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BAIGIAMASIS PROJEKTO PARTNERIŲ  SUSITIKIMAS 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

Š.m. gegužės 28-29 d. vyko baigiamasis Leonardo da Vinci naujovių 
perkėlimo projekto „Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo fir-
mose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ (Nr. LLP-LDV-TOI-
2011-LT-0090) partnerių susitikimas. Atvyko 5 projekto partneriai: Be-
ate Tötterström ir Andrea Gintenstorfer iš Austrijos VPMF centrinio biu-
ro, Daria Mavrudieva, Irina Dobrijonova ir Zahary Gulev iš Bulgarijos 
VPMF centrinio biuro.  

Pirmą dieną buvo aptarinėjamos atskiros parengtų Gairių dalys.  

Pirmiausia buvo išklausyti visų partnerių Gairių testavimo rezultatų pri-
statymai. Visi dalyvaujantys išsakė savo nuomonę, pastebėjimus, atsklei-
dė savo šalių nacionalinius profesinio mokymo ypatumus. Po to vyko 

diskusijos, siekiant įvertinti 
testavimo rezultatus ir aptarti galutiniai Gairių patobulinimai.  

Antrą susitikimo dieną buvo aptarti aktualūs finansiniai ir projekto valdymo 
klausimai, nagrinėjami kokybės valdymo ir projekto poveikio aspektai. Part-
neriai išsakė savo nuomonę, kaip projekto rezultatai ateityje darys įtaką 
VPMF modelio plėtojimui, kokios projekto stipriosios ir silpnosios pusės, 
aptartos veiklos, susijusios su projekto sklaida ir tolesniu jo rezultatų panau-
dojimu.  

 Austrijos, Bulgarijos ir Lietuvos partnerių bendradarbiavimas buvo teigia-
mai įvertintas - pasiekti maksimalūs rezultatai, susipažinta su šių šalių nacio-
naliniais, ekonominiais bei kultūriniais ypatumais - tai turės įtakos tolesniam 
Centrų bendradarbiavimui bei projektinei veiklai. 

Numatyti projekto partnerių susitikimo tikslai pasiekti, projekto partneriai 
palinkėjo vieni kitiems geriausios kloties būsimose veiklose. 

„Simulith“ centro informacija 

Vyksta darbas 

 

Atminimo dovanos 
Rima Bačiulytė ir Andrea Gintenstorfer  

17 – os tarptautinės VPMF mugės „UTENA 2013“ pardavimo rezultatai 

pagal  VPMF VIKO BANKAS ataskaita 

Didžiausią pardavimų rezultatą pasiekė VPMF „KOPIJA“ ( 3329394,00 Lt), antras rezultatas priklauso VPMF „VIKO 

DRAUDAI“ (2384034,31Lt), o trečias – Italijos VPMF „GLASS STYLE“ (1897707,98 Lt). 

Daugiausiai pardavimų operacijų įvykdė VPMF „VIVAT ECO“ – 130. 

VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 
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Trečioji projekto partnerių susitikimo diena buvo ypatinga – vyko konferencija - diskusija „Privalomo mokymo verslo 
praktinio mokymo firmose (VPMF) galimybės Lietuvos profesinio ugdymo institucijose“. 

Kadangi projektas artėja link pabaigos, konferencijos organizatoriai nutarė suburti asmenis, puikiai žinančius apie verslo 
praktinio mokymo firmas (VPMF vadovus, profesinio mokymo įstaigų ir švietimo organizacijų atstovus) ir asmenis, ku-
riuos norėta plačiau supažindinti su VPMF veikla Lietuvoje. 

Konferencijos tikslas – apžvelgti Lietuvos VPMF 
situaciją dabartiniu metu, pristatyti Leonardo da Vin-
ci - Naujovių perkėlimo projekto, kuriuo siekiama 
atskleisti privalomo mokymo profesinio mokymo 
institucijose, pagrindinius aspektus, išklausyti Austri-
jos ir Bulgarijos VPMF centrinių biurų atstovų prane-
šimus apie situaciją atitinkamose šalyse, kuriose mo-
kymas VPMF jau yra privalomas, pasidalinant su-
kaupta patirtimi.  

Konferenciją atidarė Vilniaus kolegijos direktorius 
dr. Gintautas Bražiūnas, pasveikindamas visus daly-
vaujančius ir palinkėdamas konstruktyvios diskusi-
jos. 
 

Konferencijos dalyviai išklausė keturis pranešimus: Marius Ignatonis, „Simulith“ centro verslo konsultantas skaitė prane-
šimą „Verslo praktinio mokymo firmų situacija Lietuvoje“, Andrea Gintenstorfer ir Beate Tötterström projekto partnerės 
iš Austrijos VPMF centrinio biuro atskleidė Austrijos verslo praktinio mokymo firmų 20-ties metų sėkmingos veiklos pa-
tirtį, kitą temą „Jungiamasis tiltas tarp mokyklos ir verslo“ pristatė Irina Dobrijanova iš Bulgarijos VPMF centrinio biuro, 
o baigiamąjį akcentą auditorijai pateikė „Simulith“ centro vadovė Rima Bačiulytė tema „Trišalio bendradarbiavimo sie-
kiamybė – privalomos VPMF Lietuvoje“. 

Baigiamasis konferencijos etapas buvo diskusija, kurioje aktyviai dalyvavo visi susirinkusieji konferencijos dalyviai ir 
uždavė klausimus svečiams – projekto partneriams. 

Andrea Gintenstorfer pateikė mokytojų, dirbančių VPMF, bendradarbiavimo pavyzdžių, kaip užsienio kalbų, kompiuteri-
nių įgūdžių mokytojai bendradarbiauja su VPMF mokytojais, kartu sprendžiant šių dalykų mokymo, VPMF veiklos orga-
nizavimo, praktikantų vertinimo klausimus. Veikia internetiniai (online) mokymai. Bulgarijoje tokį mokytojų bendradar-
biavimą skatina mokymo institucijų vadovai. Austrijoje, prieš ruošdamiesi atlikti praktiką VPMF, mokiniai 1 metus daly-
vauja verslo mokymuose (2 val./sav.).  

Toliau į diskusiją šauniai įsijungė ir kiti konferencijos dalyviai: Saulius Marcinkonis, Vilniaus kolegijos Strateginės plėt-
ros skyriaus vedėjas, paklausė užsienio svečių apie VPMF ateitį - Austrijoje įvesta sertifikavimo sistema, kuri sąlygoja 
darbo VPMF atitikimą kokybės reikalavimams. Austrijos VPMF centrinis biuras glaudžiai bendradarbiauja su universite-
tais, rengiama nauja mokymo programa 2015 metams. Pagal šią programą visos paslaugos VPMF teikiamos per Centrinį 
biurą, kurio veikla įrašyta į mokymo programą. Bulgarijoje siekiama įvesti VPMF mokymą bendrojo lavinimo mokyklose 
– mokyklos vadovybė pasirenka vieną iš įvairių verslo praktikos mokymo modelių. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevi-
čienė patikino, kad novatoriško požiūrio praktinio modelio veikimas labai teigiamai veikia jauno žmogaus supratimą apie 
būsimą darbą, padeda praktiškai išmokti organizuoti įmonės veiklą. 5 metų verslumo ugdymo vizija – įteisinti papildo-
mas, savanoriškas praktikas, panaudojant VPMF modelį ir susiejant jas su konkrečia darbo vieta. 

PROJEKTO SKLAIDOS RENGINYS - KONFERENCIJA - DISKUSIJA 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

Konferencijos dalyviai 

>>> 
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VŠĮ „Vilties žiedas“ Reabilitacijos vyr. specialistė Olga Juodelis kreipėsi į Austrijos atstovus su klausimu apie neįgaliųjų 

integravimą į darbą VPM firmoje - Austrijoje suaugusieji mokosi ir persikvalifikuoja tik 5% VPM firmų. Nors jos paval-

džios ne švietimo ministerijai, tačiau Austrijos centrinis biuras kuruoja ir rūpinasi šiomis suaugusiųjų VPMF. Jose kombi-

nuojami teoriniai ir praktiniai modeliai. 

VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre įsikūrusios VPMF „Statinga“ vadovė Asta Šimakauskienė uždavė klausimą 

Austrijos atstovams, ar uždaromos veikiančios VPMF ir atidaromos naujos VPMF. Austrijos atstovės A. Ginterstorfer 

nuomone, veikiančios VPMF turi veikti ilgus metus ir negali būti uždaromos, t.y. turi būti užtikrinamas jų tvarumas. 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dangira Juk-

nevičienė į klausimą „Kokį kelią ir priemones matote, kad VPMF mokymas taptų privalomu tam tikrų švietimo sričių pro-

gramose, kaip atskiras modulis“ atsakė, kad vienas iš privalomų modulių galėtų būti pavadintas „Ekonomikos ir verslo 

pagrindai“.  

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytoja Svajūnė Cicėnienė pabrėžė, kad, įvedus 

modulinį mokymą, situacija VPMF pagerėtų. 

2020 m. Briuges komunikato pagrindinė profesinio mokymo vizija yra moderni mokiniams bei tėvams patraukli profesi-

nio mokymo sistema. Todėl konferencijos moderatorė Alicija Uzdonienė Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos 

Prekybos ir verslo skyriaus vedėjai Danutei Banionytei uždavė klausimą, kaip mokymo institucijoje veikianti VPMF pri-

sideda prie jos žinomumo, patrauklumo. D. Banionytės nuomone, VPMF labai reikalinga mokiniams (VPMF „Vigora“ 

gyvuoja jau 12 metų), jos praktikantai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos bendruomenės renginiuose, bet ir už jos ribų bei 

užsienyje. Tai gerina mokyklos įvaizdį. Jaunas žmogus turi praktinę galimybę imituoti verslą. Tai jam pasitarnauja būsi-

moje darbinėje veikloje. 

Tarptautiškumas - kitas svarbus Briuges komunikato momentas. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos VPMF 

„Vigora“ vadovė Vaclava Griškevičienė papasakojo apie tarptautiškumo svarbą VPMF darbe: užsienio kalbų mokymasis 

ir bendravimas užsienio kalba, verslo laiškų rašymas. „Suomijoje tarptautiškumas yra įtrauktas į mokyklų strategijas“ - 

pastebėjo konferencijos dalyvė Donata Kavoliūnienė. 

Bulgarijos svečiai akcentavo mokinių mainų svarbą. Austrijos atstovai buvo kitos nuomonės: Austrijos mokiniai nelabai 

noriai vidury mokslo metų vyksta pagal mainų programas, nes daug formalumų ir biurokratijos, todėl jiems labai gera iš-

eitis yra darbas VPMF. 

Toliau švietimo mainų paramos fondo Profesinio mokymo programų skyriaus vadovė Donata Kavoliūnienė papasakojo 

apie naujos 2014-2020 metų programos sudaromas galimybes mokytojų ir mokinių mainams: strateginės partnerystės me-

tu bus sudarytos sąlygos organizuoti profesinių mokyklų mokinių grupes (iki 2 mėnesių laikotarpiui) išvykti pasimokyti į 

užsienio profesines mokyklas. Taip pat bus sudaryta galimybė pasikviesti užsienio mokyklų mokytojus į mūsų profesines 

mokyklas, o tuo pačiu ir VPMF. 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro VPMF „Gija“ vadovė Valerija Griziūnienė papasakojo, 

kaip jų mokymo institucijos vadovai nusprendė integruoti VPMF į ne verslo specialybių ( pvz.: fotografų, kirpėjų, kosme-

tologų, auklių, socialinių darbuotojų) mokymo programas, nes mato didžiulę naudą, ugdant šių būsimų specialistų verslu-

mo įgūdžius. 

Diskusijos pabaigoje konferencijos moderatorė A.Uzdonienė padėkojo konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir 

ją apibendrino. Konferencijos dalyviai padėkojo organizatoriams už informatyvią konferenciją ir naudingą diskusiją.  

„Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė 
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