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Strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2019 m. veiklos programa
Strateginio
planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

1. Vykdomų
programų
ugdymo turinys,
jo formavimas,
įgyvendinimas;

1.1. Teikti pirminį
ir tęstinį profesinį
mokymą, pagrindinį
ir vidurinį ugdymą;

1.1.1. Parengti 2019–2020 m. m.
centro vykdomų programų
įgyvendinimo planą;

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė
metodinių grupių
pirmininkai

0,33

1.1.1.1. Vadovaujantis pagrindinio,
vidurinio ugdymo, profesinio mokymo
bendraisiais ugdymo planais parengtas
2019–2020 m. m. centro vykdomų
programų įgyvendinimo planas;

2019
birželis

1.1.2. Parengti modulinių
profesinio mokymo programų,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų mokomųjų dalykų
2019–2020 m. m. ilgalaikius
planus;
1.1.3. Užtikrinti kokybišką
profesinio mokymo programų
teikimą, tobulinant mokytojų
profesinę kompetenciją, stiprinant
ir atnaujinant materialinę bazę;

V. Gedminaitė
metodinių grupių
pirmininkai

0,56

1.1.2.1. Parengti modulinių profesinio
mokymo programų, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų mokomųjų
dalykų 2019–2020 m. m. ilgalaikiai planai;

2019 m.
birželio rugsėjis

L. Ratkevičienė
G. Dervinis
praktinio mokymo
vadovas

0,33

2019 m.
sausis–
gruodis

1.1.4. Užtikrinti kokybišką
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų teikimą,
individualizuojant ugdymo turinį
ir teikiant mokymosi pagalbą;

L. Ratkevičienė
K. Saprykina
V. Gedminaitė

0,33

1.1.5. Pasirengti vykdyti CNC
technologijų mašinų operatoriaus
modulinę profesinio mokymo
programą;

L. Ratkevičienė
G. Dervinis

3,4

1.1.3.1. Mokinių, besimokančių pagal
profesinio mokymo programas, mokymosi
vidurkis siekia 8.9;
1.1.3.2. Procentas mokinių,
laikančių asmens įgytų kompetencijų
vertinimą balais 9-10, siekia 58 %;
1.1.4.1. Mokinių, besimokančių pagal
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, mokymosi vidurkis siekia 7,6;
1.1.4.2. Procentas mokinių, laikančių
valstybinius brandos egzaminus nuo 50 iki
100 balų, nemažesnis nei 43 %;
1.1.5.1.Pasirengta vykdyti CNC
technologijų mašinų operatoriaus
modulinę profesinio mokymo programą;

Atsakingas

Lėšos
(tūkst.)

Pageidaujami rezultatai

Atlikti
iki

Pastabos

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
rugpjūtis

2

1.2. Sudaryti
sąlygas asmenims
profesijos
kvalifikacijai
tobulinti ir
persikvalifikuoti;

1.1.6. Parengti, atnaujinti
virtualioje mokymo(si) aplinkoje
Moodle mokomąją medžiagą,
skirtą pagrindinio, vidurinio
ugdymo ir pirminio profesinio
mokymo programų mokymui(si);
1.1.7. Dalyvaujant LINPRA
koordinuojamame tarptautiniame
projekte UPSKILLS rengti
plastikų liejimo operatoriaus
programą;

V. Gedminaitė
K. Žilin

2,8

1.1.6.1. Pagal poreikį sukurta , atnaujinta
VMA Moodle mokomoji medžiaga
pagrindinio, vidurinio ugdymo ir pirminio
profesinio mokymo programų mokomųjų
dalykų;

J. Mikutavičienė
G. Dervinis

42,0

1.1.7.1. Rengiama plastikų liejimo mašinų 2019 m.
operatoriaus programa;
sausis–
gruodis

1.2.1. Taikant virtualų mobilumą
sudaryti sąlygas profesijos
kvalifikacijai tobulinti ir
persikvalifikuoti;
1.2.2. Plėtoti centro teikiamas
paslaugas pagal tęstinio profesinio
mokymo programas, skirtas
profesijos kvalifikacijai tobulinti ir
persikvalifikuoti, prioritetą teikiant
Energetikos sektorinio praktinio
mokymo centro materialinės bazės
naudojimui;

V. Gedminaitė
K. Žilin

2,3

2019 m.
sausis–
gruodis

L. Ratkevičienė
praktinio mokymo
vadovas
G. Dervinis

1,0

1.2.3. Sudaryti sąlygas pirminio ir
tęstinio profesinio mokymo
programas pagal poreikį teikti
pameistrystės mokymosi forma;
1.2.4. Atnaujinti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programas ir
organizuoti mokymus, organizuoti
efektyvų jų viešinimą;

L. Ratkevičienė
praktinio mokymo
vadovas
G. Dervinis
L. Ratkevičienė
praktinio mokymo
vadovas
G. Dervinis
V. Gedminaitė

1,0

1.2.1.1. Pagal poreikį parengta e.mokymosi
medžiaga patalpinta VMA Moodle,
TAMO; mokiniai turi prieigą prie VMA
Moodle, TAMO;
1.2.2.1. Organizuojami asmenų
kvalifikacijos tobulinimo ir
persikvalifikavimo mokymai pagal plytelių
klojėjo padėjėjo, plytelių klojėjo, dažytojo,
betonuotojo, mūrininko, prekybinės salės
darbuotojo, elektros įrenginių įrengimo ir
eksploatavimo elektromonterio, pardavėjo,
padavėjo, virėjo, socialinio darbuotojo
padėjėjo, suvirintojo elektra, pagalbinio
virtuvės darbuotojo tęstinio profesinio
mokymo programas;
1.2.3.1. Profesinio mokymo programos
teikiamos pameistrystės forma;
1.2.4.1. Atnaujintos 8 suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programos iš
kompiuterijos, elektros ir energijos,
elektronikos ir automatikos, metalo darbų,
maitinimo sričių ir organizuoti mokymai
pagal šias programas;

2019 m.
sausis–
gruodis

0,76

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
gruodis
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1.3. Tenkinti
mokinių pažinimo,
lavinimosi ir
saviraiškos
poreikius, ugdyti
bendrąsias
kompetencijas;

1.3.1. Plėtoti centro mokinių
tarybos veiklos galimybes;

V. Petkūnas

0,2

1.3.2. Sudaryti sąlygas ir skatinti
mokinių saviraišką inicijuojant,
organizuojant akcijas, talkas,
pramogas, projektus ir kitus
renginius centre, mieste, šalyje;

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė
N. Gimžauskienė

0,2

1.3.3. Įvertinti mokinių
neformaliojo švietimo poreikius ir
parengti neformaliojo švietimo
programas;

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė

0,33

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė
N. Gimžauskienė

0,76

1.3.4. Patobulinti pagalbos
mokiniui sistemą;

1.3.5. Patobulinti rengimo
profesinio meistriškumo
konkursams sistemą: sudaryti
konkursų planą, rengėjų ir
vykdytojų darbo grupes, išplėtoti
profesijų konkursų tradicijas ir
kultūrą;
1.3.6. Diferencijuojant ir
individualizuojant ugdymo turinį,
taikyti aktyvaus mokymo
metodus;
1.3.7. Sukurti ir taikyti mokinių
poreikių analizės sistemą
(naudojant IQESonline Lietuva
platformą, TAMO);

1.3.1.1. Tenkinami mokinių saviraiškos ir
saviugdos poreikiai, Mokinių taryba
inicijuoja ir dalyvauja projektinėje
veikloje;
1.3.2.1. Mokiniai inicijuoja, organizuoja
gerumo akcijas miesto bendruomenei
„Padėk man“, „Padovanok Draugui
Kalėdas“, dalyvauja respublikinėse
akcijose „Darom“, „Atmintis gyva, nes
liudija“, Maisto banko akcijose, projekte
„Mes rūšiuojame“, tradiciniuose centro
renginiuose;
1.3.3.1. Parengta 16 neformaliojo
švietimo programų, skirtų ugdyti pilietines
vertybes, puoselėti tautines tradicijas,
stiprinti kalbinį, gamtamokslinį
raštingumą, tenkinti saviraiškos poreikius;
1.3.4.1. Patobulinta pagalbos mokiniui
sistema, gerėja mokymosi rezultatai,
nepažangių mokinių skaičius gimnazijos
skyriuje neviršija 1,1 %;
1.3.5.1. Profesinio meistriškumo
konkursų rezultatai gerėja;

2019 m.
sausis–
gruodis
2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
birželis–
rugpjūtis

2019 m.
sausis–
birželis

Praktinio
mokymo vadovas
G. Dervinis

0,76

2019 m.
sausis–
birželis

V. Gedminaitė
metodinės grupės

0,76

1.3.6.1. Mokytojai diferencijuoja ir
individualizuoja ugdymo turinį, taiko
aktyvius mokymo metodus;

2019 m.
sausis–
gruodis

V. Gedminaitė

0,33

1.3.7.1. Taikant mokinių poreikių analizės
sistemą, atliktos apklausos, tyrimai, gautų
rezultatų analizė;

2019 m.
sausis–
gruodis
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1.4. Teikti
mokiniams
mokymosi,
informacinę,
socialinę pagalbą;

1.3.8. Organizuoti mokinių
stažuotes užsienyje pagal Erasmus
+ programos projektus;

J. Mikutavičienė

1,0

1.3.8.1. Dešimt informacinių sistemų
profesijos mokinių patobulino profesines
kompetencijas stažuotėje pagal Erasmus +
mobilumo projektą „Informacinių
technologijų specialistų profesinių
kompetencijų tobulinimas“.

2019 m.
sausis-kovas

1.4.1. Taikant VMA ir emokymo(si) metodus, sudaryti
sąlygas kiekvienam mokiniui
siekti aukštesnių mokymosi
rezultatų;
1.4.2. Įvertinti ir tenkinti gabių
mokinių poreikius, sudaryti
sąlygas plėtoti gabumus;

K. Žilin

0,56

1.4.1.1. Visi mokiniai turi prieigą prie
VMA Moodle ir gali naudotis pateikta
mokomąja medžiaga;

2019 m.
sausis–
gruodis

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė
K. Saprykina

1,46

2019 m.
sausis–
gruodis

1.4.3. Užtikrinti galimybes
mokytis pagal individualizuotas
pagrindinio ugdymo programas;

L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė

0,66

1.4.2.1. Sudarytos laikinosios grupės
mokytis lietuvių kalbos ir literatūros,
matematikos, istorijos, anglų kalbos, rusų
(užsienio) kalbos, fizikos, biologijos,
geografijos dalykų išplėstiniu kursu;
mokiniai dalyvauja IT konkursuose
„Bebras“ , 2019 m. dalykiniuose
edukaciniuose konkursuose „Olimpis“,
Matematikos Kengūros projekte,
dalykinėse olimpiadose, kituose
konkursuose;
1.4.3.1. Parengtos pritaikytos ir
individualizuotos pagrindinio ugdymo
programos pagal poreikį;

1.4.4. Tobulinti lankomumo
užtikrinimo sistemą;

L. Ratkevičienė
N. Gimžauskienė
Vaiko gerovės
komisija
L. Ratkevičienė
V. Gedminaitė

0,33

1.4.4.1. Be pateisinamos priežasties
praleistų pamokų per metus vienam
mokiniui skaičius 10,20;

2019 m.
sausis–
gruodis

1,33

1.4.5.1. Suorganizuoti „Karjeros dienų“
renginiai, dalyvauta parodoje „Studijos
2019“, teikiama informacija apie karjeros
galimybes miesto, apskrities mokyklų
mokiniams organizuojant pažintines
profesinio veiklinimo pamokas, lankantis
mokyklose;

2019 m.
sausis–
gruodis

1.4.5. Teikti mokiniams
informaciją apie karjeros
galimybes, konsultuoti, ugdyti
karjeros kompetencijas;

2019 m.
sausis–
gruodis

5

1.4.6. Teikti mokiniams
informacinę, materialinę
psichologinę pagalbą;

2.

Personalas.

2.1. Sudaryti
sąlygas centro
darbuotojams
tobulinti
kvalifikaciją;

L. Ratkevičienė
N. Gimžauskienė

2.1.1. Įvertinus centro darbuotojų V. Petkūnas
kvalifikacijos tobulinimo
A.Vazgelevičiūtė
poreikius, prioritetus parengti ir
įgyvendinti mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos
programą;
2.1.2. Užtikrinti vadovų,
V. Petkūnas
mokytojų kompetencijų
tobulinimą, kvalifikacijos kėlimą;

0,46

1.4.6.1. Organizuojamas nemokamas
maitinimas, sudaromos lengvatinės sąlygos
gyventi bendrabutyje; skiriama materialinė
parama; kelionės kompensacija;
sprendžiant problemas bendraujama su
mokiniais, mokinių tėvais, globėjais,
seniūnijų socialiniais darbuotojais,
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru,
Visagino švietimo pagalbos centru,
Visagino savivaldybės Vaiko teisių
skyriumi bei Socialinės paramos skyriumi;
2.1.1.1. Parengta 2019 m. mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
programa;

2019 m.
sausis–
gruodis

1,9

2.1.2.1. Sudarytos sąlygos kelti
kvalifikaciją 5 dienas per metus;

2019 m.
sausis–
gruodis

2.1.3.1. 2 informacinių technologijų
srities profesijos mokytojai patobulino
profesines kompetencijas stažuotėse,
kurios vyko pagal Erasmus + mobilumo
projektą „Informacinių technologijų
specialistų profesinių kompetencijų
tobulinimas“;
2.1.4.1. Atliktos apklausos, nustatyti
poreikiai;

2019 m.
sausis–
gruodis

2.1.5.1. Optimizuotas darbas
įdiegus profesinio mokymo informacines
sistemas ir registrus;

2019 m.
sausis–
gruodis

0,33

2.1.3. Organizuoti profesijos
mokytojų ir personalo, atsakingo
už profesinį mokymą
kvalifikacijos kėlimą užsienyje
pagal Erasmus + programas;

J. Mikutavičienė

5,0

2.1.4. Nustatyti kvalifikacijos
kėlimo ir kompetencijos
tobulinimo poreikius;

V. Petkūnas

0,33

2.1.5. Išbandyti diegiamas
profesinio mokymo informacines
sistemas ir registrus dalyvaujant
projekte „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą
informacinių sistemų ir registrų

V. Petkūnas

66,0

2019 m.
sausis

2019 m.
sausis,
rugsėjis
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plėtra“;
2.2. Užtikrinti
profesijos mokytojų
papildymą
kvalifikuotais
darbuotojais;

3. Materialinė
bazė ir
finansiniai
ištekliai.

3.1. Padidinti
Centro veiklos
efektyvumą,
sustiprinti ir
modernizuoti
materialinę bazę;

2.2.1. Skatinti geriausius
absolventus rinktis mokytojo darbą
VTVPMC, nukreipti į tikslines
studijas;
2.2.2. Pritraukti įmonių
darbuotojus dirbti sektoriniame
praktinio mokymo centre
profesijos mokytojais;
3.1.1. Vykdyti Energetikos
Sektorinio praktinio mokymo
centro II plėtros etapą;

V. Petkūnas

0,05

2.2.1.1. Įdarbintas vienas absolventas;

2019 m.
rugsėjis

V. Petkūnas

0,6

2.2.2.1. Įdarbintas vienas profesijos
mokytojas;

2019 m.
rugsėjis

2019 m.
sausis–
gruodis

3.1.2. Aprūpinti mokomuosius
kabinetus kompiuterine ir
programine įranga, su
atnaujintomis mokomosiomis
programomis;

K. Žilin

6,6

3.1.3. Apsirūpinti vadovėliais,
mokymo priemonėmis, mokomąja
kompiuterine programine įranga;

L. Ratkevičienė
A. Medinienė

8,0

3.1.1.1. Įvykdytas sektorinio mokymo
centro II plėtros etapas:
-bendrabučio dalies remontas;
-mokomosios įrangos įrengimas;
-mokymo patalpos (metalo dirbtuvių)
remontas ir vėdinimo sistemos
modernizavimas;
3.1.2.1. Sukurtas centralizuotai
administruojamas Wi-Fi tinklas
mokiniams ir mokytojams centro
viešosiose vietose ir užtikrintas jo
saugumas;
3.1.2.2.Atnaujintos ir papildomai įsigytos
licencijos Adobe programiniai įrangai 205
ir 313 kabinetuose. Atnaujintos ir
papildomai įsigytos licencijos AutoDesk
programiniai įrangai 205 ir 204
kabinetuose.
3.1.2.3. Atnaujinta biuro programinė
įranga administracijos darbuotojų
kompiuterizuotose darbo vietose;
3.1.3.1. Įsigyti vadovėliai ir profesinė
literatūra, reikalinga mokymo(si) procesui
aprūpinti;

A. Bagdanavičius

2

3.1.4.1. Atliktas 3-o aukšto koridoriaus
remontas;

2019 m.
sausis–
rugpjūtis

3.1.4. Atlikti 3-o aukšto
koridoriaus remontą;

V. Petkūnas
J. Mikutavičienė
G. Dervinis

501,522

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
gruodis
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4.
Vidinė
veiklos kokybė.

4.1. Tobulinti
edukacinę bazę
teikiamoms švietimo
paslaugoms;

3.1.5. Palaikyti sektorinio
praktinio mokymo
centro patalpų gerą būklę;

A. Bagdanavičius
G. Dervinis

0,2

3.1.5.1. Gera sektorinio praktinio
mokymo centro patalpų būklė;

3.1.6. Atnaujinti ir papildyti
Energetikos sektorinio
praktinio mokymo centro esamą
įrangą;

G. Dervinis

2,0

3.1.7. Parengti projektinį
pasiūlymą ir paraišką Plastikų
liejimo mašinų operatoriaus
praktinio mokymo bazės
sukūrimui;
3.1.8. Parengti paraišką sporto
salės, treniruoklių salės,
drabužinių – dušo patalpų
modernizavimui ir sportinio
inventoriaus atnaujinimui;
4.1.1. Keičiantis mokymo centro
teisiniam statusui iš biudžetinės
įstaigos į viešąją įstaigą, užtikrinti
valdymo organų (dalininkų
susirinkimo, kolegialios centro
tarybos ir savivaldos institucijų
(centro savivaldos tarybos,
mokinių tarybos) veiklą ir
bendradarbiavimą;

J. Mikutavičienė
G. Dervinis

0,5

J. Mikutavičienė
A. Bagdanavičius

0,4

3.1.6.1. Atsižvelgiant į technologines
2019 m.
naujoves bei pokyčius gamybinėse
sausis–
įmonėse, papildyta įranga, atnaujintos
gruodis
kompiuterinės programos (mokomosios,
valdiklių programavimo). Esama įranga
kokybiškai funkcionuoja, laiku atliekamas
jos remontas;
3.1.7.1.
P Iki 2019
ateikti pasiūlymas ir paraiška,
rugsėjo mėn.
gautas finansavimas plastikų liejimo
operatoriaus praktinio mokymo bazės
kūrimui;
3.1.8.1. Pateiktos paraiškos į ŠMPF ir
2019,
CPVA;
balandžio 14
d.

4.1.2. Stiprinti ir tobulinti
centro savivaldos institucijų
(centro tarybos, metodinių grupių,
mokinių tarybos) veiklą;

V. Petkūnas

4.1.3. Vykdyti pedagoginę
priežiūrą;

V. Petkūnas
L. Ratkevičienė
G. Dervinis

V. Petkūnas

2019 m.
sausis–
gruodis

4.1.1. Vadovaujantis Profesinio mokymo
įstatymu ir Visagino TVPMC įstatais
išrinkti , suformuoti ir veikiantys valdymo
ir savivaldos organai;

2019 m.
sausis

0,33

4.1.2.1. Savivaldos institucijos dalyvauja
centro veiklos planavime ir vertinime;

2019 m.
sausis–
gruodis

0,66

4.1.3.1. Stebėtos ir aptartos pamokos,
kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemos
tobulinimas ;

2019 m.
sausis–
gruodis

8

K. Saprykina
V. Gedminaitė

5. Ryšiai su
socialiniais
partneriais

5.1. Plėtoti
bendradarbiavimą su
darbdaviais ir

4.1.4. Užtikrinti atitiktį įdiegtam
ISO 9001 kokybės standartui;

G. Dervinis

0,75

4.1.4.1. Užtikrinta įdiegto kokybės
vadybos standarto ISO 9001 atitiktis;

2019 m.
sausis–
gruodis

4.1.5. Įdiegti buhalterinės
apskaitos ir personalo sistemą
SAIKAS;

Ž. Ozarinskienė

0,58

4.1.5.1. Įdiegta buhalterinės apskaitos ir
personalo sistemą SAIKAS;

2019 m.
sausis–
gruodis

4.1.6. Sudaryti saugias darbo
sąlygas mokiniams ir mokytojams;

M. Čirikienė

4,83

2019 m.
sausis–
gruodis

4.1.7. Tobulinti
informacinio centro veiklą,
atnaujinti, viešinti informaciją
centro interneto svetainėje;
4.1.8. Iš esmės atnaujinti
Visagino TVPMC internetinę
svetainę www.vpm.lt

A. Šukelienė

0,29

4.1.6.1. Mokymosi ir darbo vietos
atitinka Lietuvos higienos normas:
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta 2017 m.
kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284;
HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti
formaliojo profesinio mokymo programą.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtinta sveikatos apsaugos ministro
2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V326;
4.1.7.1. Paviešinta informacija apie centro
veiklą interneto svetainėje vpm.lt;

K. Žilin
V. Gedminaitė
O. Mazniova

2,0

2019,
balandis

4.1.9. Dalyvaujant KPMPC
koordinuojamame projekte Nr.
09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 kurti
Kompetencijų vertinimo centrą
Visagino TVPM centre.
5.1.1. Glaudžiai bendradarbiauti
su socialiniais partneriais, sudarant
galimybę mokiniams modulį

J. Mikutavičienė
L. Ratkevičienė
G. Dervinis

43,0

4.1.8.1. Atnaujinta, šiuolaikinius
technologinius, saugos ir dizaino
reikalavimus atitinkanti internetinė
svetainė;
4.1.9.1. Sėkmingai įgyvendintos projekte
2019 m. numatytos veiklos;

Praktinio
mokymo vadovas
G. Dervinis

0,17

5.1.1.1. Sudarytos trišalės profesinio
mokymo sutartys su visais baigiamųjų
kursų mokiniais; plečiamas

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
gruodis

2019 m.
sausis–
gruodis
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Lietuvoje,
tarptautiniai
ryšiai;

partneriais;

„Įvadas į darbo rinką“ atlikti darbo
vietoje, mokytis taikant
pameistrystės formą;
5.1.2. Parengti paraišką ŠMPF
siekiant sudaryti galimybes atlikti
praktiką užsienyje sektoriniame
praktinio mokymo centre mokomų
profesijų (suvirintojų, elektrikų,
mechatronikų) mokytojų ir
mokinių, už strateginį planavimą
atsakingų darbuotojų praktiniams
įgūdžiams ir gebėjimams plėtoti;
5.1.3. Stiprinti bendradarbiavimo
ryšius su švietimo institucijomis,
verslo įmonėmis, savivaldybėmis;

bendradarbiavimas su verslo įmonėmis;
5.1.1.2. Sudarytos trišalės mokymosi
pameistrystės forma sutartys;
5.1.2.1. Parengta paraiška ŠMPF siekiant
sudaryti galimybes užsienyje praktiką
atlikti mokiniams, profesijos, kurie gauna
nacionalinius ir/arba europinius, atitinkamą
jų kompetenciją įrodančius, dokumentus;

J. Mikutavičienė
praktinio mokymo
vadovas

2019 m.
sausis–
gruodis

V. Petkūnas

0,17

5.1.3.1. Sudarytos bendradarbiavimo
sutartys;

2019 m.
sausis–
gruodis

5.1.4. Didinti absolventų
įsidarbinimo galimybes, glaudžiai
bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais.
5.1.5. Organizuoti praktinius
mokymus Energetikos sektorinio
praktinio mokymo centre kitų
šalies profesinio mokymo įstaigų
mokiniams, mokytojams, aukštųjų
mokyklų studentams;

G. Dervinis
praktinio mokymo
vadovas

0,29

5.1.4.1. Absolventų įsidarbinimo rodiklis
ne mažesnis nei 78%;

2019 m.
liepa

G. Dervinis

0,5

2019 m.
spalis

5.1.6. Organizuoti veiklinimo bei
technologijų pamokos Visagino ir
kitų regionų bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams Energetikos
sektorinio praktinio mokymo
centre.

G. Dervinis

0,5

5.1.5.1. Organizuojami kitų šalies
profesinio mokymo įstaigų mokinių
mokymai;
5.1.5.2. Organizuojami mokomieji
seminarai Lietuvos profesinių mokyklų
profesijos mokytojams;
5.1.5.3. Vykdomi aukštųjų mokyklų
studentų praktiniai mokymai;
5.1.6.1. Organizuojamos profesinio
veiklinimo bei technologijų pamokos
Visagino ir kitų regionų bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams.

2019 m.
sausis–
gruodis

SUDERINTA:
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