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Bendradarbiavimas projekte
„Strateginė partnerystė įgyvendinant dualinę sistemą“

Lapkričio 25 d. mokykloje lankėsi projekto „Strateginė
partnerystė įgyvendinant dualinę sistemą“ dalyviai iš Lenkijos,
Vokietijos ir Danijos ugdymo įstaigų. Juos lydėjo Anykščių
švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja D. Žiogienė. Vizito
tikslas – susipažinti su mūsų mokykla ir Lietuvos profesinio
mokymo sistema. Mokyklą pristatė ir svečius priėmė direktorius
R. Zlatkus, pavaduotoja ugdymui V. Guogienė ir mokytoja D.
Černiauskienė. Vėliau jie dalyvavo Švietimo pagalbos tarnyboje,
kur vyko projekto dalyvių susitikimas su Anykščių savivaldybės
meru K. Tubiu, mero pavaduotoju S. Obelevičiumi, švietimo
skyriaus vedėja V. Dičiūnaite, verslininkais, profesinių mokyklų
atstovais. Buvo aptarti darbdavių ir profesinių mokyklų
bendradarbiavimo stiprinimo klausimai.

Projekto tikslas – strateginė partnerystė profesinio mokymo
sistemos atnaujinime. Lenkijos ir Lietuvos organizacijos bus
supažindinamos su dualine sistema profesinio mokymo srityje.
Dualinis mokymas – tai tokia mokymo sistema, kai profesinės
mokyklos moksleivis maždaug pusė mokymosi laiko praleidžia
įmonėse.
Projekto veikla siekiama pagerinti jaunų žmonių padėtį
darbo rinkoje, skatinti dualinę sistemą bei sukurti priemonių
planą. Daugiau nei 200 dalyvių iš kiekvienos partnerinės
institucijos dalyvaus projekte. Į projekto veiklas bus įtraukti
verslo, švietimo, privataus ir viešojo sektoriaus, nevyriausybinės
organizacijos. Bus organizuojamos konferencijos, mokymai ir
susitikimai su ekspertais, parengta mokymo medžiaga, sukurta
edukacinė platforma, kurioje bus dalinamasi gerąja dualinės
sistemos patirtimi. Didžiausia projekto nauda yra profesinio
mokymo bei jaunų žmonių situacijos darbo rinkoje pagerinimas.
Parengė Vytautas Rutkauskas

Įspūdžiai iš Tekančios Saulės šalies
Lapkričio
24
dieną
mokykloje įvyko susitikimas su
Lietuvos
KYOKUSHIN
KARATE federacijos nariu,
kiokušin karate
treneriu
instruktoriumi,
ketvirto
dano
meistru ir mūsų
mokykloje
dirbančiu
mokytoju
Eugenijumi
Šilaika,
kuris
kažkada buvo mūsų mokyklos mokinys. Šiais
mokslo metais E. Šilaika moko būsimus apsaugos
darbuotojus savigynos pagrindų.
Eugenijus Šilaika daugkartinis kiokušin
kovų nugalėtojas. Jis daug keliauja su savo
treniruojamais mokiniais. Susitikimo metu jis
pasidalino įspūdžiais iš kiokušin karatė pasaulio
čempionato Japonijos sostinėje Tokijuje, kur buvo
išvykęs su Lietuvos rinktinės delegacija. Lietuvos
rinktinė iš karatė olimpiados grįžo su vienu
apdovanojimu
–
vyrų
varžybose Lukas
Kubilius užėmė trečiąją vietą.
Mokytojas papasakojo apie karatė kilmę ir
savo kelią į šią sporto šaką. Sužinojome įdomių
dalykų apie Japonijos kultūrą, kai kurias jos
tradicijas, bendravimo aspektus, mitybos ypatumus
ir šiuolaikinių technologijų įtaką japonų gyvenime.
Pasakojimo metu galėjome stebėti Japonijos
vaizdus nuotraukose.
Dėkojame mokytojui Eugenijui Šilaikai už
žodinę ir vaizdinę kelionę į Tekančios Saulės šalį.
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