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Sėkminga profesinės mokyklos mokinio gamybinė praktika – iššūkis 
praktikantui ir įmonei. Tačiau esame įsitikinę – šis mokymosi etapas 
turi būti produktyvus ir abipusiai naudingas. Tai lemia tinkamas pro-
fesinės mokyklos mokinio ir jį priimančios įmonės pasirengimas. 

Jūsų rankose – VšĮ Panevėžio verslo konsultacinio centro parengta 
atmintinė. Ji skirta Tau – profesinės mokyklos mokiniui, besiruošian-
čiam praktiškai išbandyti ir pagilinti mokykloje įgytas profesines 
žinias. Čia rasi informaciją apie tai, kaip reikėtų pasiruošti praktikai, 
į ką reikėtų atkreipti dėmesį vykdant jos programos užduotis, kokios 
praktikos metu įgytos žinios ir įgūdžiai galėtų padėti susirasti nuolati-
nį darbą baigus profesinę mokyklą. Tikimės, kad vadovaujantis šiame 
leidinyje pateikta informacija, praktikos kalendoriumi ir jame pa-
teiktomis pastabomis išnaudosi visas šio mokymosi etapo teikiamas 
galimybes ir, baigęs mokyklą, sklandžiai įsiliesi į darbo rinką. 

Ši atmintinė bus naudinga ir darbdaviams, priimantiems profesinių 
mokyklų mokinius praktikai. Leidinyje jie ras informaciją apie tai, ko-
kius dokumentus turėtų parengti įmonė, priimdama mokinį praktikai, 

kokias žinias ir įgūdžius mokinys turėtų tobulinti praktikos metu. Susi-
pažinęs su pateiktomis pastabomis kalendoriuje, praktikai vadovau-
jantis įmonės darbuotojas – globėjas galės sklandžiau organizuoti jos 
programos užduočių įgyvendinimą, atkreipti mokinio dėmesį į svar-
bias detales. Bendradarbiaujant su praktikantu, įmonėje bus atlikta 
daug kasdienių užduočių. Mokinys, praktikos metu įgijęs reikiamų 
įgūdžių, ateityje gali sėkmingai įsilieti į įmonės kolektyvą. 

Turėti gerą darbuotoją ir mėgstamą darbą – tokias gamybine prak-
tika prasidėjusias karjeras galima vadinti sėkmės istorijomis. Leidinio 
pabaigoje pateikiame keletą jų, kurios, tikime, padės atrasti sėkmingo 
įmonės ir praktikanto bendradarbiavimo kelią. 

Dėkojame VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro kolektyvui, 
pasidalinusiam mokinių praktikos organizavimo patirtimi, kuri buvo 
panaudota rengiant šią atmintinę. 
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Profesinės mokyklos mokiniai, įvykdę visas Profesinio mokymo 
programoje numatytas profesinio mokymo veiklas, privalo atlikti 
gamybinę praktiką. Jos tikslas – įtvirtinti ir praktiškai išbandyti 
mokymosi metu įgytas profesines žinias, pasiruošti kvali�kaci-
niam egzaminui ir savarankiškam darbui. 

Gamybinė praktika gali būti vykdoma įmonėje, įstaigoje, ūkininko 
ūkyje arba mokyklos bazėje, atitinkančioje realias darbo sąlygas. 
Mokinys gali pasirinkti – atlikti ištisinę praktiką vienoje vietoje ar įgū-
džius tobulinti keliose su pasirinkta specialybe susijusiose įmonėse. 
Praktinio mokymo vietoje turi būti profesinio mokymo programos 
reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti 
reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, suteiktos technologinės ir asme-
ninės apsaugos priemonės. Praktikos atlikimo vietoje mokinys supa-
žindinamas su darbų saugos reikalavimais, vidaus tvarkos ir kitomis 
įmonėje galiojančiomis taisyklėmis. Šios taisyklės mokiniui galioja 
viso praktikos proceso metu. 

Praktikai mokinį siunčiančios profesinės mokyklos, mokinio ir 
praktikos vietą suteikiančios įmonės įsipareigojimai apibrėžiami 
trišalėje praktinio mokymo sutartyje.

Praktiką koordinuoja praktikos vadovas – profesinės mokyklos 
mokytojas. Praktikos vadovu gali būti ir įmonės, kurioje moksleivis 
atlieka praktiką, atstovas, su kuriuo mokykla sudaro darbo sutartį 
dėl praktikos koordinavimo. Jei praktiką koordinuoja profesinės mo-
kyklos mokytojas, praktikos vietoje paskiriamas atsakingas įmonės 
darbuotojas – globėjas. Praktika vykdoma pagal profesijos mokytojo 
pateiktą programą. Joje numatyta, kokias kompetencijas mokinys 
turi įgyti ir tobulinti praktikos metu. Remiantis šia programa, įmonės 
atstovas – globėjas skiria praktikantui užduotis, paaiškina jų vykdymo 
būdus, konsultuoja užduočių vykdymo eigos klausimais. 

Gamybinės praktikos metu mokinys kiekvieną darbo dieną pildo 
praktikos dienyną. Jame praktikantas periodiškai �ksuoja atliktas 
užduotis pagal programos reikalavimus, o įmonės atstovas – globėjas 
įvertina jų kokybę ir mokinio daromą pažangą. Šios pastabos prakti-
kos dienyne patvirtinamos įmonės atstovo – globėjo parašu. Baigęs 
praktiką, mokinys profesinei mokyklai pateikia užpildytą praktikos 
dienyną bei įmonės atstovo – globėjo galutinį įvertinimą. Įmonės 
atstovas – globėjas praktikos rezultatus vertina pagal profesijos mo-
kytojo pateiktas rekomendacijas.

PROFESINĖ GAMYBINĖ PRAKTIKA 
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Gamybinė praktika – galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, 
perimti patyrusių savo srities specialistų gerąją patirtį. Sėkmingai 
ją atlikęs, įgysi daugiau pasitikėjimo savo profesinėmis žiniomis, 
jausiesi tvirčiau savarankiškai ieškodamas darbo baigęs mokyklą. 
Sėkmė čia labai priklauso nuo požiūrio į praktiką ir jos metu įdėtų 
pastangų. Ką turėtum padaryti, kad praktika būtų sėkminga ir 
naudinga?

Pasiruošimas praktikai 

Rengiantis gamybinei praktikai apgalvok, ko norėtum ir galėtum 
išmokti jos metu! Aiškiai žinodamas savo galimybes ir tikslus jausi 
didesnę motyvaciją mokytis. Aptark su savo profesijos 
mokytoju tolesnes karjeros perspektyvas – kokio 
darbo norėtum baigęs mokyklą, kokioje įmonėje ga-
lėtum geriausiai tobulinti tam reikalingus profesinius 
įgūdžius. Parenk savo trumpą gyvenimo aprašymą 
(CV), kurį galėsi pateikti įmonėms, į kurias kreipsiesi 
dėl praktikos vietos. Dažnai įmonės, priimdamos mokinį 
praktikai, tikisi ateityje išsiugdyti būsimą įmonės darbuotoją. 
Tikrai verta pasistengti!

ATMINTINĖ MOKINIUI

Parenk 
savo trumpą 

gyvenimo 
aprašymą 

(CV)

Praktikos vietos paieška

Dažniausiai praktikos vietą pasiūlo profesinės mokyklos, bendradar-
biaujančios su įvairių sričių darbdaviais. Ieškodamas praktikos vietos 
pats, kreipkis į pažįstamus, dirbančius panašioje srityje. Jie gali pa-
siūlyti įmonę, tinkamą Tavo praktikai. 

Ieškoti praktikos vietos gali ir naršydamas internete – susidaryk 
savo gyvenamojoje vietovėje esančių praktikai tinkamų įmonių 
sąrašą ir išsiųsk joms savo gyvenimo aprašymus. Po keleto dienų 
nesulaukęs atsakymo gali perskambinti ir pasitikslinti, ar įmonė 
gavo Tavo siųstą laišką. Galbūt įmonės atstovas galėtų priimti Tave 
ir aptarti praktikos jų įmonėje galimybes? 

Eidamas į susitikimą su įmonės atstovu detaliau pasidomėk šia 
įmone – turėdamas žinių apie jos veiklos sritį, produktus ar paslau-
gas parodysi, kad rimtai žiūri į būsimą praktiką. 

Būk atkaklus, ieškodamas praktikos vietos, įgysi ir darbo paieškai 
reikalingų įgūdžių!
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Praktikos atlikimas

Sutarus dėl praktikos vietos su įmone pasirūpink, kad būtų pasirašyta 
trišalė praktinio mokymo sutartis. Kartu su įmonės darbuotoju – globėju, 
atsakingu už Tavo mokymą, aptarkite profesinės mokyklos praktikos 
vadovo parengtą praktikos programą ir joje numatytas užduotis. Kar-
tu apsvarstykite, kaip jas galėtum įgyvendinti praktikos metu. Išsiaiš-
kink, į ką turėtum kreiptis pagalbos, atliekant vieną ar kitą užduotį.

Prieš pradedant darbą, svarbu sutarti dėl būsimo praktinio mokymo 
laiko. Įprastai praktika trunka 8 val. per dieną, 5 darbo dienas per sa-
vaitę, tačiau galbūt dėl įmonės darbo speci�kos teks dirbti lankstesniu 
darbo gra�ku. 

Rengdamasis praktikai išsiaiškink, ar įmonėje reikalingi specialūs darbo 
drabužiai, avalynė. Praktikai atlikti gali tekti įsigyti keletą darbui tinka-
mų drabužių, o gal specialią darbo aprangą parūpins įmonė. Verta pa-
sidomėti, kaip darbuotojai patenka į įmonę – ar yra reikalingi specialūs 
leidimai, kodai ir pan. 

Atidžiai išstudijuok Tau pateiktas darbų saugos instrukcijas, vidaus 
tvarkos taisykles ir kitus su darbo organizavimu susijusius dokumen-
tus. Su šiais dokumentais įmonė turi supažindinti pirmąją praktikos 
dieną. Įmonė, priimdama praktikai, yra atsakinga už Tave ir tikisi abi-
pusio bendradarbiavimo, taigi atidus instrukcijų ir įmonėje nustatytų 
taisyklių laikymasis padės išvengti nesusipratimų.

Praktikos metu, kaip ir dirbant, galioja darbo drausmės reikalavi-
mai, todėl informuok atsakingus įmonės atstovus, jei dėl svarbių 
priežasčių pavėluosi, turėsi išeiti anksčiau ar dėl ligos visai negalėsi 
atvykti į darbą. 

Praktikos procesas – mokymasis darbo vietoje. Tikėtina, kad pradėsi 
nuo smulkių ir didelės atsakomybės nereikalaujančių dar-

bų. Iniciatyva, domėjimasis, atsakingumas ir darbštu-
mas – tai savybės, kurių labai reikia kiekviename dar-
be. Jas atskleidęs gali tikėtis gauti rimtesnių užduočių, 
kurios padės pagilinti profesines žinias. Netylėk, jei 

matai, kad, įpusėjus praktikai, Tavo praktikos progra-
ma ir paskirtos užduotys yra neįgyvendinamos – aptark 

tai su savo praktikos vadovu profesinėje mokykloje. 

Praktikos metu stenkis tobulinti ne tik profesinius įgūdžius. Dirbda-
mas kolektyve, stebėk, kaip kolegos bendrauja tarpusavyje, orga-
nizuoja darbą ir sprendžia iškilusias problemas. Prieš pradėdamas 
darbą pagalvok, kaip norėtum save pristatyti kitiems įmonėms dar-
buotojams. Baigus mokykla ieškant darbo jų nuomonė gali būti puiki 
Tavo rekomendacija.

Būk pasiruošęs susidurti su netikėtumais, sunkumais ar neaišku-
mais – mokantis tokia patirtis yra vertinga. Ją išgyvenęs drąsiau 
jausiesi įsidarbinęs savarankiškai! 

Atlikdamas praktiką, skirk laiko užrašyti svarbiausius dalykus, su ku-
riais susipažinai darbo metu (užrašų formą rasi šioje atmintinėje). 

Praktikos dienyne turi aprašyti praktikos programoje numatytų užduo-
čių atlikimą bei gauti įmonės atstovo – globėjo praktikos įvertinimą. 

Jei kyla 
neaiškumų ar 

abejonių dėl vieno 
ar kito darbo 

atlikimo, būtinai 
klausk! 
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Praktikos pabaiga 

Baigiantis praktikai įsivertink įgytas žinias ir gautą patirtį. Su įmo-
nės darbuotoju – globėju aptark savo, kaip darbuotojo, stipriąsias ir 
silpnąsias puses, žinias ir įgūdžius, kuriuos dar turėtum patobulinti no-
rėdamas tapti geru pasirinktos profesijos specialistu. Jei darbas įmonėje 
patiko ir norėtum šioje įmonėje dirbti ir toliau – aptark šią galimybę su 
atsakingais įmonės darbuotojais. Jei šiuo metu įmonė negali pasiūlyti 
Tau darbo vietos, pasiūlyk palikti savo kontaktinius duomenis, kad jie 
galėtų su Tavimi susisiekti atsiradus laisvai darbo vietai ateityje. Pasi-
teirauk, ar galėtum į juos kreiptis rekomendacijos darbindamasis 
panašia veikla užsiimančioje įmonėje. 

Užpildęs praktikos dienyną ir gavęs įmonės, kurioje atlikai praktiką, 
įvertinimą, pristatyk jį į savo profesinę mokyklą. 

Užrašai, kuriuos pasižymėjai šioje atmintinėje, pravers Tau ateityje. 
Ieškodamas darbo galėsi aiškiai pristatyti praktikos metu įgytą patirtį 
– įvardyti technologijas, įrengimus ir medžiagas, su kuriomis dirbai 
praktikos metu, užduotis, kurias atlikai savarankiškai ir bendradar-
biaudamas su kitais įmonės darbuotojais. Profesinis žodynas, kurio 
išmokai atlikdamas praktiką, leis tvirčiau jaustis bendraujant su darb-
daviais ir būsimais kolegomis. 

Tikime, kad, vadovaudamasis šioje atmintineje 

pateiktomis rekomendacijomis, išnaudosi 

praktikos Tau teikiamas galimybes ir tapsi 

puikiu specialistu, galineiu sekmingai 

konkuruoti Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje! 
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PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

24  23
Pasitikrink! 
Ar praktikai atlikti reikalinga 
medicininė knygelė?

25  24 26  25
Pasitikrink! 
Ar praktikos metu reikalingi 
specialūs darbo drabužiai?

27  26
Prieš pradėdamas praktiką 
pasidomėk plačiau apie 
įmonės veiklą internete. 

28  27
Pasiruošk tinkamai save 
pristatyti būsimiems 
kolegoms. 

01 28 02 01

03  02
Svarbu!
Susitark su su įmonės 
atstovu – globėju dėl darbo 
gra�ko.
Atidžiai susipažink su įmonės 
vidaus tvarkos taisyklėmis.

04  03
Nepamiršk!
Ar pristatei pasirašytą trišalę 
praktikos sutartį į mokyklą?
Ar supažindinai įmonės 
atstovą – globėją su 
praktikos programa?

05  04
Išsiaiškink, į ką įmonėje 
gali kreiptis pagalbos 
sprendžiant su darbu 
susijusius klausimus.

06  05 07 06
Nepamiršk! 
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

08 07 09 08

10  09
Nepamiršk!
Aptark savaitės darbus su 
įmonės atstovu – globėju.

11  10 12  11
Nebijok klausti ir mokytis!

13  12 14 13 15 14 16 15

17  16 18  17
Mokytis gali ir stebėdamas – 
pasinaudok galimybe 
padirbėti su patyrusiu kolega!

19  18 20 19 21  20
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

22 21 23 22

24  23
Pasitikrink! Kartu su įmonės 
atstovu – globėju peržiūrėkite 
praktikos programą užduotis.

25  24 26  25 27  26
Įvertink! 
Ką naujo sužinojau praktikos 
metu?

28 27 29 28 30 29

31  30
Pasitikrink! Aptark savo 
darbo rezultatus/pažangą su 
įmonės atstovu-globėju.

31

VASARIS / KOVAS                                              2014 / 2015PRAKTIKOS KALENDORIUS
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Praktikos vadovui svarbu!

1. Pradedant praktiką turi būti 
pasirašyta trišalė praktikos sutartis 
tarp įmonės, mokinio ir profesinio 
mokymo įstaigos. 

2. Įmonė praneša apie priimamą 
praktikantą SODRAI (1-SD forma).

3. Praktikantas supažindinamas su 
 darbų saugos instrukcijomis/ 

įmonės darbo tvarkos taisyklėmis. 

4. Mokinys įmonei pateikia praktikos 
programą, kurioje nurodyta 
praktikos eiga ir privalomos 
užduotys mokiniui.

5. Prak�kos metu atsakingas 
įmonės darbuotojas – globėjas 
bendradarbiauja su atsakingu 
už prak�ką mokinio profesijos 
mokytoju. 

Atsakingo profesijos mokytojo kontaktai: 

Vardas, pavardė:

...............................................................................................

Tel. .......................................................................................

El. paštas ...........................................................................

Užrašai

Ką naujo sužinojau apie įmonės 
darbo organizavimą? 

Ką naujo sužinojau apie 
klientų aptarnavimą?

Ką naujo sužinojau apie darbą 
su įrengimais/įrankiais? 



BALANDIS                                                2014 / 2015PRAKTIKOS KALENDORIUS
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PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

Visos Tau skiriamos užduotys 
yra svarbios – išsiaiškink, 
kodėl įmonėje taikoma tokia 
darbo tvarka.

01 02 01
Svarbu!
Naujų užduočių imkis tik 
aptaręs jas su su įmonės 
atstovu-globėju.

03 02 04  03 05 04 06 05

07 06
Pasitikrink! 
Kartu su įmonės atstovu-
globėju peržiūrėkite praktikos 
programą/užduotis.

08 07 09 08
Bendradarbiauk su įmonės 
atstovu-globėju ir kitais 
įmonės darbuotojais 
sprendžiant kylančias 
problemas darbe. 

10 09 11 10
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

12 11 13 12

14 13 15 14
Svarbu!
Atsakomybė ir kruopštumas 
reikalingas bet kuriame 
darbe. 

16 15 17 16
Kokias prekes ir/ar paslaugas 
siūlo įmonė?

18 17 19 18 20 19

21 20
Kokius speci�nius terminus 
ir profesinį žodyną naudoja 
įmonės darbuotojai?

22 21 23 22
Darbe rodyk iniciatyvą – taip 
gali tikėtis geros 
rekomendacijos/darbo 
pasiūlymų ateityje.

24 23 25 24
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

26 25 27 26

28 27
Pasitikrink!
Ar atkreipei dėmesį, kaip 
dirbdami bendradarbiauja 
kolegos įmonėje?

29 28
Įvertink!
Ką naujo sužinojau praktikos 
metu?

30 29
Pasitikrink! 
Aptark savo darbo 
rezultatus/pažangą su 
įmonės atstovu-globėju.

30
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Praktikos vadovui svarbu!

1. Maksimali praktikos trukmė per die-
ną – 8 val., per savaitę – 40 val. 

2. Mokinių iki 18 m. darbo laiko/
 praktikos trukmę, galimus skirti 

darbus reglamentuoja LR darbo 
kodeksas. 

3. Įmonė turi teisę leisti mokiniui sa-
varankiškai, be įmonės darbuotojo  
pagalbos, atlikti jam pavestas funk-
cijas dalyvaujant gamyboje arba 
teikiant paslaugas tik tais atvejais, 
jeigu priimanti organizacija sudaro 
su mokiniu trumpalaikę darbo su-
tartį teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Rekomenduojama įmonės atstovu 
įmonėje – globėju skirti asmenį,  
turintį ne mažesnį nei 3 metų ati-
tinkamos profesijos darbo stažą 
įmonėje. 

5. Jei mokinys dalį kompetencijų, 
numatytų praktikos programoje, 
įgyja per trumpesnį laiką, praktiką 
koordinuojantis asmuo, suderinęs 
su praktikos vadovu, gali koreguoti 
praktikos programą netrumpinda-
mas bendro praktikos laiko.

6. Praktikos vadovas mokinio prakti-
kos rezultatus vertina pagal profesi-
jos mokytojo praktikai koordinuoti 
pateiktas rekomendacijas. 

Užrašai

Ką naujo sužinojau apie 
komandinio darbo organizavimą? 

Ką naujo sužinojau apie efektyvius 
problemų sprendimo būdus? 

Ką naujo sužinojau apie savarankišką 
darbo organizavimą? 



GEGUŽĖ                                                2014 / 2015PRAKTIKOS KALENDORIUS
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PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

01
Nepamiršk! 
Praktikos metu mokaisi  
todėl  „kirpk tik 9 kartus 
pamatavęs“.

02 01 03 02 04 03

05 04
Svarbu!
Pasistenk susipažinti su visais 
įmonėje vykstančiais darbo 
procesais.

06 05 07 06
Svarbu!
Atkreipk dėmesį, kaip 
įmonėje užtikrinamas 
efektyvus įrengimų ir įrankių 
panaudojimas.

08 07 09 08
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

10 09 11 10

12 11
Pasitikrink! 
Ar gavai visą informaciją, 
reikalingą kvali�kaciniam 
praktikos egzaminui?

13 12 14 13 15 14
Svarbu!
Kartu su praktikos vadovu 
aptarkite, kokios asmeninės 
savybės yra svarbios dirbant 
skirtingose pareigose 
įmonėje.

16 15 17 16 18 17

19 18
Kokie profesinės etikos 
principai taikomi įmonėje?

20 19 21 20
Svarbu!
Įmonės darbuotojai skiria 
savo darbo laiką tavo 
mokymui – atidžiai įsiklausyk 
į pastabas ir neužmiršk 
padėkoti.

22 21 23 22
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

24 23 25 24

26 25
Pasitikrink! 
Ar susipažinai su savo 
būsimam darbui aktualiais 
įmonėje naudojamais 
dokumentais?

27 26 28 27
Įvertink!
Ką naujo sužinojai praktikos 
metu?

29 28
Pasitikrink! 
Aptark savo darbo rezultatus/ 
pažangą su įmonės atstovu-
globėju.

30 29 31 30 01 31
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 Įmonei svarbu!

1. Periodiškas praktikanto atliekamų 
darbų įvertinimas ir aptarimas:

 padeda praktikantui įgyti reikiamų 
įgūdžių ir darbui reikalingų savybių; 

 padeda išvengti galimų praktikanto  
klaidų;

 užtikrina praktikanto nuolatinę 
priežiūrą ir atsakomybę už darbo 
kokybę.

2. Praktikantą motyvuoja:

 skiriamos įmonei vertingos ir mo-
kinio kompetenciją atitinkančios 
užduotys;

 nuolat teikiamas grįžtamasis ryšys;

 sudaromos galimybės bendradar-
biauti su kitais įmonės darbuotojais;

 skatinimas pačiam priimti kompe-
tenciją atitinkančius sprendimus;

 užtikrinamos galimybės tobulėti.

 Motyvuota mokinio praktika leis 
Jūsų įmonei užsiauginti gerą 
specialistą ateityje.

Užrašai

Praktikos metu susipažinau su šiais naujais 
įrengimais/darbo priemonėmis: 

Praktikos metu susipažinau su 
šiais įmonės dokumentais: 

Praktikos metu susipažinau su 
šiais įmonės darbo procesais: 
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PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

02 01
Nepamiršk!
Susitikimas su praktikos 
vadovu mokykloje.

03 02 04 03
Įvertink!
Kokias savo stipriąsias ir 
silpnąsias puses atradai 
praktikos metu?
Kokį darbą norėtum dirbti 
ateityje?

05 04 06 05
Svarbu!
Pasitikrink, ar į profesinę 
mokyklą pristatei visus 
praktiką patvirtinančius 
dokumentus.

07 06 08 07

09 08
Įvertink!
Kuo mano praktika buvo 
naudinga įmonei?

10 09
Nepamiršk padėkoti įmonės 
darbuotojams už pagalbą 
mokantis praktikos metu.

11 10
Svarbu!
Aptark tolesnes savo karjeros 
perspektyvas įmonėje su 
įmonės/praktikos vadovu.

12 11
Jei įmonė artimiausiu 
metu negali pasiūlyti 
tinkamo darbo, paprašyk 
rekomendacijos, kuri pravers 
tolesnėse darbo paieškose.

13 12 14 13 15 14

Įmonei svarbu!

1. Praktikos metu įmonė turi  sudaryti sąlygas įgyvendinti visą 
praktikos programą ir joje numatytas užduotis.

2. Baigus praktinį mokymą: 

 užpildomas praktikos dienynas;

 pateikiamas galutinis studento praktikos vertinimas, užpildant 
profesinės mokyklos pateiktus dokumentus;

 aptariama mokinio praktika bei tolesnės bendradarbiavimo 
perspektyvos su mokinio profesijos mokytoju, atsakingu už 
praktinį mokymą;

 pranešama SODRAI apie mokinio  praktikos baigimą 
užpildant 2-SD formą.

3. Įmonė, dalyvaudama kvali�kaciniuose baigiamuosiuose 
mokinių egzaminuose, turi galimybę išsirinkti  geriausius 
reikalingus darbuotojus. 



14

Eil. nr. Klausimai Ne Iš dalies Taip Netaikoma Pastabos

1. Ar atlikau visas praktikos programoje numatytas užduotis?

2. Ar išsprendžiau visas praktikos metu kilusias problemas/neaiškumus?

3. Ar išsamiai susipažinau su įmonės vykdoma veikla, darbo organizavimu?

4. Ar surinkau visą informaciją, reikalingą baigiamajam kvali�kacijos egzaminui?

5. Ar patobulinau teorines profesines žinias?

6. Ar patobulinau praktines profesines žinias?

7. Ar išmokau dirbti komandoje?

8. Ar mokiausi iš savo praktikos vadovo ir kitų įmonės darbuotojų?

9. Ar išmokau dirbti savarankiškai?

10. Ar mano darbas praktikos metu buvo naudingas įmonei?

11. Ar užpildžiau praktikos dienyną?

12. Ar užpildžiau kitus praktikos dokumentus? 

13. Ar užpildžiau visus įmonei reikalingus dokumentus,
perdaviau darbo drabužius/įrankius?

14. Ar aptariau su įmonės/praktikos vadovu tolesnes karjeros perspektyvas 
įmonėje?

KLAUSIMYNAS MOKINIUI APIE PRAKTIKĄ

Praktinis mokymas įmonėje nuo ................................. iki .................................

Mokinio vardas ir pavardė ..................
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Eil. nr. Klausimai Ne Taip, 
vidutiniškai

Taip Taip, labai Pastabos

1. Ar mokinys sugebėjo tinkamai organizuoti savo darbą?

2. Ar mokinys domėjosi paskirtomis naujomis užduotimis? Ar noriai jas atliko? 

3. Ar mokinys laikėsi darbo laiko reglamento ir darbų sekos?

4. Ar mokinys išmoko taikyti reikiamas technologijas?

5. Ar mokinys išmoko naudotis reikiamais įrankiais?

4. Ar mokinys jautė atsakomybę ir kruopščiai dirbo?

6. Ar mokinys pavestas užduotis atliko kokybiškai?

7. Ar mokinys gebėjo dirbti komandoje ( brigadoje, darbo grupėje)?

8. Ar mokinys buvo taktiškas, mandagus ir bendraujantis?

9. Ar matėsi mokinio pažanga tobulinant praktinius profesinius įgūdžius?

10. Ar buvo mokinio darbo drausmės pažeidimų?

11. Ar mokinys laikėsi darbų saugos reikalavimų?

12. Ar mokinys sugebėjo analizuoti savo klaidas ir daryti pozityvias išvadas?

13. Ar mokinys rodė iniciatyvą darbe?

14. Atsižvelgiant į praktinių įgūdžių įvertinimą, ar galėtų mokinys toliau siekti 
profesinės integracijos jūsų įmonėje? 

Įmonės ar organizacijos pavadinimas:...................................................................................................................... Praktikos vadovas (vardas, pavardė): ..............................................................................................................

Praktinis mokymas įmonėje nuo ......................... iki ...........................

KLAUSIMYNAS PRAKTIKOS VADOVUI APIE MOKINIO PRAKTIKĄ
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Kristina Kuprionytė – Anykščių technologijos mokyklos viešbučio darbuotojo specialybės 
absolventė. Mokslo metus profesinėje mokykloje Kristina stengėsi panaudoti aktyviai: stropiai 
lankė pamokas, siekė gerų mokymosi rezultatų, organizavo ir vedė mokyklos renginius, laisva-
laikiu gamino rankdarbius, papuošusius ir mokyklos interjerą.

Antrame kurse mergina atliko praktiką UAB „Puntuko viešbutis“. Kristina pasakoja: „Teko dirbti 
daug, taigi labai padėjo mokykloje įgytos žinios ir įgūdžiai. Džiaugiuosi, kad praktikos metu 
juos dar labiau ištobulinau. Man teko sutikti ir aptarnauti svečius, aptarti su jais turistinius 
maršrutus, pildyti įmonės dokumentus, tvarkyti kambarius, keisti patalynę, kitus skalbinius, 
ruošti ir patiekti nesudėtingus patiekalus ir gėrimus, serviruoti stalus, naudotis moderniomis 
ryšio priemonėmis bei techniniais įrengimais, skirtais maisto gamybai ir buities tvarkymui, 
analizuoti viešbučio ekonominę veiklą.“ Kristina džiaugiasi, kad pritapti viešbutyje jai padėjo 
geranoriškas viešbučio direktorės Rimos Kuligauskienės bei kitų darbuotojų bendravimas ir 
nuoširdūs patarimai. Mergina teigia, kad dar besimokydama mokykloje suprato, o atlikdama 
praktiką įsitikino, kaip svarbu su klientais kultūringai bendrauti gimtąja ir užsienio kalbomis 
bei laikytis etikos normų. Nuo viešbučio darbuotojų itin priklauso jauki viešbučio aplinka, 
aptarnavimo kultūra, maitinimas. Darbo sėkmę nulemia šios savybės: sąžiningumas, komuni-
kabilumas, svetingumas, tvarkingumas, organizuotumas, gera sveikatos būklė. Kristina džiau-
giasi, kad praktikos metu jai pavyko atsiskleisti – merginai buvo pasiūlytas nuolatinis darbas 
viešbutyje. Praktikantę, o dabar jau ir darbuotoją, UAB „Puntuko viešbutis“ direktorė apibūdina 
kaip darbščią ir pareigingą darbuotoją, o tai labai svarbu šiame darbe.

Kristina myli savo gimtąjį kraštą ir yra laiminga, kad gali čia gyventi, mokytis ir dirbti: „Gera gim-
tuosiuose Anykščiuose. Man tai gražiausias Lietuvos miestas. Dabartinė mano darbovietė – UAB 
„Puntuko viešbutis“, įsikūręs miesto centre. Jis puikiai pritaikytas įvairiems keliautojų porei-
kiams: tiek atvykstantiems darbo vizito, tiek norintiems pailsėti ir aplankyti Anykščių miesto 
įžymybes. Didžiuojuosi, kad pradedu savo profesinę karjerą būtent čia.“ Mergina neatmeta 
galimybės ateityje mokytis toliau, nes tiki, kad sėkmingai integruotis į darbo rinką gali tik nuo-
lat besimokantis ir tobulėjantis žmogus.

PASTANGOS PRAKTIKOS METU 
UŽTIKRINO DARBO VIETĄ

Kristina Kuprionytė, UAB PUNTUKO VIEŠBUTIS 
darbuotoja

Kruopštus ir atsakingas darbuotojas - 

reikalingas kiekvienoje imoneje !
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Vytautas Gliaudelis ir Dainius Sipavičius – VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro absolventai, 
įgiję Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybę. Mokykloje jie išmoko eks-
ploatuoti ir remontuoti automatines mechatronines, stebėjimo, pneumatines bei hidraulines 
sistemas. Vytautas ir Dainius mokėsi labai gerais pažymiais, buvo mokyklos lyderiai naciona-
linėse mechatronikų varžybose. Vaikinai aktyviai dalyvavo mokyklos popamokinėje veikloje, 
tapo sportinių turnyrų mokykloje nugalėtojais. 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, organizuodamas mokinių gamybinę praktiką, 
bendradarbiauja su įvairiomis Panevėžio įmonėmis. Mechatroniko specialybė pritaikoma 
pramonėje, žemės ūkyje, energetikos, ryšių, medicinos bei transporto srityje. UAB „Vitrimta“ 
(www.vitrimta.lt) – moderni metalo apdirbimo įmonė, gaminanti didelio tikslumo ir aukštos 
kokybės gaminius iš metalo. Pagal mokyklos rekomendaciją gamybinę praktiką jaunuoliai at-
liko šioje įmonėje. 

Įgyvendindami praktikos programoje numatytas užduotis, Vytautas ir Dainius susipažino su 
įmonės veikla, darbo organizavimu, darbe naudojamais įrengimais ir technologijomis bei 
gaminama produkcija. Praktikos metu, dirbdami kartu su patyrusiais įmonės darbuotojais, 
vaikinai tobulino savo profesinius praktinius įgūdžius, domėjosi savo pasirinkta specialybe, 
stengėsi perimti čia dirbančių darbuotojų gerąją patirtį. Kruopštus ir atsakingas darbas neliko 
nepastebėtas. Po praktikos jiems buvo pasiūlytas nuolatinis darbas įmonėje. Vytautas dalyvavo 
organizuotuose tiksliniuose mokymuose dirbti su metalo pjaustymo staklėmis „Lazeris triumf“. 
Šiuo metu Vytautas Gliaudelis dirba lakštų lazerinio pjaustymo operatoriumi-derintoju, Dainius 
Sipavičius – programinių tekinimo staklių CNC derintoju. Vytautas ir Dainius džiaugiasi, kad VšĮ 
Panevėžio profesinio rengimo centre įgijo naudingą ir perspektyvią specialybę, o mokykloje 
įgytos žinios ir įgūdžiai praverčia nuolatiniame darbe.

PASTANGOS PRAKTIKOS METU 
UŽTIKRINO DARBO VIETĄ

Vytautas Gliaudelis ir Dainius Sipavičius – 
UAB VITRIMTA darbuotojai

Darbštumas ir pareigingumas – svarbi 

busimo darbuotojo savybe



Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo tobulinimas 
atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“. Projektą �nansuoja 2007–2013 m. 
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą. 
Už šio leidinio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras ir jis 
neatspindi Europos Sąjungos pozicijos. 

Viešoji įstaiga 
PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS
Kranto g. 25, LT-35172 Panevėžys
Tel./ faks. 8 45 46 54 54 / 46 56 84
pvkc@pvkc.lt, www.pvkc.lt 


