtuvių kasdienybę. Foto parodą organizavo vyresnioji profesijos mokytoja Jovita 
Ambrazaitytė. 
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FOTO PARODA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS 
BAŽNYČIOJE 

 
               2019 m. spalio 13 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje atidaryta 
paroda ,,#slowliving. Vieta Kuršių Nerija“.  Po sekmadieninių mišių, visai bendruomenei 
susirinkus pabendrauti, buvo labai smagu sulaukti didelio būrio parodos lankytojų. Dėkojame 
kunigui Algirdui Toliatui už kvietimą eksponuoti parodą (prof. mokytoja metodininkė J.Butrimaitė, 
vyr. profesijos mokytoja J.Ambrazaityrė).  

 

  
 

23 – OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ 
 
           2019m. balandžio 10d. IB „Gija“ dalyvavo tarptautinėje mugėje „Verslo kelionė į ateitį“. 
Renginio metu I-13 grupės mokinės L. Banuškevičiūtė, J. Skočikaitė, E. Gečaitė, A. Prakapaitė,    
A. Ščerbakov (F-57gr.) ir D. Jencius (AP-13gr.) pristatė fotografo paslaugas, dalinosi ateities verslo 
idėjomis, dalyvavo proto mūšyje, demonstravo puikius bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. 
Komanda pelnė Sidabrinės mugės IB - geriausi už gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti (IB „Gija“ 
vadovė Valerija Griziūnienė). 
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APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIAUS DIENA 
 
          2019 m. kovo 28 d. būsimieji apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-13 gr.) nutarė paminėti 
savo profesijos dieną su socialiniais partneriais, buvusiais šios profesijos mokiniais. Renginyje 
dalyvavo centro direktorė Rita Pečiukaitytė, pavaduotoja Sigutė Kutienė, skyriaus vedėja Valerija 
Griziūnienė, profesijos mokytoja Rūta Varnienė. Susitikime dalyvavo socialiniai partneriai, 
Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ direktorė Jolanta Sprainaitienė ir viešnia – garsi Lietuvos 
vedybų planuotoja Laura Vagonė. Susitikimo metu vyko diskusijos apie renginių organizatorių 
poreikį rinkoje, aptarėme šios profesijos ateities planus. 

  
 

VIKTORINA „MOKU, ŽINAU, GEBU“ 
 

          2019 m. balandžio 9 d.  vyko viktorina ,,Moku, Žinau, Gebu”, kurioje dalyvavo DTP-2, 
FLP-8 ir FLP-9 grupių mokiniai. Šį kartą buvo pasirinkta ypatingai aktuali tema: „Sveika mityba – 
sveikesnis ir ilgesnis gyvenimas“. Mokiniai pristatė namų darbų užduotis apie daržovių, vaisių ir 
fizinio aktyvumo teikiamą naudą sveikatai, atliekamos užduotys, turėjo galimybę apžiūrėti 
,,bakterijas”. Vaizdinė priemonė leido praktiškai įsitikinti, kokia reikšminga rankų švara. SD-10 
grupės mokinės apibendrino renginį ir priminė sveikos mitybos piramidę. Komandos apsikeitė  
dovanėlėmis. Nugalėtojais tapo DTP-2 grupė (auklėtoja V. Pašakinskienė). 
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KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PASITINKANT ŠV.VĖLYKAS 
 

            2019 m. balandžio 17 d. SD-10, TF-1 ir FLp-9 grupių mokiniai ir profesijos mokytojos     
E. Liutvinienė, J. Ambrazaitytė, V. Jucytė vykdė projektą „Kūrybinės dirbtuvės pasitinkant Šv. 
Velykas“. SD-10, FLp-9 grupių  mokiniai dienos centre „Šviesa“ organizavo kūrybines dirbtuves – 
kartu su dienos centro lankytojais gamino velykines kompozicijas.   

  
 

FOTOGRAFO DIENA 
 
         2019m. balandžio 18 d. vyko fotografo diena. Sulaukėme mokinių iš gimnazijų, atvyko 
fotografijos mokytojas Joranas Bružinskas iš Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos. Savo 
patirtimi, dalyvaujant tarptautiniame projekte Indijoje, dalinosi profesijos mokytojos Jovita 
Ambrazaitytė, Regina Kubertavičienė. 
Fotografijos profesijos mokytojai pristatė kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytą patirtį Pix studijoje. 
(Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programa). Buvo pristatyta grupinė 
fotografijų paroda „Dvylika“, apjungianti tris keliones į Graikiją, Portugaliją, Latviją.  Kodėl 
„Dvylika“? Simboliškai keliavusiųjų buvo lygiai 12. Kaip 12 metų mėnesių, kaip 12 apaštalų. 
Pirmąją parodos dalį sudaro 7 serijos: „Tikėjimas“, „Formos“, „Spalvos“, „Žmonės“, „Keliautojų 
portretai“, „Kalifornija Portugalijoje“, „Nežinomi keliai“. Antrąją parodos dalį, kurioje parinkome 
spalvingas, žvilgsnį pritraukiančias fotografijas, kokių dažniausiai tikisi pamatyti laukiantieji 
grįžusių keliautojų, eksponavome centro kieme, ant tvoros, reklaminiuose tentuose. Fotografo dieną 
vainikavo filmo „Meistras ir Tatjana“ peržiūra. 
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SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO DIENA 
 
                    2019 m. birželio 19 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai paminėjo 
socialinio darbuotojo padėjėjo dieną, pristatė savo klientų, su kuriais dirbo praktinių užsiėmimų 
metu dienos centre „Šviesa“, socialinius portretus.  Taip pat mokiniai pasidalino įgyta patirtimi 
Italijoje, kur buvo išvykę pagal mainų programą. Vyko susitikimas socialiniais partneriais ir 
buvusiais socialinio darbuotojo specialybės mokiniais, kurie toliau mokosi aukštosiose mokyklose. 
Susitikimo metu šventės dalyviai aptarė aktualius klausimus bei tolimesnius partnerystės ryšius. 

       
                                                    

DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 
 

         2019 m. birželio 27 d. profesinio mokymo diplomai buvo įteikti fotografams, apeigų ir 
švenčių organizatoriams, socialinio darbuotojo padėjėjams, floristams, auklėms, siuvėjams, 
interjero apipavidalintojams, vizualinės reklamos gamintojams – 164 Technologijų ir verslo 
skyriaus absolventams. Jaunuosius specialistus sveikino, diplomus įteikė centro direktorė Rita 
Pečiukaitytė ir pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė. Sėkmės linkėjo profesinio mokymo 
technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė.  
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ŠVENČIAME MOKYTOJŲ DIENĄ 
                    2019 m. spalio 4 d. centro mokytojai buvo pakviesti į šventinį koncertą „Dėkojame 
Jums“. Renginio pradžioje visus maloniai nustebino mokytoja A. Bakanienė savo poezija ir 
atliekama daina. Renginio vedėjos D. Latvėnaitė (Ap-13 gr.), L. Ginevičiūtė (Ap-14 gr.) dėkojo 
mokytojams už įvairias jų profesines ir asmenines savybes, o talentingi centro mokiniai – S. 
Grybkauskaitė ir U. Vaserytė (VI-1gr.) mokytojus pasveikino daina. Šokių kolektyvas „Šokantys 
garsai“ šoko modernius šokius, o SD-11 grupės mokinys M. Kauzonas pasveikino mokytojus 
smagiomis liaudiškomis dainomis. Centro direktorė Rita Pečiukaitytė dėkojo ir sveikino visus 
dalyvius. Šventinį renginį organizavo – apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-13 ir Ap-14 grupių 
mokiniai (prof. mokytoja metodininkė Z. Žvalionienė). 

  
 

  
 

PROJEKTAS „FLORISTŲ RUDENINIS DŽIAZAS“ 
 

            2019m.spalio 16d., profesijų savaitės metu, floristikos mokytojos kartu su floristo mokymo 
programos mokiniais pristatė projektą „Floristų rudeninis džiazas“. Mugės metu centro lankytojai ir 
bendruomenės nariai galėjo įsigyti mokinių sukurtas kompozicijas. 
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MODULIO „ĮVADAS Į SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ“ 
PRISTATYMAS 

 
           2019 m. spalio 11 d. socialinio darbuotojo padėjėjo mokiniai pristatė modulį „Įvadas į 
socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“. SD-11 grupės mokiniai pasidalino įspūdžiais, kuriuos 
patyrė rengdami medžiagą apie vertybes, aptarė socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą,  
analizavo būsimos karjeros galimybes, aplankė įstaigas, kurių veikla susijusi su socialiniu darbu. 
Susipažino su socialinio darbuotojo padėjėjo darbo vieta biudžetinėje įstaigoje „Fabijoniškių 
socialinių paslaugų namai“ bei su socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijomis teikiant socialines 
paslaugas biudžetinėje įstaigoje „Šviesa“. 

  
 

PUIKIAI PASIRENGĖME PROFESIJŲ SAVAITEI 
 
           2019 m. spalio 14-18 d. centre vyko atvirų durų dienos. Svečiai iš pagrindinių, vidurinių 
mokyklų susipažino su vykdomomis mokymo programomis, „pasimatavo“ būsimas profesijas. 
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje atidaryta būsimųjų fotografų darbų paroda 
„#slowliving. Vieta Kuršių Nerija“ (prof. mokytoja metodininkė J. Butrimaitė). Pristatyta nauja, 
Daivos Pečiulienės sukurta, drabužių kolekcija „Totemas“. Drabužių kolekcijos siuvimui vadovavo 
profesijos mokytojos Valentina Pašakinskienė, Janina Krych, Alma Lenkaitienė.       
Geriausio jaunojo specialisto konkursų metu buvo išrinkti puikiausiai savo pasirinktą specialybę 
išmanantys mokiniai: 

1. Fotografė – Gita Šidlauskaitė (F-57 gr.), prof. mokytojas S. Sauleika.   
2. Interjero apipavidalintoja – Lina Banuškevičiūtė (I-13 gr.), prof. mokytoja metodininkė D. 

Pociūtė.   
3. Siuvėja – Ona Abarytė-Liaškovienė (TS-2 gr.), prof. mokytoja metodininkė V. 

Pašakinskienė. 
4. Reklamos gamintoja – Evelina Kučiauskaitė (R-11 gr.), prof. mokytoja ekspertė D. 

Motiejūnaitė.             
5. Floristė – Genė Dičiūnienė (TFL-2 gr.), vyr. profesijos mokytoja N. 

Kutkienė.                                                 
6. Apeigų ir švenčių organizatorė – Domantė Latvėnaitė (Ap-13 gr.), prof. mokytoja 

metodininkė Z. Žvalionienė.               
7. Socialinio darbuotojo padėjėja – Vilma Stankauskaitė (SD-10 gr.), prof. mokytoja 

metodininkė G. Baranskienė.  
8. Jaunoji verslininkė – Saulė Srabaitė (VHK-14 gr.), ekonomikos mokytoja metodininkė V. 

Ščitienė. 

 Šventinę popietę parengė Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programos mokiniai 
(prof.  mokytoja metodininkė Z. Žvalionienė). 
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INTERAMA 2019 
               2019 m. lapkričio 27 d. vyko interjero apipavidalintojų diena „Interama 2019“. Dalyvavo 
svečiai iš gamybinių įmonių ir lektoriai iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Buvo 
išklausyti pranešimai: „Kupolinis namas“ (Irena Andriulionytė), „Baltiški ženklai šiuolaikiniame 
dizaine“ (Vaida Kunigėlytė), „Televizijos scenografijos projektai“ (Tim Kliukoit). Taip pat 
išklausyti buvusių mokinių prisiminimai ir surengta viktorina. Renginį organizavo  profesijos 
mokytoja metodininkė Dovilė Pociūtė. 

   
 

SVEČIAI IŠ ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 
        2019m.lapkričio 21 d. centre lankėsi 18-ka fotografo specialybės mokinių ir du profesijos 
mokytojai iš Šiaulių profesinio rengimo centro. Svečiai aplankė dirbtuves, susipažino su fotografo 
mokymo programa. Mokytojos I. Voicechovičienė ir J. Butrimaitė vedė praktinius mokymus foto 
studijoje. Džiaugiamės užsimezgusia draugyste ir tikimės ilgalaikio bendradarbiavimo. 
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TARPTAUTINIS KONKURSAS „MIS MOKYKLA 2019‘  
                2019 m. lapkričio 28 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko tarptautinis konkursas     
,,Mis Mokykla 2019“. Konkurse dalyvavo 10 atstovių iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų. 
VK-114 grupės mokinė G. Saudargaitė atstovavo centrą ir pelnė pagrindinį prizą „Mis Mokykla 
2019“. Gabrielė sužavėjo Zarasų žiūrovus ir iškovojo „Mis publika“, „Mis Gracija“. Mokinę 
konkursui konkursui parengė profesijos mokytojos Zina Žvalionienė, Alma Lenkaitienė kartu su    
S-1 gr. mokinėmis B. Smetonyte, R. Meilūnaite.  

   
 

PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS  
„EKSPOZICINĖ ERDVĖ - PAŽINK PROFESIJĄ“ 

 
             2019 m. gruodžio 11 d. I-14 ir TI-1 grupių mokiniai Aurelija Pranckevičiūtė-Mulevičienė, 
Laura  Leleivaitė, Artūras Snetkovas su  profesijos mokytoja metodininke Dovile Pociūte dalyvavo 
geriausio interjero apipavidalintojo profesinio meistriškumo konkurse Kauno taikomosios dailės 
mokykloje „Ekspozicinė erdvė – pažink profesiją“. Projektas buvo įvertintas kaip 
humaniškiausias.   
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VAIKŲ KALĖDŲ ŠVENTĖ 2019 
            2019m. gruodžio 13 d. apeigų ir švenčių organizatoriai  (Ap-13 gr. ir profesijos mokytoja 
Zina Žvalionienė) pakvietė centro vaikų priežiūros kambario „Aitvariukas“, centro darbuotojų 
vaikus ir vaikaičius į stebuklingą Kalėdų senelio gimtadienį. Šventės metu du Elfai kvietė vaikus 
surasti dingusių Kalėdų senelio gimtadienio torto gabaliukų. Jie nukeliavo pas Grinčą, Kiškį, 
Elniukę. Atkeliavo Kalėdų senelis su didžiuliu maišu dovanų ir šventiniu tortu. Gruodžio 14 d. į 
Kalėdų senelio gimtadienį buvo pakviesti Vilniaus vaikų darželio „Išminčiukai“ vaikučiai ir jų 
tėveliai. Renginį organizavo ir koordinavo Ap-13 gr. mokinės Gabija Rėkutė ir Domantė 
Latvėnaitė. Garsą ir jo efektus reguliavo Ap-14 gr. mokinys Karolis Puidokas (profesijos mokytojas 
D. Janavicus). 

 

                
 
  

KALĖDINIS PROTO MŪŠIS – KONCERTAS  
„SMAGU IŠGIRSTI IR ŽINOTI“ 

            2019 m. gruodžio 19 d. apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-14 gr. profesijos mokytojai 
Zina Žvalionienė, Deividas Janavicus) pakvietė centro bendruomenę į kalėdinį proto mūšį-koncertą 
„Smagu išgirsti ir žinoti“. Dalyvavo keturios mokinių ir viena mokytojų komandos. Klausimai buvo 
susiję su Kalėdomis, Naujais Metais ir 2019 metų įvykiais. Nugalėjo mokytojų komanda. Visi buvo 
apdovanoti šventiniais prizais. Proto mūšio epizoduose vyko koncertas: dainavo Magdalena 
Baltokaitė (M-11 gr.), šoko grupė „Šokantys garsai“, kurios nariai centro mokinės Gabrielė 
Saudargaitė, Agata Milevič (VK-114 gr.) ir Agnieška Blaščinskaitė (VK-118 gr.). Renginį vedė 
šaunūs vedėjai – Gabija Rėkutė (Ap-13 gr.) ir Domas Urbonavičius (VF-60gr.).                       
Centro bendruomenė sveikino direktorę Ritą Pečiukaitytę - Prekybos, pramonės ir amatų rūmų buvo 
apdovanota Darbo žvaigždės medaliu „Už nuopelnus Lietuvos gerovei“. Direktorė visą 
bendruomenę sveikino su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. 
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FOTO PARODA „KURŠIŲ NERIJA – LĖTOSIOS SLINKTYS“ 
 
       2019m. gruodžio 12 d. mokinių paroda „Kuršių nerija. Lėtosios slinktys“, kuri visą mėnesį 
buvo eksponuojama Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, buvo pakabinta  
Krašto apsaugos ministerijoje ir veiks visą mėnesį. 
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FLORISTŲ DARBŲ PARODA - KONKURSAS 
„DŪZGIAM KALĖDAS SODE“ 

 
            2019m. lapkričio mėn.28-29d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko Floristų darbų 
paroda – konkursas „Dūzgiam kalėdas sode“. Savo darbus puikiai pateikė ir pelnė nominacijas: 
D grupėje 
I vieta - Ivona Semaškevič (FLp-10gr.) „Vėjo gūsis“, „Gamtos harmonija I“ (vyr. profesijos 
mokytoja Stanislava Kareckienė). 
I vieta - Greta Bogdanovič (FLp-10gr.) „Draugystė“, „Gamtos harmonija II“ (vyr. profesijos 
mokytoja Stanislava Kareckienė). 
III vieta - Irena Kudriašova (FLp-10gr.) „Atgimstanti svajonė“, „Gamtos harmonija III“ (vyr. 
profesijos  mokytoja Stanislava Kareckienė). 
C grupėje                                                                                                                                                                          
II vieta - Dominyka Skrabulytė (VFL-25gr.) „Kalėdų toršeras“, „Kalėdų skambesys“ 
(prof.mokytoja Giedrė Jasiukaitė).                                                                                               
Parodos lankytojų prizas C grupėje atiteko Elžbietai Antropik (TFL-2gr.), vyr. profesijos mokytoja 
Nijolė Kutkienė. 
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PAMOKA KITAIP 
 

          Technologijų ir verslo skyriuje, profesijos mokytojai, taikydami aktyviuosius mokymo 
metodus, 2019m. keičiant edukacinę aplinką atliko 53 praktinio mokymo pamokos Vilniaus miesto 
institucijose, Trakuose.   

 
 

 
 

 
 

 
 
Parengė  Technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė 
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PASLAUGŲ SKYRIUS 

 
                              PROFESIJŲ DIENOS 

2019 m. vasario 27 d. „Masažuotojų diena“. 

Šią dieną centro lankytojai ir svečiai jaukioje  masažuotojų zonoje galėjo pasimėgauti rankų, 
galvos, nugaros bei kitokiais masažais. O besimokantys masažuotojo programoje gilino žinias 
vykusiose paskaitose apie tai ką masažuotojui reikia žinoti apie apgamus ir odos darinius, apie 
eterinių aliejų fizinį ir dvasinį poveikį sveikatai,  bei mikrocirkuliacijos svarbą mūsų organizme ir 
Bemer terapijos panaudojimo galimybę masažuotojo darbe. 

Dėkojame savo patirtimi ir žiniomis pasidalinusiems gyd. medicinos mokslų daktarui, 
onkologui-chirurgui ir plastikos chirurgui Aleks Mickonui (Bioterapijos ir revitalizacijos centras 
BIOREVITAL), masažuotojai – aromaterapeutei Džiugintai Spalbar ir UAB „Bemer 
Medicintechnika“ direktorei Loretai Rumbinienei.   

 Šią dieną organizavo ir joje dalyvavo M-8 ir M-9 grupių mokiniai ir juos mokantys 
mokytojai. 

Visi išbandę masažo džiaugsmą, dalinosi gerais atsiliepimais.  
 

2019 m. kovo 04 d.  „Kirpėjų diena“.  

Šią dieną vyko: 
Atviro Lietuvos kirpėjų čempionato dalyvių atliktų  šukuosenų paroda. 
Atviro Lietuvos kirpėjų čempionato dalyviai: 
K-112 gr.- Evaldas Valantiejus, Adrijanna Baškirova, Hong Nhat Le; 
K-116 gr.- Laura Bareikytė;  
K-117 gr.- Laura Samulevič; 
VK-108 gr.- Indrė Bernatavičiūtė, Vitalija Sederavičiūtė. 
 
VK-117 gr. kvietė centro fojė „ Pasidaryti asmenukę“ su kirpėjų atributika. 
K-117 gr. centro fojė organizavo „Garbanėlių kampelį“. 
 
2019 m. balandžio 11 d. Higieninės kosmetikos kosmetiko diena.  

Higieninės kosmetikos kosmetikai savo profesijos dieną pažymėjo teikdami makiažo ir 
manikiūro paslaugas visiems norintiems. 
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                                                   KONKURSAI 

„Žinai, kas esi. Sužinok, kuo būsi“ – tokiu moto 2019 m. vasario 7-9 d. lankytojus pasitiko 
tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „STUDIJOS 2019“ (LITEXPO).Parodos 
metu vyko kirpėjų nacionalinis meistriškumo konkursas. Pirmąją vietą laimėjo Vilniaus paslaugų 
verslo profesinio mokymo centro (toliau centro) kirpėjo mokymo programos, K-112 grupės mokinys 
Artiom Kikot, kurį konkursui paruošė mokytoja metodininkė I.Kurnevič. Konkurso metu atliktos 
dieninė, vakarinė ir nuotakos šukuosenos. 

 

  
Nacionalinis meistriškumo konkurse HK-24 gr. higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės 

mokinė Greta Ladinskytė  užėmė antrąją vietą. Mokinę konkursui paruošė profesijos mokytoja 
S.Tumienė. 
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2019 m. kovo 1-3 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, parodos BEAUTY EXPO 2019 metu, 
vyko Atviras Lietuvos grožio specialistų čempionatas „KAUNAS BEAUTY 2019“, kuriame 
dalyvavo kosmetiko ir kirpėjo specialybių mokiniai.  

Kosmetikai: 
HK-25 gr. Andželika Tauterytė (profesijos mokytoja S. Tumienė); 
VHK-23 gr.  Liana Vislovič, Gabriela Šumel (profesijos mokytoja R. Dovgialo). 
Kirpėjų K -112 gr. mokiniai Adrianna Baškirova, Le Hong Nhat, Evaldas Valantiejus pelnė 

prizines vietas (profesijos mokytoja I. Kurnevič). 
Studentų rungtis „Dieninė šukuosena“ Evaldas Valantiejus I vieta.  

 

 

2019 m. gegužės 10-12 d. Baltarusijos Respublikoje, Minske, vyko Tarptautinis kūrybinių 
profesijų festivalis „Minskij vernisaž 2019“.  Festivalyje dalyvavo Baltarusijos, Rusijos jaunesnieji 
bei patyrę kirpėjai. Lietuvą atstovavo Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro kirpėjų 
profesijos mokiniai (antro kurso): Adrianna Baškirova, Evaldas Valantiejus ir Artiom Kikot, kuris 
tapo festivalio laureatu ir užėmė 4 vietą. Mokinius ruošė ir lydėjo profesijos mokytoja metodininkė 
Ilona Kurnevič.  

Dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose skatina mokinius tobulėti, plečia jų profesinį 
akiratį, leidžia užmegzti naujus ryšius, naudingus siekiant profesinių aukštumų. 
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Pirmą kartą Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokinys savo kūrybinius 
gebėjimus demonstravo Pasaulio kirpėjų ir grožio specialistų čempionate Paryžiuje! OMC Hairworld 
2019, kuris vyko rugsėjo 14-16 dienomis. 

Galimybę dalyvauti šiame čempionate Artiomas Kikot iškovojo 2019 m. vasario mėnesį, 
laimėjęs nacionalinį kirpėjų konkursą parodos Studijos 2019 metu. Artiomo talentas buvo pastebėtas 
– Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų asociacija pakvietė jį prisijungti prie Lietuvos komandos ir 
atstovauti šaliai užsienyje. Mokinį konkursui paruošė profesijos mokytoja metodininkė Ilona 
Kurnevič. Mokinys dalyvavo „Gala“ ir „Nuotakos šukuosena“ nominacijose. 
 

 
 

 
 
2019 m. lapkričio 8-10 d. VPVPMC kosmetiko ir kirpėjo specialybių mokiniai dalyvavo XXV 

International Hairstyling Festival (Rygoje). Varžėsi 31 dalyvis iš Latvijos, Baltarusijos, Estijos, 
Lietuvos. Vizažo konkursui „Podiuminis makiažas“, HK-26 gr. mokinę Justina Krasauskaitę paruošė 
profesijos mokytoja R. Dovgialo. Rezultatyviai sudalyvavo mūsų centro mokinys Artiom Kikot, kurį 
konkursui paruošė profesijos mokytoja I. Kurnevič. Jis laimėjo šiose nominacijose:   

„Dieninė šukuosena“- I vieta; 
„Vakarinė šukuosena“- I  vieta;  
„Nuotakos šukuosena“- II vieta. 
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2019 m. gruodžio 12 d. Zarasų profesinėje mokykloje vyko Nacionalinis profesinio 

meistriškumo konkursas „Masažuotojas 2019“.  Mūsų mokymo centrą atstovavo masažuotojų M-8 
grupės mokinės Regina Viktorija Petkevič ir Dovilė Vėlyvienė, kurias ruošė profesijos mokytojos M. 
Smelevič ir I. Stanišauskienė.  

 

  
 

 
      Mokinių dalyvavimas konkursuose didina profesinio mokymo prestižą bei profesijos 

patrauklumą, skatina mokymosi motyvaciją, gerina ugdymo kokybę, įtakoja profesinį informavimą, 
lavina jaunimo estetinį skonį ir fantaziją, skatina kūrybingumą. 
 

                            MOKYTOJŲ VEIKLA IR  DALINIMASIS PATIRTIMI 

Š. m. sausio 21-26 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre vyko Profesijos 
mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje „Saugos paslaugos, Socialinės 
paslaugos, Sveikatos priežiūra“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0007.  

Masažo specialybės mokytojai, susirinkę iš skirtingų Lietuvos mokymo centrų, gilino žinias 
įvairių masažų srityse. 
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2019 m. vasario 1 d. profesijos mokytoja S. Tumienė vedė atvirą pamoką tema „Antakių 
dažymas ir korekcija“. Pamoką stebėję profesijos mokytojai po pamokos dalinosi savo įspūdžiais. 

 
Mokytojai dalyvauja įvairiuose projektuose. Profesijos mokytoja G. Starinskienė dalyvauja 

strateginės partnerystės projekte „ORGANIC“. Mokytoja atliko sklaidą tema „Vaistiniai augalai 
naudojami kosmetikoje“. 

 
 

2019 m. lapkričio 16 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre buvo 
organizuojama pirmoji LMA konferencija „ Masažuotojas šiandien. Masažo naujovės ir aktualijos.“ 
Mūsų centro mokytojos I. Stanišauskienė, M. Smelevič ir A. Bakanienė  prisidėjo  steigiant asociaciją. 
Centro mokytoja G. Paunksnienė šiuo metu yra asociacijos vadovė, kuri kuravo LMA renginio 
organizavimą, kaip ir I. Stanišauskienė bei A. Bakanienė. Taip pat renginyje savanoriavo centro 
mokiniai, besimokantys masažuotojo programoje. 
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                                               PAMOKA KITAIP 

Paslaugų skyriuje pamokos organizuojamos  taikant įvairius  mokymo metodus. Mokiniai ir 
mokytojai turi galimybę dalyvauti įvairiuose socialinių partnerių organizuojamuose seminaruose  
mūsų centre ir už jo ribų. Patys teikia paslaugas ir paramą, veda „grožio pamokėles“ mokiniams iš 
kitų mokyklų. Vykdo projektinę veiklą. Pristatomi modulių atsiskaitomieji darbai. Kiekvienais 
metais dalyvaujame centro ir respublikiniuose renginiuose. Pristatome ir viešiname  mūsų centro 
specialybes. 

Centro patalpose sudarytos visos sąlygos socialiniams  partneriams organizuoti seminarus ir 
mokymus, kuriuose dalyvauja Lietuvos įmonių specialistai bei mūsų centro mokiniai ir mokytojai.  

2019 m. Centro gamybinio mokymo ir kitose patalpose vyko seminarai: SIA „Henkel Latvia“, 
UAB „Juara“, UAB „Grožinta“, UAB „Kasele“, UAB „Belosa“, OU „Pro Beaute“, UAB „Osterix 
Group“, UAB „Karal Trading“, UAB „Sveikata visiems“ir kt.      

Mokiniams yra sudarytos sąlygos lankyti įvairių firmų organizuojamus seminarus ir kitus 
renginius. Atliekama sklaida ir dalinimasis gerąja patirtimi. Visi edukacinės aplinkos keitimo 
rezultatai yra viešinami centro internetinėje svetainėje.   
 

2019 m. sausio 16 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre I kurso tęstinės 
kirpėjo modulinės programos mokiniams (TK-1 gr., profesijos mokytoja Eugenija Jovaišaitė) buvo 
organizuota „Pamoka kitaip“. 

Įmonės UAB „Karal Trading“ atstovė vedė modulio „Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir 
tiesinimas“ pamoką-seminarą „COCOCHOCO - braziliškasis keratininis plaukų tiesinimas ir 
atstatymas“. Mokiniams buvo įteikti sertifikatai, suteikiantys teisę kokybiškai ir profesionaliai 
atlikti klientams keratininio tiesinimo paslaugą. 
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2019m vasario 13 d. organizuotas I‘m beauty studio seminaras su studijos įkūrėja Reda 
Valantinaite, vizažiste Monika Jazbutyte ir fotografu Vidmantu Samuoliu tema- Vizažisto darbas su 
klientais ir fotografais.  

 

  
 

2019 m. vasario 26 d. profesijos mokytojos A. Pisarevskaya ir S. Tumienė organizavo SLA  
dekoratyvinės kosmetikos seminarą mokiniams. 

 

  
 

2019 m. kovo 21 d. profesijos mokytoja G. Starinskienė su mokinėmis iš Prancūzijos 
dalyvavo praktiniame seminare. Seminaras vyko pas socialinius partnerius „Erdesoje“.  

 
2019 m. kovo 22 d. masažuotojų programos M-8 ir M-9 grupių mokiniai atliko Nervų ligų ir 

masažo dalyko atsiskaitomąjį masažą. Po atsiskaitymo turėjo galimybę pasisemti žinių iš ilgametę 
masažo praktiką turinčio masažuotojo Danieliaus. 
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2019 m. kovo 29 d. HK-29 gr. kartu su mokinėmis iš Prancūzijos dalyvavo praktiniame 
seminare, kuriame buvo pristatoma „Beauty Hills“ kosmetika. 

 

 
 

 

2019 m. balandžio 1  d. HK-26 gr. kartu su svečiais iš Prancūzijos dalyvavo praktiniame 
seminare ir išbandė „Biodroga“ kosmetiką. 

 

 
 
 
2019 m. balandžio 3d. profesijos mokytoja  S.Tumienė su mokiniais iš Prancūzijos vyko į 

Žemės ūkio mokyklą. Mokinės susipažino su kremų gamybos ypatumais ir pačios gamino natūralius 
kremus. 
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2019 m. balandžio 8 - 11 dienomis mūsų centre svečiavosi Rygos SPA masažo mokyklos 
mokinės, kurios dalyvavo praktiniuose ir teoriniuose masažuotojo specialybės užsiėmimuose. Taip 
pat stebėjo masažo specialybės mokinių darbą „Tremtinių namuose“ vykusiame projekte „Atminties 
šviesa“. 

 
 

2019 m. gegužės 28 d. K-116 gr.,  K-117 gr. mokiniai ir profesijos mokytojos A. Dimienė ir 
V. Amelina dalyvavo Vilniaus dailės akademijos Mados šou “STIČ”, Kostiumo dizaino specialybės 
diplomantų kolekcijų pristatyme. Mokiniai atliko šukuosenas kolekcijų modeliams.  

 

  
2019 m. rugsėjo mėnesį visose pirmo kurso kirpėjų ir kosmetikų specialybių  grupėse buvo 

vykdomas projektas „Grožio salonų įrengimo ir darbo specifika“. 
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2019 m. rugsėjo 04, 09, 10 ir 11 dienomis   buvo vykdomas projektas I kurso masažo 
specialybės mokiniams „Masažuotojo darbo vieta ir veiklos ypatumai“. Jo metu aplankyti masažo 
salonai, susipažinta su masažuotojo darbo vieta, specifika. 

 

  
 
            2019 m. rugsėjo mėn.  mokiniams organizuotas „Make up forever“ makiažo seminaras. 

2019 m. spalio 11 d. mokiniams organizuotas „Kryolan“ specialiųjų efektų seminaras.   
2019 m. spalio 18 d. TKO-1 gr. mokinės dalyvavo praktiniame „Beauty Hills“ seminare. 
 

 
 

2019 m. spalio 25 d. VPVPMC abiturientas, Evaldas Valantiejus, dirbantis UAB „Henkel“ 
INDOLA ir SCHWARZKOPF firmų priemonėmis,  pristatė plaukų priežiūros ir modeliavimo 
priemones. Demonstravo naujausias plaukų sukimo tendencijas.  Mokiniai turėjo galimybę išbandyti 
Evaldo pristatytas priemones, atliekant įvairius plaukų sukimo būdus. 

 

 
 

2019 m. lapkričio 4 d. TKO -1 gr. mokinės dalyvavo praktiniame seminare, kuriame 
susipažino su „Kleraderm“ kosmetika. 
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2019 m. lapkričio 13 d. firmos „Bio Noxx“ atstovai K-120 gr. mokiniams pristatė plaukų 
priežiūros Blitz-Rekonstruktion priemones. Džiugu, kai atsiranda galimybė sužinoti apie naujas 
priemones, jas praktiškai pritaikyti. Dėkojame firmos „Bio Noxx“ atstovams už žinių sklaidą 
mokiniams. Pamoką organizavo profesijos mokytojos A. Kanevičiūtė ir I. Kurnevič. 
 

  
 

2019 m. lapkričio mėn. V-1 gr.  ir TV-1 gr.  vyko į „I‘m Beauty studio“, kur mokiniams 
pristatė studijos veiklą, darbo specifiką, darbo su klientais ypatumus. 
 

2019 m. spalio mėnesį   Projektas  „Helovino makiažas“. 
V-1gr.  ir TV-1 gr.  mokiniai kartu su profesijos mokytojomis D. Stavariene ir S. Tumiene 

atliko makiažus Helovino tematika. Mokinės pačios įgyvendino savo idėjas naudodamos tiek spec. 
efektus, grimą, tiek saloninio makiažo elementus.  

Labai didžiuojamės mokinėmis ir jų puikiais darbais.  
Makiažus įamžinti padėjo fotografijos mokytojas Paulius Račiūnas ir mokinys Rokas Dūda. 
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 2019 m. lapkričio 18 d. K-116 gr. dalyvavo plaukų kirpimo ir dažymo seminare, kurį 
organizavo socialiniai partneriai „Vitrina Pro“. 

 
2019 m. gruodžio 5 d. K-116 gr., VK-111 gr. ir TK-2 gr. mokiniai su profesios mokytojomis 

A. Dimiene ir V. Amelina dalyvavo seminare, kuriame plaukų dažymo paslaptimis dalinosi 
Anželika Umbrasė – grožio salono „Bomond“ profesionali meistrė ir „Kemon“ (Italija) prekinio 
ženklo technikė. 

  
 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas 

2019 m. gruodžio 3 d., minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Vilniaus paslaugų verslo 
profesinio mokymo centro mokiniai ir profesijos mokytojai M. Smelevič ir V. Stankevičius lankėsi 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, kuriame praūžė Tarptautinis neįgaliųjų teatrų 
festivalis-konkursas „Begaso“ prizui laimėti. 

Festivalio žiūrovai turėjo galimybę pasigrožėti iš visos Lietuvos bei Lenkijos atvykusių 
trupių pasirodymais, kurie žavėjo kūrybiškumu bei originalumu. Nors konkursantai turėjo įvairias 
negalias, tačiau kiekvienas jų pasirodęs scenoje džiuginio širdis savo stiprybe, šviesa bei gabumais. 
Taigi apsilankymas šiame renginyje ne tik atkreipė mokinių dėmesį į neįgaliųjų poreikius, bet 
privertė susimąstyti ir pozityviau pažiūrėti į pasaulį. 
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2019 m. gruodžio 18 ir 19 d. centro fojė buvo atliekamas manikiūras mokyklos darbuotojams 
ir svečiams. 

 
 

2019 m. gruodžio 22 d.  V-1 gr. ir TV-1 gr. mokiniai kartu su profesijos mokytojomis D. 
Stavariene ir S. Tumiene atliko makiažus "Žiemos pasakos" tematika. Mokinės pačios įgyvendino 
savo idėjas naudodamos tiek specialiuosius efektus, grimą, tiek saloninio makiažo elementus, pačios 
gamino aksesuarus.  

Nuotraukas įamžinti padėjo fotografijosprofesijos mokytoja Jogailė Butrimaitė su mokiniais.  
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 „GROŽIO PAMOKĖLĖS“ IR LABDAROS AKCIJOS 
„Grožio pamokėlės“ buvo organizuotos Vilniaus Taikos gimnazijos, Užupio gimnazijos, 

Taikos progimnazijos, Radvilų gimnazijos, Tuskulėnų gimnazijos, Sietuvos progimnazijos, 
Naujininkų mokyklos, Ąžuolyno progimnazijos, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokiniams. 

Tęstinis projektas „Dalinuosi“ bendradarbiaujant su Antazavės vaikų globos namais.  
2019 m. vasario 1 d.  centre sulaukėme svečių iš Antazavės vaikų globos namų. Jaunuoliai 

atvyko susipažinti su centre esančiomis specialybėmis, paklausyti jau besimokančių mokinių ir juos 
mokančių specialistų, pasižvalgyti po profesinio mokymo dirbtuves. Renkantis ateities profesiją, 
jiems labai įdomu pamatyti, kaip vyksta mokymosi procesas kirpyklos, higieninės kosmetikos 
kosmetiko, masažo bei fotografų mokymo dirbtuvėse. 

Projektą įgyvendino: 
Masažo profesijos mokytoja A. Bakanienė (kartu su M-9 masažuotojų grupe); 
Kirpėjų profesijos mokytoja K. Čemeškaitė (kartu su K-116 kirpėjų grupe); 
Higieninės kosmetikos kosmetiko mokytojos R. Dovgialo, S. Tumienė ir A. Pisarevskaya 

(su  HK-24 ir HK-29 grupėmis). 
 

  
 

2019 m. vasario 4 d. mūsų centre lankėsi mokiniai iš  Vilniaus Gerosios Vilties 
progimnazijos. Profesijos mokytoja S.Tumienė paaiškino mokiniams apie veido odos priežiūros 
ypatumus, o  kirpėjų K-112 gr. pravedė pamoką apie plaukų priežiūrą. Buvo atliktas individualus 
plaukų modeliavimas su plaukų priežiūros patarimais. 
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2019 m. balandžio 08, 10, 12, 15, 18 dienomis, kirpėjų K-112 gr. priėmė svečius iš Taikos 

gimnazijos. Mokiniams buvo pravesta pamokėlė apie plaukų priežiūrą ir atliktas plaukų sušukavimas. 
 

  
 
2019 m. gegužės 20 d. Gerosios Vilties progimnazija šventė Tarptautinę Etikos dieną. Ją 

organizavo etikos mokytoja Asta Sutkuvienė ir Moksleivių atstovybė. Šventės tema buvo -
"Elegancija". Mokiniai į progimnaziją rinkosi šventiškai pasipuošę, vyko teminės dorinio ugdymo 
(etikos) pamokos, svečiavosi Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro profesijos 
mokytoja R. Dovgialo su savo  studentėmis Laura ir Melanija, kurios pravedė Ugdymo Karjerai 
renginį "Savojo stiliaus link. 
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                                                 SAVANORYSTĖ 
Plėtojome savanorystės idėjas, teikėme paslaugas socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. Teikiame paslaugas atvykusiems į centrą ir patys vykstame kirpti į Antavilių pensionatą, 
Tremtinių namus, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą.  

 
2019 m. kovo 7 d. Antavilių pensionate vyko akcija „Plaukų kirpimas“.  Šioje akcijoje 

dalyvavo kirpėjų specialybės I, II ir III kurso mokiniai (TK-1 gr., VK-108 gr., K-112 gr. ir K-116 gr.) 
kartu su profesijos mokytojomis E. Jovaišaite, L. Menčinskaite, I. Kurnevič ir K. Čemeškaite. 

 
2019 m.  balanžio 2 ir 11 d. M-8 ir M-9 grupių mokiniai lankėsi Tremtinių namuose, kur atliko 

masažą ten gyvenantiems senjorams, vykdydami projektą „Atminties šviesa“. Tiek mokiniai, tiek 
Tremtinių namų gyventojai džiaugėsi galimybe pabendrauti ir patirti masažo džiaugsmą. 

 
2019 m.  gegužės 15 d. M-8 ir M-9 grupių mokiniai vykdė labdaros akciją – nemokamai atliko 

masažus Tremtinių namų gyventojams. Šio projekto metu, jau antrą kartą pas senjorus vykstantys 
mokiniai buvo drąsesni ir džiaugėsi galimybe padovanoti savo laiką, žinias ir dėmesį tiems, kam jo 
labiausiai trūksta. 

 

  



67 
 

2019 m. rugsėjo 6 d. ir 2019 m. gruodžio 9 d. kosmetiko specialybės mokinės su profesijos 
mokytoja G. Starinskiene vyko į Tremtinių namus ir atliko antakių priežiūros paslaugas.  

 
2019 rugsėjo 26 dieną TK- 2 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja K. Čemeškaite, 

vykdydami praktinio mokymo pamoką, kuri vyko specialiuosiuose socialinės globos namuose 
„Tremtinių namai“. Išvykos metu mokiniai tobulino praktinius gebėjimus atliekant kirpimus, 
sušukavimus, taip pat prisiminė bendravimo su klientais ir aptarnavimo kultūros pagrindus. Turėjome 
pagalbos kitiems patirtis, pamatėme, kad šalia mūsų yra žmonių, kuriems negera, yra dar blogiau 
negu mums. 

 
2019 m. spalio 2 d.   K-116 gr., VK 114 gr.  ir 4 mokiniai iš Prancūzijos vyko į Antavilių 

pensionatą kirpti jo gyventojų. 
 
2019 m.  lapkričio  6 d.   K-121 grupės mokiniams, kartu su Čekijos Respublikos „High School 

of Chemistry Pardubice“ mokiniais ir mokytojomis, organizuota pamoka „kitaip“ keičiant edukacinę 
aplinką. Kirpėjų profesijos mokytoja L. Menčinskaitė  vedė mokiniams pamoką  „Plaukų kirpimas“ 
Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos būstinėje adresu Kauno 4, Vilnius. Mokiniams buvo 
suteikta detali informacija apie plaukų kirpimo technologiją ir technikas. Mokiniai praktiškai atliko 
plaukų kirpimus.  

 

  
 

2019 m. lapkričio 20 d. VK 114 gr. mokiniai su profesijos mokytoja A. Dimiene vyko į 
Fabijoniškių socialinių paslaugų namus kirpti senolių.  

 
2019 m.  gruodžio 4 d. K-116 gr. ir TK- 2 gr. mokiniai su profesijos mokytojomis A. Dimiene 

ir K. Čemeškaite vyko kirpti senjorų į Antavilių pensionatą. 
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2019 m. gruodžio 9 d. TK- 2 gr. mokiniai kartu su profesijos mokytoja K. Čemeškaite keitė 
edukacinę aplinką. Praktinio mokymo pamoka vyko specialiuosiuose socialinės globos namuose 
Tremtinių namai“. 
 
            Dalyvaujame “Erasmus +“ projektuose.  

 
2019 m. sausio 27 d. - vasario 16 d. vyko mokinių stažuotė Prancūzijoje. Šešios HK-24 grupės 

mokinės, besimokančios higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės, atliko stažuotę  Klermonte 
esančioje mokykloje Lycée des Métiers des Services Marie Curie. 

2019 m. vasario 25 d. - kovo 22 d.  vyko kirpėjo mokymo programos mokinių stažuotė 
Portugalijoje. Mokiniai atliko praktiką realiose darbo vietose/įmonėse. 

2019 m. kovo 4-22 d.  vyko  mokinių, besimokančių kirpėjo mokymo programoje,  stažuotė 
Čekijoje. Joje dalyvavo trys K-112 gr. mokinės. Dalyvės atliko stažuotę profesinėje mokykloje 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice. 

2019 m. kovo 4-22 d. vyko mokinių, besimokančių masažuotojo mokymo programoje, 
stažuotė Italijoje. 

2019 m. rugsėjo 21 d. į Lietuvą atvyko „Erasmus+“ programos dalyviai – šešios kirpėjo 
specialybės  mokinės ir trys mokytojai iš Prancūzijos (Klermonto mieste esančios Lycées des Métiers 
des services mokyklos).  

2019 m. lapkričio 4-15 d. centre atliko praktiką keturios „Erasmus+“  programos dalyvės iš 
Čekijos, Pardubice mieste esančios mokyklos Střední průmyslová škola. Merginos mokosi kirpėjo 
profesijos. 

2019 m. lapkričio 11-15 d.  profesijos mokytojos, dirbančios Higieninės kosmetikos 
kosmetiko, Kirpėjo mokymo programose, vyko į Prancūziją.  

 
K-116 gr. kirpėjo specialybės mokiniai bendravo ir dalinosi įgytomis praktinėmis žiniomis su 

mokiniais iš  Prancūzijos ir Čekijos. 
 

  
 
Mokinių iš Klaipėdos technologijų mokymo centro praktikos atlikimas mūsų centre. 
 
Vykdydami sektoriniam praktinio mokymo centrui keliamus uždavinius (optimaliai išnaudoti 

centro įrangą ir turimas technologijas) , priimame į mokymus moduliui arba modulio daliai kitų 
Lietuvos profesinių mokyklų mokinius. 

Nuo 2019 m. nuo lapkričio 25 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. 11 mokinių iš Klaipėdos 
technologijų mokymo centro, besimokančių pagal kirpėjo ir kosmetiko modulines mokymo 
programas, atliko „Plaukų šviesinimo”, „Šukuosenų modeliavimo” ir „Veido priežiūros “modulių 
praktiką mūsų centre. Su mokiniais bendravo ir savo patirtimi dalinosi profesijos mokytojos A. 
Dimienė, V. Amelina, G. Starinskienė. 

          
Parengė Erika Dūdienė 
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MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
Modernus profesinis mokymas – sėkmingos karjeros garantas 

   Šiuolaikinis mokytojas – tai kūrybiškas, lankstus, nebijantis iššūkių, kantrus, atsakingas, gebantis 
improvizuoti čia ir dabar, o svarbiausia – žmogiškas. Šios mokytojo savybės padeda moderniai 
organizuoti mokymo procesą, kurio sėkmę garantuoja ir puiki praktinio mokymo bazė – vaikų 
priežiūros kambarys ,,Aitvariukas”. 

Vaikų priežiūros kambarys skaičiuoja 11 veiklos metus. 

Veiklos orientuotos į vaiką  

Šalta žiema šalin eina! Jau pavasaris ateina! Kovo 5 d. auklės (A-18 gr.), šokdamos ir dainuodamos, 
išvarė žiemą ir pažadino pavasarį. Juokas nugali negandas, jo bijo piktosios dvasios, jis ilgina 
gyvenimą. 
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Veiklos su vaikučiais 

  

  
 

Integralus mokymas: jis apima ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, 
jausmus, vaizduotę; Puikiai integralų mokymą iliustruoja praktinis mokymas vaikų priežiūros 

kambaryje ,,Aitvariukas“ 

  
 

Apie sveiko maisto privalumus 2019 m. lapkričio 15 d. mums kalbėjo viešnia Jūratė 
Navikienė – kulinarinio tinklaraščio www.valgykimesveikiau.lt autorė, sveikos mitybos propaguotoja 
ir gero maisto gaminimo pamokų vedėja. Kartu gaminome sveikus patiekalus. 
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Kontekstualus mokymas: nauja informacija pateikiama  gyvenimo patirties kontekste; kuriami kuo 
artimesni realiam gyvenimui mokymosi kontekstai; mokomasi įvairioje – mokyklinėje ir 
nemokyklinėje – aplinkoje; ieškoma ugdymo turinio sąsajų su sociokultūriniu gyvenimo kontekstu; 
atsižvelgiama į aplinkos ypatumus.  

2019 m. vasario 28 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre vyko akcija „Skanu ir 
sveika“. Auklės vaišino Ispaninio šalavijo (chia)  sėklų desertu, avižiniais sausainiais vaišino auklės 
(A-18 gr.) kartu su  profesijos mokytojomis (Sigita Vavilavičienė, Rita Matulevičienė).Renginio idėja 
– skatinti domėtis valgymo kultūra, sveiku maistu ir jo įtaka sveikatai.  

2019 m. rugsėjo 18 d. pirmo ir antro kurso auklės (A-19 ir A-18 gr.) lankėsi Žaislų muziejuje. 
Susipažinome su žaislų pasauliu ir jo virsmų istorija. Smalsavome, tyrinėjome, žaidėme  ir supratome, 
kad vaikai žaidžia tuos pačius žaidimus kaip akmens amžiuje, o viduramžių žaislai atpažįstami ir 
šiandien. Būsimoms auklėms tai buvo labai smagi patirtis. Tradicijos supažindina žmones 
su tautos istorija, kultūros vertybėmis, padeda pažinti savo tautos kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją, 
formuotis tautinei savimonei. Beveik visa liaudies žodinė ir meninė kūryba įsitvirtino papročiuose 
ir apeigose, kurios mažai pakeistos, buvo perduodamos iš kartos į kartą. Kaip senovėje vaikus augino, 
kaip ir kokias šventes šventė? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų padėjo rasti Lietuvos 
nacionalinio muziejaus  edukacinė programa ,,Lietuvio namai“. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tauta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Istorija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apeigos
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Diferencijuotas ir individualizuotas mokymas: ugdymo procesas grindžiamas fizinių, psichinių, 
socialinių, kultūrinių ypatumų pažinimu. Siekiama pažinti kiekvieno mokinio individualias savybes 
(gabumus, nuostatas, gebėjimus ir kt.); 2019 m. lapkričio 7 d. A-19 grupės mokinės dalyvavo 
edukacinėje pamokoje, kuri vyko Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Mokinės susipažino su visiškai 
kitokiu pasaulio pažinimu. Pamatė, kaip žmonės, turintys regos negalią, pažįsta tai, ką mes, regintys, 
išvystame savo akimis (net iki 90 proc. informacijos). Mokinės susipažino su Aklųjų bibliotekos 
istorija, jos įkūrėjais bei pirmaisiais darbuotojais. Mokinės galėjo apžiūrėti ekspoziciją: senąsias 
knygas, audiobiblioteką, pirmąsias Brailio rašto spausdinimo mašinėles ir knygeles, skirtas vaikams. 
Taip pat turėjo galimybę pačios pabandyti rašyti Brailio raštu.  
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Aktyvus mokymo procesas: mokomasi praktiškai veikiant, atsisakoma teoretizavimo, 
akademiškumo – teorinės žinios atskleidžiamos ir įtvirtinamos praktinėje veikloje; mokiniai 
skatinami savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis; sudaroma galimybė rinktis, savarankiškai 
daryti sprendimus – pasirinkimo laisvė derinama su atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius. 2019 
m. rugsėjo 26 d. auklės specialybės mokinėms (A-19 gr.) pamoka „Kaip kurti vaiko emocinei raidai 
palankią aplinką?“ vyko žaislų parduotuvėje „Žaislų karalystė“ bei „Audėjo baldų centre“. Šios 
pamokos tikslas – išmokti apstatyti vaiko kambarį ne tik patogiai, bet ir saugiai, gebėti parinkti 
kokybiškus baldus bei saugius vaiko žaislus.  

Pamokos metu, bendraudamos su žaislų parduotuvės konsultantais, mokinės sužinojo apie gaminių 
technines specifikacijas, pagaminimo žaliavas bei jų kokybę. Baldų parduotuvėje kalbėjosi su 
interjero dizainere, kurios ilgametė patirtis suteikė daug žinių apie vaiko kambario baldų išdėstymą, 
priklausomai nuo kambario dydžio, patenkančios saulės šviesos bei paties vaiko amžiaus.  
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Mokymo procesą aktyvina kasmetiniai geriausios auklės konkursai. 

  

  

 

Patrauklus ir džiaugsmingas mokymas: parenkami vaiko domėjimąsi mokymosi procesu 
stiprinantys, mokymosi motyvaciją, atsakomybę skatinantys ugdymo metodai, temos, priemonės; 
siekiama, kad mokiniai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą; sudaromos sąlygos ir 
situacijos, leidžiančios išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. 2019 m. lapkričio 15 d. visi šventėme 
AUKLĖS dieną! Šį kartą norėjome pakalbėti apie sveiką maistą. Apie sveiko maisto privalumus 
mums kalbėjo viešnia Jūratė Navikienė – kulinarinio tinklaraščio www.valgykimesveikiau.lt autorė, 
sveikos mitybos propaguotoja ir gero maisto gaminimo pamokų vedėja. Kartu gaminome sveikus 
patiekalus, vėliau visus kvietėme į daržovių turgelį, na o šventę užbaigė muzikinio ugdymo mokytoja 
Ramunė Sadaunykienė su pirmo kurso merginomis. Skambėjo dainos, visi skanavo pasigamintų gero 
maisto patiekalų ir džiaugėsi, kad šventė pavyko. 
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Mokymo sąsajos su realiu gyvenimu. Mokomasi to, kas mokiniui yra svarbu, reikšminga, 
prasminga. Siekiama kiekvieną mokomąją temą, problemą aktualizuoti, t. y. padaryti mokiniui 
aktualią, reikšmingą, susieti ją su mokinio reikmėmis, praktiniu pritaikymu. Sausio 15 d. antro kurso 
auklės lankėsi Vilniaus vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Išeinant į praktiką,  svarbu pasirinkti 
tinkamą praktikos vietą. Direktorė Laima supažindino mokines su darželio aplinka, papasakojo apie 
darbuotojų kasdienybę, plėtros naujoves. 2019 m. balandžio 29 d. būsimos auklės lankėsi vaikų 
lopšelyje-darželyje „Lazdynėlis“. Kaip visada mus maloniai sutiko darželio direktorė Elena 
Markevičienė. Susipažinome su darželio aplinka, veikla, lankėmės grupėse. Džiaugiamės puikia 
socialine partneryste ir tvirtiname, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei keletą kartų išgirsti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpdalykinė integracija: nagrinėjant bet kurią temą ar problemą, stengiamasi ugdyti įvairius 
dalykinius gebėjimus. Ugdyme labai patogu integraliai ugdyti mokinio mąstymo galias, jo kalbinę, 
vaizdinę, vaidybinę raišką, estetinę nuovoką, sveikos gyvensenos įgūdžius, judesių kultūrą. 
Lapkričio 19 d. būsimos kirpėjos (VK-119 gr.) ir auklės (A-19 gr.) lankėsi Vilniaus kolegijoje. Jos 
dalyvavo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studijų programų pristatyme, 
su kuriomis supažindino studijų organizavimo skyriaus vedėja A. Kniežienė. Mūsų moksleivės taip 
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pat susipažino su dr. A. Juškio  vykdomo projekto „Vaikų ir jaunimo edukacijos autorių teisių 
įgyvendinimo ir apsaugos tema būklės tyrimas“ rezultatais. 

  

  
 

Mokymo procesą aktyvina puiki socialinė partnerystė. Džiaugiamės draugyste su vaikų 
darželiais ,,Išdykęs vėjas”, ,,Pasaka”, ,,Gintarėlis”, ,,Vaikystės sodas”, ,,Lazdynėlis”, vertiname 
bendradarbiavimą su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. 
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SPORTO  PASIEKIMAI 
 

2019-01-23 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje  vyko Vilniaus regiono PMĮ tinklinio 
varžybos. Iškovota II vieta. 

      Arina Vorobjova  M-9 gr. 
      Gabija Puodžiulytė  K-113 gr. 
      Evelina Sindaravičiūtė  VK-115 gr. 

Karolina Polonskaja  VF-55 gr. 
Gerda Gavrilova  VK-114 gr. 
Kamilė Pugačiova  HK-29 gr. 
Aneta Vertinska  A-18 gr. 
Renata Dadelo  A-18 gr. 
Evelina Adulčikaitė  VFL-23 gr. 
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2019-04-18 Mykolo Romerio universitete vyko DIDLAUKIO Akademinio miestelio 
bendruomenės stalo teniso varžybos.  
        I vieta – Greta Stankūnaitė  VF-54 gr.  
        II vieta -  Viktorija Arlauskaitė  VK-114 gr.  
        III vieta – Dorota Šimanel  K-117 gr.   
        V vieta – Marija Strukovskaja  K-117 gr.    
        VI vieta – Vilmantas Pinkevičius  VK-115 gr.        
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2019-05-14 Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro renginys „Linksmosios estafetės”.  
        Nugalėtojai: 
            I vieta   VK-117  
           II vieta   VK-115     
          III vieta   VF-58/VF-55 
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2019-06-02 išskirtinis Švietimo mainų paramos fondo projektas „Bėk su Erasmus+“ kvietė prisijungti 
prie „Erasmus+“ komandos „We run Vilnius“ bėgime. Renginyje dalyvavo ir mūsų centro darbuotojų 
bei mokinių komandos „CENTRIUKAS“ bei „CENTRIUKAS+“. 
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 
Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime 

Nr. 2018-1-LT01-KA116-046769 
„Profesinis tobulėjimas su „Erasmus+“ 

 
2019 m. sausio 27 d. - vasario 16 d. vyko mokinių stažuotė Prancūzijoje. Trys I-12 ir R-10 grupių 
mokinės atliko stažuotę  Saint Eloy les Mines esančioje mokykloje Lycée Professionnel Desaix. 
Dalyvės gilino galanterijos bei kitų odos gaminių dizaino kūrimo žinias, tobulino darbo su oda, 
siuvimo įgūdžius, lankėsi įmonėse: „Sofama“, kurioje gaminama Chanel ir Louis Vuitton 
galanterija, ir „Sibel“, kuri prekiauja įvairių rūšių oda.  

 
 
 

2019 m. sausio 28-31 d. centro profesijos mokytoja, Kristina Uginčienė su vizitu vyko į Prancūziją.  
Mokytoja stebėjo kaip vykdoma Odos dirbinių gamintojo mokymo programa Saint Eloy les Mines 
mieste esančioje profesinėje mokykloje LYCEE DESAIX. 
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2019 m. sausio 27 d. - vasario 16 d. vyko  mokinių stažuotė Prancūzijoje. Šešios HK-24 grupės 
mokinės, besimokančios higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės, atliko stažuotę  
Klermonte esančioje mokykloje Lycée des Métiers des Services Marie Curie. 

       

2019 m. vasario 25 d. - kovo 22 d.  vyko mokinių stažuotės Portugalijoje. Jose dalyvavo 
dešimt mokinių, besimokančių fotografo, floristo ir kirpėjo mokymo programose. Mokiniai 
atliko praktiką įmonėse. 

 

2019 m. kovo 11-29 d.  vyko mokinių, besimokančių fotografijos,  stažuotė Latvijoje. Joje 
dalyvavo keturi F-56 ir VF-54 gr. mokiniai. Dalyviai atliko stažuotę profesinėje mokykloje 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. 
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2019 m. kovo 4-22 d.  vyko mokinių, besimokančių kirpėjo mokymo programoje,  stažuotė 
Čekijoje. Joje dalyvavo trys K-112 gr. mokinės. Dalyvės atliko stažuotę profesinėje mokykloje 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice. 

  

2019 m. vasario 25-28 d. centro direktorė ir projektų vadovė su parengiamuoju  vizitu vyko į 
Italiją, Foggia. Čia susipažino su nauju priimančiu partneriu NEW SERVICE SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE. Vizito metu aptartos bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje 
galimybės, mokinių ir mokytojų mobilumų organizavimo klausimai. 

 

2019 m. kovo 4-22 d.  vyko mokinių stažuotė Italijoje. Joje dalyvavo dešimt įvairių profesijų 
besimokantys centro mokiniai (socialiniai darbuotojai, masažuotojai, auklės, apeigų ir švenčių 
organizatoriai). Jie atliko praktiką įmonėse. 
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Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime 
Nr. 2019-1-LT01-KA116-060242 „Mokinių ir personalo mobilumai 2019“ 

 
2019 m. lapkričio 11-15 d. keturios centro profesijos mokytojos, dirbančios Higieninės kosmetikos 
kosmetiko, Kirpėjo, Siuvėjo ir Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programose, vyko į 
Prancūziją. Mokytojas priėmė Lycees Jean Perrin Louis-Jacques Goussier, esanti Reze mieste. 
Dalyvės susipažino su Prancūzijos profesinio rengimo sistema, mokyklos vykdomomis 
programomis, metodine medžiaga, vertinimo sistema. Vzito metu dalyvavo Lycees Jean Perrin 
Louis-Jacques Goussier ugdymo procese, stebėjo plaukų kirpimo, siuvimo, estetikos, dailės bei 
socialinės priežiūros pamokas. Aplankė įvairias socialinių partnerių įmones, kuriose mokiniai 
atlieka praktiką.   

 

2019 m. gruodžio 10-13 d. centro direktorė ir projektų vadovė su parengiamuoju  vizitu vyko į 
Ispaniją, Valensiją. Čia susipažino su nauju priimančiu partneriu Sistema Practices s.l. 
(ESMOVIA). Vizito metu aptartos bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje galimybės, mokinių 
ir mokytojų mobilumų organizavimo klausimai.  
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Strateginės partnerystės projektai 

„Acquiring knowledge of European standards for development cosmetic 
products of organic origin“ (ORGANIC) Nr. 2017-1-МK01-KА202-035426 
 

2019 m. kovo 13-14 d. Makedonijos sostinėje Skopje vyko antrasis projekto partnerių susitikimas. 
Jame dalyvavo projekto partneriai iš Makedonijos, Švedijos bei Lietuvos. Į susitikimą vyko 
direktorė R. Pečiukaitytė ir projektų vadovė R. Damkauskienė. Susitikimo metu partneriai apžvelgė 
projekto veiklų eigą, pasiektus rezultatus, parengė tarpinę projekto ataskaitą, susitarė dėl baigiamųjų 
projekto veiklų. 

      

2019 m. birželio 19  d. centro aktų salėje vyko  „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto 
„ORGANIC“ pristatymas. Seminaro dalyvius pasveikino centro direktorė R. Pečiukaitytė. Projektų 
vadovė R. Damkauskienė supažindino su dvejus metus vykdytomis projekto veiklomis. Profesijos 
mokytojos G. Starinskienė, A. Pisarevskaya ir S. Tumienė pristatė projekto rezultatą, parengtą 
mokymo medžiagą apie natūralią, ekologišką ir organišką kosmetiką. 

    

2019 m. rugsėjo 11-12 d. Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjė  vyko  „Erasmus+“ strateginės 
partnerystės projekto „ORGANIC“ rezultatų sklaidos konferencija. Konferencijoje dalyvavo centro 
direktorė Rita Pečiukaitytė, projektų vadovė Rita Damkauskienė ir trys HK-26 grupės mokinės. 
Konferencijos dalyviams pristatytos dvejus metus vykdytos projekto veiklos, projekto dalyvių 
sukurta mokymo medžiaga – vadovėlis  apie natūralią, ekologišką ir organišką kosmetiką. 
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VPVPMC dalyvavo “Erasmus+” programoje kaip priimantis partneris 

2019 m. kovo 16 d. - balandžio 12 d. „Erasmus+“ programos dalyvės, devynios mokinės ir du 
mokytojai iš Prancūzijos (Klermonto mieste esančios Lycées des Métiers des services mokyklos) 
atliko praktiką centre. Mokinės mokosi kosmetiko profesijos.  

 

2019 m. kovo 10-30 d. centre atliko stažuotę dvi mokinės iš Prancūzijos, LYCEE DESAIX  
mokyklos, esančios Saint Eloy les Mines mieste. Mokinės mokosi odininko profesijos. Stažuotės 
metu merginos susipažino su centru, jo veikla, gamino įvairius suvenyrus iš natūralios odos, lankėsi 
UAB „Vingra“.   

  

2019 m. kovo 31  d. - balandžio 19 d. – centre viešėjo trys mokinės ir dvi profesijos mokytojos iš 
Rīgas Stila un modes tehnikums. Viešnios susipažino su centru, vykdomomis programomis, 
mokymo aplinka. Mokytojos stebėjo kosmetikų praktinio mokymo užsiėmimus, mokinės dalyvavo 
praktinio mokymo pamokose kartu su centro masažuotojais. Dalį praktikos mokinės atliko Birštone 
esančioje AB „Eglės“ sanatorijoje. 
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2019 m. rugsėjo 21 d. - spalio 12 d.  šešios mokinės ir trys mokytojai iš Prancūzijos (Klermonto 
mieste esančios Lycées des Métiers des services mokyklos) svečiavosi centre. Atvykę mokinės 
mokosi kirpėjo profesijos. Svečiai susipažino su centru, administracija, mokytojais. Mokinės 
dalyvavo praktikoje kartu su centro mokiniais. 

 

2019 m. spalio 7-24 d. VPVPMC atliko praktiką šeši mokiniai iš Latvijos  (Rezeknes Maksla un 
dizaina vidusskola). Mokiniai mokosi fotografo profesijos. Stažuotės metu jie susipažino su centru, 
jo veikla, kartu su centro mokiniais dalyvavo praktikos užsiėmimuose, atliko įvairias užduotis. 
Stažuotės pabaigoje vyko jų fotodarbų paroda. Tuo pačiu metu svečiavosi ir Rezeknės mokyklos 
fotografų mokytojas. Jis stebėjo, kaip vykdomas fotografų rengimas mūsų centre bei vedė pamokas 
mūsų centro mokiniams tema „Modelio vaidmuo fotografijoje“. 

 

2019 m. lapkričio 4-15 d. centre atlieko praktiką keturios „Erasmus+“  programos dalyvės iš 
Čekijos, Pardubice mieste esančios mokyklos Střední průmyslová škola. Merginos mokosi kirpėjo 
profesijos. Kartu atvyko ir dvi mokytojos. Viešnios susipažino su centru, administracija, 
mokytojais, kirpėjo mokymo programa. Mokinės dirbo centro kirpykloje, o mokytojos stebėjo, kaip 
vyksta kirpėjų praktinis mokymas. 
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2019 m. lapkričio 20 d. centre viešėjo svečiai iš Vengrijos – vadovų ir mokytojų grupė iš Gaboro 
Bethleno žemės ūkio ir maisto pramonės profesinės mokyklos ir kolegijos. Svečiai susipažino su 
centru, vykdomomis mokymo programomis, praktinio mokymo dirbtuvėmis. Aptartos 
bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje galimybės. 

 

2019 m. lapkričio 22 d. centre viešėjo „Erasmus+“ dalyviai, svečiai iš Prancūzijos, REZE mieste 
esančios Lycée Professionnel Louis-Jacques GOUSSIER mokyklos. Atvykę mokinės ir mokytoja 
susipažino su centru, vykdomomis mokymo programomis, praktinio mokymo dirbtuvėmis. 
Viešnios dalyvavo fotografų pamokoje, stebėjo Mados teatro pasirodymą. Aptartos 
bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje galimybės. Atvykę mokinės mokosi kirpėjo, kosmetiko, 
siuvėjo ir slaugytojo profesijų. Jos 4 savaites stažavosi įvairiose Lietuvos įmonėse. 

 

2019 m. lapkričio 20 d. centre svečiavosi tarptautinių projektų koordinatorė Arielle Rousseau ir 
profesijos mokytoja iš Germaine Tillion Professional High School (Prancūzija). Viešnios susipažino 
su centro veikla, aptartos bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje galimybės. 

2019 m. gruodžio 23 d. centre svečiavosi 
viešnia iš Suomijos, SAVO profesinės 
mokyklos (Kuopio) tarptautinių projektų 
koordinatorė Tarja Lindgren. Susitarta dėl 
bendradarbiavimo „Erasmus+“ programos 
projektuose. 
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