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Klaipėdossiuvimoirpaslaugų
verslomokyklaipopuliarumone
trūksta:kirpėjų,siuvėjųirkitos
grožiopuoselėjimobeisuinforma
cinėmistechnologijomissusiju
siosspecialybėsdabar–itinpak
lausios.Įšiąmokykląstojanetir
tie,kuriejauturibakalauroar
netmagistrodiplomus.
„Siūlomeįvairiųmokymoprog

ramųmokiniams–nuopirmos
gimnazijosklasėsikisuaugusių
jųmokymo.Vienosspecialybės
–labaipopuliarios,kitos–neto
kios.Populiariausios–susijusios
sugrožiu.
Įjasstojantiejipriimamipa

galdešimtosklasėsbaigimore
zultatus:kuoaukštesnisbaigia
masisbalas,tuodidesnėtikimy
bėtenpatekti.Kelintimetaine
pajėgiamepriimtivisų,norinčių
taptikirpėjais.
Daugumosmūsųmokyklosspe

cialybiųpatrauklumasneatsitik
tinis–baigusiejižino,kadturės
geraimokamądarbąarbagalės
kurtisavoverslą“,–kalbėjomo
kyklosdirektorėVioletaPetru
šienė.
Mokyklojerengiamifloristai,

interjeroapipavidalintojai,siu
vėjai,sukirpėjaikonstruktoriai,
kompiuterinioprojektavimoope
ratoriai,kirpėjai,apskaitininkai
irkasininkai,smulkiojoverslo
organizatoriai.

Nuošiųmokslometųbeveik
visųspecialybiųgalimokytisir
kurtiejibeineprigirdintieji.Anks
čiautokiejaunuoliaigalėjorink
tistikinterjeroapipavidalintojo
mokymoprogramą.
Dabarmokyklojemokosi585

mokiniai.

Svajonė–taptidizaineriu

Norsvienapopuliariausiųprog
ramų–kirpėjų–visdarišlieka
patraukliausia,pastaruojume
tuvisdažniaustojantiejirenka
sisiuvimobeisukirpimokonst
ravimospecialybes.Irnetikmer
ginos.Kiekvienojegrupėjepap
rastaibūnairvienasarkelivai
kinai.
„Siuvimąpasirinkusiejinere

taiįsivaizduoja,kadvisidirbs
drabužiųdizaineriais,tačiautaip,
deja,nenutinka.Nevisituripa
kankamaigebėjimųirįžvalgų.
Tikdalismūsųauklėtiniųmoko
sitoliau,kadtaptųdrabužiųdi
zaineriais.
Didžiausiasiuvėjų,konstruk

toriųbeitechnologųpaklausa–
masinėsgamybosįmonėse.Tokie
rinkosporeikiai.Irmūsųsocia
liniaipartneriaiprašokuodau
giautokiųspecialistų.Jųlaukia
„Gintarobaldai“,darbodrabužius
siuvanti„Algrima“,švedųkom
panija„BeGeBaltic“,siuvanti
automobiliųirbaldųapmušalus,
beikitosLietuvosįmonės“,–aiš
kinodirektorė.
Šioseirkitoseįmonėsemoki

niaiatliekapraktiką,oįgijędip
lomusmielaipriimamiįdarbą.
MokyklayraLietuvosapran

gosirtekstilėsįmoniųasociaci

jos(LATIA)narė,todėlparuošti
specialistaiyrapaklausūsnetik
Klaipėdosregiono,betirvisos
Lietuvossiuvimoįmonėse.

Augaspecialistųpaklausa

Kompiuterinioprojektavimo
operatoriausspecialybėpasta
ruojumetutampalabaipaklau
si–jąrenkasinetikvaikinai,bet
irmerginos.Baigusiejigalidirb
tiprojektavimoįmonėsearchi
tektųpadėjėjais,reklamos,leidy
bos,tinklalapiųkūrimo,dizaino
kompanijose.Tai–labaipopulia
rispecialybė,beveikvisijąbai
gusiejinetrukusįsidarbina.
Pastaruojumetusparčiaipo

puliarėjašvenčių,renginiųpuo
šimasfloristiniaisakcentais,to
dėlrinkojereikalingifloristai.
Tailabaiperspektyvi,daugkur
pritaikomaspecialybė.
Ganapopuliarusirsuaugusių

jųtęstinismokymas.Jiegalirink
tisbeveikvisasmokyklosmoky
moprogramas.Kursaitrunka
nuo20iki38savaičių.

Sulaukiairabsolventų

„Mūsųplanuose–netiknau
josmokymoprogramos,betirne
formaliojošvietimotrumpalai
kiaikursaiasmenims,kuriedo
misisiuvimu,dailiaisiaisteks
tilėsdirbiniais,floristika,inter
jerodekoru.
Esameatviribendrojougdymo

mokykloms.Kreipėmėsįvisus
Klaipėdosregionošvietimosky
riusirsiūlomemokyklomstech
nologijųpamokasvestimūsų
tekstilėscentre,tikreikiapačių
bendrojougdymomokyklųdides
nionoronaudotismoderniaba
ze“,–pasakojoV.Petrušienė.
Mokyklosirdarbdaviųryšiai

–seniirglaudūs.
Įmoniųvadovai,specialistai

kviečiamiįpasitarimusdėlren
giamųarkoreguojamųmokymo
programų.Keletąkartųperme
tusorganizuojamosapskritojo
stalodiskusijos.Visuometatsiž
velgiameįdarbdaviųpastabas
arpageidavimus,tačiausvarbu
prisiminti,kadspecialistairen
giaminekonkrečiaiįmonei,o
Lietuvospramoneiiršaliesrin
kaiapskritai.
Mokyklospedagogųnebestebi

na,kadpasjuosmokytisateina
jaunuoliai,jauturintysbakalau
roarnetmagistrodiplomus.
„Jųviltys,kadaukštojomoks

lodiplomasgarantuosdarbovie
tąirpadorųatlyginimą,nevisa
dapasiteisina:taipjauyra,kad
siuvėjas,floristasarkirpėjasga
liuždirbtidaugiauneguvaldi
ninkas,todėlateinamamokytis
amato.Tokiųmokiniųdabarpas
mus–53“,–sakėV.Petrušienė.
Kartaisdarpasitaiko,kadsiu

vėjosįsivaizduojamoskaipprie
siuvimomašinųpalinkusiosir
aplinkuiniekonematančiosvar
gobitės.Tačiautai–praeitiesre
liktas.Visaiškiausuvokiama,
kadįmonėsedarbosąlygosgerė
jairkadsiuvėjas,ypačužsiiman
tisindividualiaveikla,–taiir
kūrėjas.

Dirbtuvėse–moderniįranga

Mokymokokybė–vienaspa
grindiniųSiuvimoirpaslaugų
verslomokyklosprioritetų.
„Susavomokiniaisrengiame

apskritojostalodiskusijas,kar
tąpermetussavomintisapiemo
kymosisąlygasirmokymokoky

bęjieišsakopermokiniųkonfe
renciją.Visadaatidžiaiįsiklau
someįpastabas,esamelankstūs,
siekiametobulėtiirkeistis“,–tei
gėdirektorė.
Mokykladžiaugiasišiuolaiki

nemokymoaplinka.
Tekstilėscentrasturimoder

niausiąįrangą,įgytąužEuropos
Sąjungoslėšas.Tainaujoviškos
siuvimo,sukirpimo,siuvinėjimo
mašinos,naujakompiuterinė
įranga.Neretainaujojiįranga
nustebinanetįmokykląužsuku
siusdarbdavius.
Mokymobazėturtinamairiš

savųlėšų,kuriųmokyklasukau
piateikdamakirpimo,floristikos,
interjero,siuvimopaslaugas.
„Mesnuolatsulaukiamepra

šymųsuteiktivienokiasarkito
kiaspaslaugas.
Tokiedarbaimokiniamslabai

naudingi:jiemokosiaptarnauti
klientus,tinkamaibendrautisu
jais,priimtiužsakymus,apskai
čiuotipaslaugosvertę,–aiškino
direktorė.–Tačiautokiųužsaky
mųtiekdaug,kadmesnepajėgia
mejųvisųatlikti.
Papildomoslėšos–labaisvar

bu,tačiaumesesamemokymoįs
taiga,tadprioritetas–kokybiš
kasmokymoprocesas.“
Mokyklojekasmetstažuojasi

panašiųmokymoįstaigųatsto
vainetiktaiišLietuvos,betiriš
užsienio.
Klaipėdiečiaipagalmokinių

mainųprogramastaippatvažiuo
jaįįvairiasužsieniošalis.
KątikkirpėjaistažavosiMal

toje,floristaineseniaigrįžoiš
Vokietijos,mokiniųirmokytojų
laukiaprofesinėsišvykosįPran
cūziją,Islandiją,Portugaliją,
Lenkiją.
„Netiknuodiplomo,betirnuo

pačiųmokiniųnorobeinusitei
kimopriklauso,kaipgreitaipa
vyksrastidarbąbaigusmūsų
mokyklą.Galimybiųyrapakan
kamai–jeinenoridirbtisiuvėju
fabrike,vadinamojojemasinėje

gamyboje,irbūtipriklausomas
nuodarbdavio,galirinktisindi
vidualiąveikląirbūtipatssau
darbdavys.Ekonomikosirvers
lumopamokosekalbame,kad
nereikialaukti,kolkasnorską
norspasiūlys.Kurksaudarbo
vietą–galateislaikas,kaigalė
siįdarbintiirkitus“,–sakėdi
rektorė.

Džiaugiasižinomaisauklėtiniais

Mokyklospedagogaidžiaugia
si,kadLietuvojeišgarsėjovers
lininkasRemigijusŽiogas,uos
tamiesčiomokyklojeįgijęspro
fesinękvalifikaciją,MarijaPa
kalniškytėsukolegekuriasavo
drabužiųkolekcijasirKlaipėdos
Teatroaikštėjeatidarėsavosa
loną,drabužiųdizainerisRai
mundasPetreikis–taippatšios
mokyklosauklėtinis.Tarpšios
mokyklosabsolventų–darne
vienassėkmingaidirbantisįmo
nėssavininkas,gamybosvado
vas,technologas.

„Visdar,deja,pasitaiko,kad
tėvainori,jogjųatžalosžūtbūt
baigtųaukštąjįmokslą–turėtų
diplomą.Okaspoto?
Manonuomone,Lietuvairei

kiajaunuolių,turinčiųpraktinių
gebėjimųirgalinčiųlengvaiįsit
virtintidarborinkoje,todėlge
riaužengtilaiptelispolaiptelio,
išbandytisaveprofesinėjeveik
loje.
Mussiejasutartyssukolegijo

mis.Jeimokinysnorimokytis
toliauirturimotyvacijos,stoda
masjisįgyjatamtikrųnuolai
dų“,–aiškinodirektorėirpridū

rė,kadkartaispoaukštosiosmo
kyklospasjuosateinantysjau
nuoliaiteigiauniversitetuoseįgi
jępakankamaižinių,betpritrū
kępraktikos.
Mokyklospedagogaineslepia

džiaugsmo,kaiišstojančiųjųiš
girsta:noriumokytispasjus,nes
apiejuslabaigražiaiatsiliepia,
čiamokėsivienomamaarkito
kaimynė,tapusipuikiaspecialis
te.Būryspedagogųtaippatka
daisebaigėtąpačiąmokyklą.
Anksčiauprofesinesmokyklas

rinkdavositiktiemokiniai,ku
riekiturpagalsavopažymiusne
būdavolaukiami.Pastaruojume
tupadėtisgerokaipasikeitė.No
rintiejiįgytiprofesiją,populiarią
specialybę,mokykląsusiranda
patys.

Netrukuskeispavadinimą

Kurmokytis,nevienasnu
sprendžiapermokyklojeorgani
zuojamasatvirųdurųdienas,ki
tiatsakymusrandarespublikos
mastuvykdomameprojekte„Stu
dijos“.
„Kasmetmūsųstendaišiame

projektesulaukiadauglankyto
jų.Stengiamėsjuosregistruoti,
mumsįdomu,kokiųregionųjau
nimuiesamepatrauklūs.
Perpastarąjįrenginįpriemū

sųstendokabojomūsųauklėti
niųpasiūtosbaltoslininėssuk
nelės–antjųapsilankiusiejipa
sirašėarnetužrašėlinkėjimus.
Paaiškėjo,kadmūsųstendąap
lankėdaugiaukaiptūkstantis
jaunųžmonių“,–įspūdžiaisdali
josiV.Petrušienė.
DalisjųgalbūtpasirinksKlai

pėdossiuvimoirpaslaugųvers
lomokyklą.Jinetrukuspakeis
pavadinimąįKlaipėdostechno
logijųmokymocentrą.

Mo ki niai ži no: gaus dar bą ir ge rai už dirbs

Vie na po pu lia riau sių pro fe si jų siu vi mo ir pas lau gų vers lo mo kyk lo je – kir pė jo.

Klai pė dos siu vi mo ir pas lau gų vers lo mo kyk la vi lio ja 
mo ki nius ir suau gu siuo sius pat rauk lio mis spe cia ly
bė mis, mo ky mo si ap lin ka bei mo ky mo ko ky be.

Mokyklospedagogų
nebestebina,kadpas
juosmokytisateina
jaunuoliai,jauturin
tysbakalauroarnet
magistrodiplomus.

DešimtklasiųPabiržės(Biržų■■
r.)pagrindinėjemokykloje
baigęsAntanasKiekšaspa
sirinkosiuvėjospecialybę.Jis
įsitikinęs,kadskirstytipro
fesijasįvyriškasirmoteriš
kas–pasenęspožiūris.
Vaikinastikinaseniaižino■■
jęs,kadbussiuvėjas–tai
darbas,kurįjisvisadadir
basudžiaugsmu.Antanas
jaupasiuvoseseriaisijoną,
išleistuviųsuknelę,keletą
drabužiųsau,rankinę,de
koratyvinępagalvėlęirsu
laukėpuikiųvertinimų.
Vaikinasplanuojabaigęs■■
siuvėjospecialybękokius
metuspadirbėti,opaskui
vėlgrįžtiįtąpačiąmokyklą
irįgytisukirpėjokonstruk
toriausdiplomą.
„Dievinusiuvimą.Manoma■■
mamėgstasiūti,bettaijai–
tiklaisvalaikiomalonumas.
Siuvomočiutė–manokam
baryjestovijossenojimaši
na„Singer“.Giminėjeyrair
daugiausiuvėjų.Mokykloje
labiausiailaukiutrečiadie
nių,kaivykstasiuvimouž
siėmimai“,–mielaiapiesa
vopasirinktąprofesijąpasa
kojoA.Kiekšas,neabejojantis
savosėkmeateityje.

Siu vė jo ta len tas –  
pa vel dė tas

Ganapopuliarusir
suaugusiųjųtęstinis
mokymas.Jiegali
rinktisbeveikvisas
mokyklosmokymo
programas.


