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CENTRO VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 



 

VIZIJA 

 Kūrybiškai veikiantis profesinio mokymo centras, kurios bendruomenės mąstymas orientuotas  į naujo laikmečio iššūkius. 

 

MISIJA  

- rengti socialiai atsakingą profesionalą. 

✓ Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant j Lietuvos ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius. 

✓ Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, 

projektinę 

veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą. 

Strateginės kryptys 

Mokymasis. Puoselėti mokinių sėkmę (užtikrinti mokymo(si) kokybę; gerinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą įvairioms 

visuomenės grupėms; puoselėti skaidrią ir palankią mokymosi aplinką bei mokinių įtraukimą į veiklas.). 

Lyderystė. Pasitelkti lyderio pozicijas darniai plėtrai (gerinti Vilniaus agroekologijos mokymo centro įvaizdį ir pripažinimą 

mokinių, verslo ir visuomenės bendruomenėse; puoselėti efektyvią ir motyvuotą darbuotojų bendruomenę  įtraukiant ją į veiklas kuriant 

patrauklią darbo aplinką; užtikrinti efektyvų valdymą ir darnią organizacijos plėtrą.). 

Tarptautiškumas. Plėtoti  profesinių žinių mainus globalioje erdvėje (puoselėti globalią pasaulėžiūrą ir mokymosi tarptautiškumą; 

plėtoti tarptautiškumo aplinką ir kultūrą.). 

Partnerystė ir verslumas. Stiprinti bendradarbiavimą (plėtoti ryšius su suinteresuotomis šalimis; stiprinti profesinio rengimo, 

švietimo ir verslo sąveiką; skatinti mokinių/moksleivių verslumą). 

 Centro prioritetas - rengti kvalifikuotus ateities specialistus. 

 

7. CENTRO TIKSLAI  
I.Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą; 



II. Kurti modernią sveiką ir saugią mokymo(si) infrastruktūrą; 

      III..Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti įvaizdį. 

I. Tikslas: Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą.   

Uždaviniai Veiksmų etapai Atsakingas Laikas Rezultatas Atlikta 

1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI UGDYMO/SI KOKYBĘ IR PASIEKIMUS 

1.1 

Vykdyti 

kokybišką 

dalykinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymą 

. 

1.1.1. Siekti 

kiekvieno mokinio 

pažangos sudarant 

sąlygas įvairių 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

įsisavinti ugdymosi 

turinį. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

filialo vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas 

2021 m.  
(Nuolat) 

Lūkesčius tenkinantys mokymosi ir mokymo 

rezultatai. 

Mažinami pasiekimų skirtumai. Teikiama parama 

kiekvienam mokiniui siekiant pažangos. Skatinama 

kiekvieno mokinio mokymosi motyvacija. Kiekvienas 

mokinys maksimaliai progresuoja. 

Atsižvelgiama į skirtingus mokymosi stilius. 

Remiami žemesnio socialinio ekonominio statuso 

mokiniai. Sudaromos galimybės atsiskleisti 

gabiesiems. 

 

1.1.2. Susitarti dėl 

siekinių ir visų 

pripažįstamų vertybių 

siekiant mokinių 

mokymosi pažangos 

pasiekimų standartų 

įgyvendinimo. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

filialo vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas, 

metodinės grupės 

2021 m. 
(Nuolat) 

Aiškūs mokytojų lūkesčiai dėl mokinių pažangos; 

Ugdymo poreikius atitinkantis turinys; 

Dėmesys mokymui ir mokymuisi, gebėjimams, 

kompetencijoms. 

 

1.1.3. Siekti ugdymo 

kokybės teikiant 

tikslingą mokymą, 

ugdant asmeninius 

gebėjimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

filialo vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas , 

metodinės grupės 

2021 m. 
(nuolat)  

Gerės individuali mokinio pažanga. 

Mokiniai daro didesnę pažangą negu galima iš jų 

tikėtis; Struktūruotas mokymas;  

Dėmesys į gebėjimų, kompetencijų, vertybių 

formavimą; 

Parenkami tinkami mokymo/si metodai; 

Gerės brandos egzaminų ir įgytų kompetencijų 

vertinimo rezultatai, darbdavių atsiliepimai apie 

praktiką atliekančių mokinių įgytos kvalifikacijos lygį. 

 

1.1.4. Skatinti 

mokinius mokytis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

2021 m. 
(nuolat) 

Didėja mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos 

egzaminus, skaičius, teikiama pagalba renkantis 

 



išplėstiniu kursu ir 

laikyti valstybinius 

brandos egzaminus. 

filialo vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas 

tolesnę mokymosi kryptį ir numatant karjerą, didės 

galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose. 

1.1.5. Skatinti 

mokinių mokymosi 

motyvaciją 

bendradarbiaujant su 

soc. parteriais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

filialo vadovas,  

praktinio mokymo 

vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas. 

2021 m. 
(Nuolat) 

Gerės motyvacija, pažangumas, taikomas edukacinių 

aplinkų keitimas, atsakomybės ir pareigingumo 

ugdymas, pamokų lankymas ir mokinių nubyrėjimo 

skaičiaus mažėjimas, karjeros ugdymas darbdaviui 

„auginantis“ specialistą. 

 

1.1.6. Padėti 

mokiniams geriau 

įsisavinti ugdymo 

turinį ir pasiekti 

geresnių ugdymosi 

rezultatų naudojant 

skaitmeninius vaizdo 

elementus mokymo/si 

turiniui vizualizuoti. 

 

 

  

Profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas, filialo 

vadovas, metodinės 

grupės 

2021 m. 
(Nuolat) 

Vizualizuotas mokymosi procesas 4 kabinetuose. 

(diegtos elektroninės mokomosios priemonės. 

 

1.1.7. Parengti 

patrauklių mokiniui 

laisvai pasirenkamų 

dalykų ir modulių 

programas siekiant 

motyvuoti 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos mokinius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

filialo vadovas, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėjas, 

licėjaus vedėjas 

Iki 2021 m. rugsėjo 
1 d. 

Parengtos dalykų laisvai pasirenkam moduliai. 

Tenkinami mokinio poreikiai, ugdoma karjera, 

geresnis lankomumas. 

 

    
 



 
Apklausų rezultatai Pasitenkinimo 

lygis 

80 % 

2021 m. gruodis – 2022 m. sausis 
 

1.2. Vykdyti 

mokymą 

sektoriniuose 

centruose 

(plėsti 

sektorinių 

praktinio 

mokymo 

centrų 

veiklas), 

užtikrinti 

mokymosi visą 

gyvenimą 

galimybes. 

1.2.1.Pirminio 

profesinio 

mokymo 

vykdymas, teikiant 

modulines 

programas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visos vykdomos 

profesinio 

mokymo 

programos yra 

modulinės 

2021 m. gruodis 
 

1.2.2.Tęstinio 

profesinio 

mokymo vykdymas 

Praktinio mokymo 

vadovas 

100 asmenų 2021 m. gruodis 
 

1.2.4.Technologijų 

pamokų 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

vykdymas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovas, 
profesinio rengimo 
skyriaus vedėjas, 
licėjaus vedėjas  

Technologijų 

pamokos (VAMC 

patalpose ir 

išvažiuojamosios 

pamokos į 

bendrojo ugdymo 

mokyklas) 

12 pamokų 

2021m. gruodis 
 

1.3.Plėtoti 

socialinę ir 

tarptautinę 

partnerystę. 

1.3.1.Veiklų su 

socialiniais 

partneriais 

vykdymas  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovas 

Sudaromos 

naujos ir 

vykdomos 

atnaujintos 

sutartys su 

socialiniais 

partneriais. 

 

10  sutarčių 

2021 m. gruodis 
 



1.3.2.Projektų 

vykdymas 

Vykdomi 

tarptautiniai 

strateginės 

partnerystės 

projektai.  

Projektų vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 
profesinio rengimo 
skyriaus vedėjas, 
licėjaus vedėjas, 

praktinio mokymo 

vadovas  

Vykdomi 

tarptautiniai 

dviejų šalių 

projektai. 

Vykdomi 

lokaliniai 

projektai. 

80 asmenų 

2021 m. 
 

1.3.3.Nacionalinių 

ir 

tarptautinių 

konkursų 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovas 

1 konkursas (su 

Ostrudos PMC- 

Lenkija)  

2021 m. balandis 

(pagal situaciją) 

 

1.3.4. Dalyvavimas 

nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovas 

 

7 konkursai  

2021 m. gruodis 

(pagal situaciją) 

 

2 TIKSLAS. STIPRINTI VTVŽŪM ĮVAIZDĮ LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE 

2.1.Plėtoti 

ugdymo 

karjerai 

veiklas 

2.1.1.Profesinio 

informavimo 

ir orientavimo 

veiklų 

vykdymas 

Profesinio rengimo 

skyriaus vedėja 

Aplankytos 

bendrojo ugdymo  

mokyklos ir 

organizuoti 

renginiai 

(išvažiuojamosios 

pamokos ir pan.), 

„Atvirų durų“ 

organizavimas 

2021 m. gruodis 

(pagal situaciją) 

 

2.1.2.Mokinių 

tolimesnės karjeros 

planavimas 

Susitikimai su 

socialiniais 

partneriais. 

Profesinio rengimo 

skyriaus vedėja 

3 susitikimai su 

socialiniais 

partneriais, 

1 apklausa 

2021 m. gruodis 

(susitikimai pagal situaciją) 

  



Mokinių 

apklausos/testai 

2.2.Populiarinti 

VAMC 

realioje ir 

virtualioje 

erdvėje 

2.2.1.Reklaminės 

medžiagos apie 

mokyklos veiklą 

parengimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, profesinio 

rengimo skyriaus 

vedėja 

Reklaminė 

medžiaga. 

2021 m. gruodis 
 

 2.2.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, profesinio 

rengimo skyriaus 

vedėja 

Dalyvaujama 

respublikiniuose 

ir tarptautiniuose 

renginiuose pagal 

planą ir 

priklausomai nuo 

situacijos 

2021 m. gruodis 
 

 2.2.3.Atvirų 

renginių 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, profesinio 

rengimo skyriaus 

vedėja, neformaliojo 

švietimo organizatorė 

3 renginiai 

 

2 susitikimai 

2021 m. gruodis 
 

 2.2.4.VAMC  

veiklų 

viešinimas,. 

straipsniai 

žiniasklaidoje, 

virtualioje erdvėje  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, profesinio 

rengimo skyriaus 

vedėja 

10 straipsnių 2021 m. gruodis 
 

2.3. Gerinti 

mokymo/si 

aplinkas ir 

infrastruktūrą 

2.3.3. Teorinio ir 

praktinio mokymosi 

bei licėjaus patalpų.  

atnaujinimo darbai,  

automobilių 

mechaniko ir 

technikos priežiūros 

profesinio mokymo 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

infrastruktūrai 

Vykdomi teorinio 

ir praktinio 

mokymosi bei 

licėjaus patalpų.  

atnaujinimo 

darbai,  

automobilių 

mechaniko ir 

2021 m. gruodis 
 



programų 

mokymosi bazės 

turtinimas.  

 

 

technikos 

priežiūros 

profesinio 

mokymo 

programų 

mokymosi bazės 

turtinimas. 

3 TIKSLAS. UGDYTI BENDRUOMENĖS VERTYBINES NUOSTATAS 

3.1.Kurti 

atsakingą, 

 pilietišką, 

tolerantišką, 

atvirą 

naujovėms, 

kūrybingą ir 

verslią 

bendruomenę 

3.1.2. 

Bendruomenės 

Švietimas  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vykdomi 

mokymai, kursai, 

seminarai, 

savitarpio 

mokymai 

„Kolega kolegai“  

Per mokslo metus 
 

3.1.3. Tradicinių 

renginių 

Organizavimas 

 

 

Neformaliojo 

švietimo organizatorė 

Suorganizuota 10 

renginių 

Per mokslo metus 

 

 

3.2.Skatinti 

profesinį 

tobulėjimą ir 

objektyvų 

savo veiklos 

įsivertinimą 

3.2.1. Mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Organizuojami 

centre 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai bei 

užtikrinamas 

mokytojų 

dalyvavimas 

vebinaruose, 

mokytojų 

išvykimas į 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius. 

  

Per mokslo metus 
 



 3.2.2. Mokytojų 

veiklos 

įsivertinimas 

Mokytojų atestacija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2 mokytojai 2021 m. gruodis 

 

 

 

 

 


