Iki rugpjūčio 11 d. teik paraišką mokytis profesinėje mokykloje!
Siekti svajonių specialybės gali pradėti jau nuo 11 klasės – taip
vienu metu įgysi ir vidurinį išsilavinimą, ir profesiją!
Daugiau informacijos:
www.igykprofesija.lt

Įgyti profesiją –
akivaizdžiai
geras sprendimas!
Galimybės be lubų
Vienas žymiausių Lietuvos virtuvės šefų
Deivydas Praspaliauskas savo profesinį

Profesinė mokykla
skirta tiems, kurie
nori greitai stotis
ant savo kojų.

kelią pradėjo Alantos technologijos ir verslo
mokykloje, kurioje įgijo padavėjo-barmeno
specialybę. Į profesinę mokyklą Deivydas
įstojo jau po 10 klasės. Nors jo cinkelis buvo...
nemokama sriuba, ilgainiui mokymasis
profesinėje mokykloje jam padėjo išsiugdyti
savarankiškumą, suteikė naudingų pažinčių
ir neįkainojamą patirtį, kuri jam pravertė
tolimesniame karjeros kelyje.
Apie savo patirtis profesinėje mokykloje ir išskirtinę
kelionę į karjeros aukštumas Deivydas pasakoja Digiklasės
tinklalaidės „Ko nemoko mokykloje?“ epizode, kur jį kalbina
Mantas Stonkus.
Ją pamatysi čia

Profesinių mokyklų absolventus
vertina darbdaviai
Personalo atrankos įmonių grupės UAB „Simplika“ ir
UAB „CVO Recruitment“ vadovė Akvilė Kazlienė sako,
kad šiandien darbdaviai itin vertina darbuotojus, kurie
turi ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Tai leidžia
greitai ir gana lengvai integruotis į naują darbo vietą.

Rinka tikrai labai keičiasi,
darbdaviai nebeturi to
požiūrio, kad tu būtinai turi
baigti universitetą ir ne
kitaip. Atsiranda lankstumas,
nes sąlygas dabar diktuoja
darbuotojai, o darbuotojų dabar
labai trūksta. Jei tu esi savo
srities specialistas, nesvarbu,
kur įgijai specialybę, būk savo
srityje geriausias.

Kodėl verta stoti

Darbdaviams svarbu, kad
pozicijos siekiantis žmogus
pasižymėtų noru dirbti,
iniciatyvumu, gebėjimu prisiimti
atsakomybę, kritiniu mąstymu,
bendrosiomis žmogiškosiomis
savybėmis. Būsimi darbuotojai
gali visko išmokti, bet turi matytis
noru dirbti degančios akys!

po

Alytaus profesinio rengimo centro

10

klasės?

Profesinėje mokykloje
įgyta kvalifikacija – tai
puiki galimybė tapti
profesionaliu darbuotoju,
kurti verslą, turimas
kompetencijas tobulinti
aukštosiose mokyklose.

direktorius Vytautas Zubras sako,
kad treji mokymosi profesinėje
mokykloje metai suteiks ne tik
vidurinį išsilavinimą, bet tuo
pačiu metu leis išmokti
savarankiškai dirbti
su modernia įranga,
įrengimais, sistemomis.

Ką kalba tie, kurie mokosi

Gytis Paškevičius

(Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio

profesinėje mokykloje?

mokymo programa, I kursas ( 11 klasė))

Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?
Profesinis mokymas suteikia galimybę išbandyti profesiją,
sužinoti, ar pasirinkta sritis patinka. Patrauklu ir dėl to, kad
tuo pačiu metu įgyji profesiją ir brandos atestatą, taigi,
sutaupoma gyvenimo laiko.

Kuo įdomus mokslas?

Kokias perspektyvas suteikia?

Kiekvienas mokinys gali individualiai rinktis bendrojo
ugdymo mokymosi dalyką ir jo lygį – mokymas
susiejamas su profesija. Kalbant apie profesiją –
įdomi, įtraukianti profesinio mokymo programa
(kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio
mokymo programa), be to, man ši profesija –
svajonės realizavimas. Turiu minčių apie tolimesnį
mokymąsi. Patinka tai, kad profesijos ir bendrojo
ugdymo dalykų mokomės skirtingomis dienomis.

Visų pirma, atsiranda galimybė įgyti
darbinės patirties netgi verslo įmonėse.
Antra, mokantis profesinėje mokykloje
greičiau galima tapti savarankišku,
galinčiu prisiimti atsakomybę žmogumi.
Trečia, gali būti pridedamas papildomas
balas stojant į aukštąsias mokyklas.

Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

Miglė Aleliūnaitė

(Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio

Profesinį mokymą, manau, tikrai verta rinktis. Profesinėje
mokykloje ne tik baigiama vidurinio ugdymo programa, bet
ir įgyjama specialybė, kuri padeda lengviau susirasti darbą.
Išmokstama atsakingumo, kruopštumo.

mokymo programa, I kursas (11 klasė))

Kuo įdomus mokslas?

Kokias perspektyvas suteikia?

Kadangi pasirinkau padavėjo ir barmeno profesiją, man
buvo labai įdomu sužinoti, kaip dirbamas šis darbas,
kokių įgūdžių reikia. Rinkdamasi šią profesiją, jau žinojau,
kad išmoksiu bendravimo, svečių aptarnavimo etiketo,
gerų manierų. Norėjosi įgyti naujų įgūdžių, pavyzdžiui,
tinkamos laikysenos paslapčių. O per pamokas
sužinojome ir išmokome dar daugiau: kaip dekoruoti
stalą, lankstyti servetėles, derinti spalvas, susipažinome
su indų dizaino ypatybėmis. Smagu, kai namuose per
įvairias šeimos šventes, jau turėdama žinių ir patirties,
galiu profesionaliai dekoruoti stalą, suteikti džiaugsmo
namiškiams.

Manau, kad besimokydama šioje mokykloje
turėsiu galimybę stažuotis užsienyje. Labai
norėčiau apsilankyti Prancūzijoje, kuri mane
žavi ne tik kaip labai graži ir romantiška šalis,
bet ir kaip savo maisto kultūra įdomus kraštas.
Manau, kad įgyta profesija suteikia nemažai
pasitikėjimo savo jėgomis. Planuoju, baigusi
Alytaus profesinio rengimo centrą, tęsti
studijas aukštojoje mokykloje.

Stojimai
Šiemet mokymo
programas
stojantiesiems
siūlo 57 profesinio
mokymo įstaigos.

Pagrindinis priėmimas: nuo birželio 1 iki rugpjūčio 11 dienos.
Stojimo rezultatai skelbiami iki rugpjūčio 13 d.
Papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas:
rugpjūčio 19–25 d.
Stojimo rezultatai skelbiami rugpjūčio 27 dieną.
Kaip vyksta stojimas?

Prašymą į profesinio mokymo įstaigas gali pateikti
internetinėje priėmimo sistemoje www.lamabpo.lt.

Susidomėjai?

Pildyk prašymą, nes įgyti profesiją akivaizdžiai geras sprendimas!
TEIKTI PROFESINIO MOKYMO PRAŠYMĄ

igykprofesija.lt

Profesinio mokymo programų atnaujinimas ir praktinio mokymo
bazių aprūpinimas modernia technologine įranga yra skatinamas
ES fondų finansuojamomis priemonėmis.

