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PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Direktorius

PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO SRITYJE

Profesinio mokymo srityje dirbu 32 metus,  
iš jų 29 metus – kaip mokyklos vadovas.

VEIKLOS SRITYS

Švietimas, profesinis mokymas.

Papasakokite, kokią vietą jūsų gyvenime užima profesinis mokymas ir 
kodėl jis jums svarbus.

Mano pirmasis išsilavinimas – elektros inžinierius. Darbo karjeros pradžioje 7 metus 
dirbau atominėje elektrinėje ir jau tuomet supratau, kiek svarbi yra profesinė kvalifikacija ir 
kompetencijos asmeninei ir darbo karjerai. Pradėjęs dirbti profesinio mokymo srityje iš savo 
ankstesnės patirties žinojau, kokie yra pramonės ir verslo, darbdavių lūkesčiai, siejami su 
švietimu, o konkrečiau –  ir su profesiniu mokymu, todėl nebuvo sunku suformuluoti tikslus 
vėliau vadovaujamai mokymo įstaigai. Apsisprendimą nulėmė, matyt, ir tai, kad mano tėvai 
buvo mokytojai. Atradęs, kad tai darbas, kurį aš mėgstu, ir žinodamas, ko siekiu, baigiau 
edukologijos magistrantūrą KTU, studijavau Belgijos ir Austrijos universitetuose, įgijau Europos 
švietimo edukologijos magistro laipsnį, vėliau apsigyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją. 
Ir nors daug metų dirbau ir dėstytoju universitete, pirmoje vietoje išliko tikrasis pašaukimas –
profesinis mokymas, kuriam ir atidaviau didesnę savo gyvenimo dalį.

Papasakokite apie profesinio mokymo projektą, įvykį, susitikimą,  
kuris pakeitė jūsų gyvenimą / įsiminė ilgam.

1992 metais tapus profesinės mokyklos direktoriumi mano iniciatyva užmezgėme 
kontaktus su profesinio mokymo centru (dabar „Berufskolleg Kreis Höxter“) iš Šiaurės Reino 
– Vestfalijos žemės Vokietijoje. Tais pačiais metais įvyko pirmieji vizitai ir buvo pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis. Tai buvo pirmoji partnerystė tarp jau nepriklausomos Lietuvos ir 
anuometinės Vakarų Europos profesinio mokymo įstaigų, tebesitęsianti iki šios dienos, – beveik 
30 metų. Tuomet dar nebuvo nei programos „Erasmus“, „Leonardo da Vinči“, „Comenius“, 
„Phare“ ar kitų programų, tačiau nuo pirmųjų bendradarbiavimo metų jau vyko abipusiai 
mokinių ir mokytojų mainai, dvišaliai projektai, vokiečiams padedant 
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buvo įrengtos kelių profesijų mokymo bazės, atnaujintos mokymo patalpos, bendrabutis, 
įgyvendinta daug progresyvių idėjų. Vėliau partnerysčių geografija ir aprėptis plėtėsi ir apėmė 
11 Europos šalių, buvo įgyvendinta ne viena dešimtis projektų, tačiau ši pirmoji partnerystė 
padarė didžiausią įtaką, kuriant naują ir modernią profesinio mokymo įstaigą.  

Papasakokite apie savo talentą ir kaip juo naudojatės

Tomas Edisonas yra pasakęs, kad talentas – tai 10 % įkvėpimo ir 90 % prakaito. 
Kuomet žmogus giriasi turintis talentų, man skamba keistai. Nežinau, ar turiu talentų, tačiau 
pavyko sutelkti mokyklos bendruomenę siekti svarbiausio strateginio tikslo – mokymo kokybės. 
Mokykla, kuriai vadovauju, niekada nebuvo žemiau pirmosios vietos pagal mokinių mokymosi 
pasiekimus nuo pat mokyklų reitingavimo pradžios. Šiandien ši mokykla yra viena iš toliau 
pažengusių pameistrystės diegimo šalyje pradininkių, pelniusi šalies pramonės ir verslo įmonių 
bei miesto ir regiono gyventojų pasitikėjimą.
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Ieškokite idėjų, kurių realizavimas 
atneštų tikrą naudą jūsų bendruomenei, 
miestui ar regionui, jūsų partneriams ir 
tuomet jūsų projektą lydės sėkmė. 

Aišku, įgyvendinant gerą projektą, 
paprakaituoti teks.


