
 
 

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ „PROFESIJOS DIENOS 2018“ 
 

BALANDŽIO 16–20 DIENOMIS 

 

PROGRAMA 
Marijampolė 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės,  

atsakingi asmenys 

Data, laikas, 

vieta 

Dalyvauja 

1. Priėmimo tvarka. LAMA BPO 

sistema. (IT specialistai)  

 

Centro istorijos muziejaus 

pristatymas. 

(Muziejaus vadovė) 

16–20 d. 

A  korpusas 

 

B  korpusas 

Marijampolės apskrities bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai (8–12 kl.). 

2. Pažintinė ekskursija Centre. 

Praktinių veiklų stebėjimas.  

(Karjeros koordinatorė, socialinės 

pedagogės)  

16-20 d. 

 

(pagal 

sudarytą 

grafiką) 

Marijampolės apskrities bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai (8–12  kl.), 

lydintys asmenys.  

Dalyvauja skyrių vedėjai, profesijos 

mokytojai. 

3. Supažindinimas su sektorinio 

praktinio mokymo  centrais, 

naujausia technika bei įrengimais 

(P. Kairys, sektoriaus vadovas). 

 

16-20 d. 

 

Sektorinis 

centras, 

Gėlyno g. 11 

Supažindinimas su sektorinio praktinio 

mokymo  centrais, naujausia technika 

bei įrengimais. 

4. Siuvinių gamintojo (spec. poreikių) 

mokymo programos atvira pamoka  

„Įvadas į profesiją“  (O. 

Daugnorienė, vyresnioji profesijos 

mokytoja). 

16 d. 

9.50 val. 

220 kab. 

A korpusas 

Iš anksto užsiregistravę dalyviai. 

5. Kirpėjo modulinės mokymo 

programos atvira pamoka 

„Šukuosenos istorija“ 

(V.Lukšienė, vyresnioji profesijos 

mokytoja). 

17 d. 

8.50 val. 

211 kab. 

A korpusas 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

6. Pardavėjo modulinės mokymo 

programos atvira pamoka „Darbas 

su kompiuterine kasos aparato 

sistema“ ( R. Orlovienė, vyresnioji 

profesijos mokytoja). 

17 d. 

11.10 val. 

301 kab. 

A korpusas 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

7. Padavėjo ir barmeno modulinės 

mokymo programos atvira pamoka 

„Šventinio stalo serviravimas“  

( E. Kalinauskienė, vyresnioji 

profesijos mokytoja). 

17 d. 

9.50 val. 

111 kab. 

A korpusas 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 



8. Kompiuterinių žinių naudojimas 

sekretoriaus ir kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus darbe 
 (G. Kolodzeiskienė,  vyresnioji 

profesijos mokytoja). 

19 d. 

13.00 val. 

209 kab. 

A korpusas 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

9. Virėjo modulinės mokymo 

programos atvira pamoka „Patiekalų 

puošimas ir pateikimas“ ( V. 

Stankevičienė, vyresnioji profesijos 

mokytoja). 

19 d. 

13.00 val. 

202 kab. 

B korpusas 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

10. Melioracijos darbuotojo, kelių 

statybos ir priežiūros mokymo 

programos atvira praktinė pamoka 

„Mokausi valdyti techniką“  

( P. Kairys, profesijos mokytojas). 

20 d. 

8.50 val. 

Sektorinis 

centras, 

Gėlyno g. 11 

Užsiregistravę Marijampolės apskrities 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 
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ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ „PROFESIJOS DIENOS 2018“ 
 

BALANDŽIO 16-20 DIENOMIS 

 

 PROGRAMA 

Kudirkos Naumiesčio skyrius  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės Data, laikas, 

vieta 

Dalyvauja 

1. 

 

 

Supažindinimas su priėmimo tvarka, 

LAMA BPO sistema, mokymo 

programomis, priėmimo sąlygomis ir  

skyriaus mokomąja  baze. 

16,17,18 d. 

10.00-10.15 val. 

Foje 

Šakių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai.  

2. 

 

Susitikimas su profesijos mokytojais, 

supažindinimas su mokymo 

programomis, mokymo baze, 

neformaliojo švietimo grupių veikla, 

apsilankymas darbų parodoje. 

 

16 – 18 d. 

10.15-11.00 val. 

profesinio 

mokymo 

kabinetai, 

laboratorijos, 

aktų salė. 

Šakių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, I, II kurso 

trejų mokymosi metų trukmės 

profesinio mokymo programų 

mokiniai, profesijos mokytojai. 

 

3. Padavėjo ir barmeno mokymo programos 

atviros praktinės pamokos „Proginio stalo 

serviravimas“( B. Rutkauskienė, 

profesijos mokytoja). 

17 d. 

11.00val. 

mokomoji 

virtuvė  

PBg16N grupės mokiniai, Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 

4. Virėjo mokymo modulinės programos 

atviros praktinės pamokos ,,Konditerinių  

gaminių dekoravimas“ 

 ( A. Rastupkevičienė, vyresnioji 

profesijos mokytoja). 

16 ir 18 d. 

11.00 val. 

maisto ruošimo 

kabinetas  

Vg17N grupės mokiniai, Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 

5.  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programos praktinės pamokos ,,Klojinių 

sudarymas“ (V. Kučiauskas, vyresnysis 

profesijos mokytojas). 

 

16 d. 

11.00 val. 

statybos 

pagrindų 

kabinetas ir 

laboratorija 

APg17N grupės mokiniai, Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 

6.  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programos praktinės pamokos „Medienos 

apdirbimas rankiniais elektriniais 

įrankiais“(S. Bacevičius,  vyresnysis 

profesijos mokytojas) 

17 d. 

11.00 val. 

medienos 
dirbinių 

dirbtuvės 

APg16N grupės mokiniai, Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 

 

7.  Technikos priežiūros verslo darbuotojo 

profesijos pristatymas: 

 „Detalių surinkimas suvirinimui. Metalų  

sukimas“ (A. Jonikaitis, profesijos 

mokytojas). 

16 d. 

nuo 11.00 val. 

suvirinimo ir 

kalvystės 

laboratorijos. 

TVg17N grupės mokiniai Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 



8.  Technikos priežiūros verslo darbuotojo 

profesijos pristatymas: „Automobiliniai 

keltuvai“ (E. Belevičius, vyr. profesijos 

mokytojas). 

 

17 d. 

nuo 11.00 val. 

automobilių 

sandaros 

kabinetas. KET 

ir saugaus eismo 

kabinetas 

TVg16N grupės mokiniai Šakių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, mokytojai. 

 

9.  Sportiniai žaidimai, Rytų kovos menai 

sporto salėje.  

Mankšta treniruoklių salėje. 

16-17 d. 

11.45 val. 

sporto salė 

Šakių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai. 
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ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ „PROFESIJOS DIENOS 2018“ 
 

Balandžio 16-20 dienomis 
 

PROGRAMA 
Vilkaviškis 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės Data, laikas, 

vieta 

Dalyvauja 

1. Virėjo profesijos pristatymas. 16 d. nuo 10.00 

val. Vilkaviškio 

skyriuje  

(I korpusas  

5 kabinetas) 

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, virėjo profesinio 

mokymo programos mokytojos O. 

Vieraitienė, L. Urbšienė, R. 

Juodaitienė. 

2. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo profesijos pristatymas. 

17 d. nuo 10.00 

val. 

Vilkaviškio 

skyriuje 

 (II korpusas,  

29 kabinetas) ir 

sektoriniame 

mokymo centre 

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, technikos 

priežiūros verslo darbuotojo 

profesinio mokymo programos  

mokytojai A. Šimanskas, V. 

Jančiukynas. 

3. Apdailininko (statybininko) 

profesijos pristatymas. 

18 d. nuo 10.00 

val. Vilkaviškio 

skyriuje  

(II korpusas  

26 kabinetas) 

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, apdailininko 

(statybininko) profesinio mokymo 

programos profesijos mokytojas 

P.Naujokas. 

4. Profesijų mugė – PARODA. 19 d. nuo 10.00 

val. 

skyriaus I ir II 

korpusai 

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, mokinių tėvai, 

skyriaus vedėjas G.Šliauteris, 

sektoriaus vadovė R. Perednytė, 

socialinė pedagogė V. Trečiokienė, 

III kurso mokinys M. Kalasauskas. 

 

____________________________ 

 

 
 


