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Profesijos subtilybių mokytoja
ir mokinių patarėja
EsatĮ lankytojų aptarnavimo proįĮsijos mokytoja mĮtodinin
kė. Kokių spĮcialybių mokinius mokotĮ šio dalyko?
Mano mokiniai yra padavėjaibarmenai, kartais tenka
aptarnavimo pagrindų mokyti ir viešbu io darbuotojo specia
lybės mokinius.

pamokos kitose mokymo staigose. Per teorines pamokas
diskutuojame, analizuojame vairias situacijas. Leidžiu moki
niams pabūti mokytojais: atvykusiems sve iams jie pasakoja,
rodo ar moko specialybės subtilybių. Nenorėdami nusibosti ir
stengdamiesi dar labiau sudominti, kvie iame specialistus, kad
mokinius pamokytų naujausių dalykų, su jais supažindintų.

Kaip tapotĮ proįĮsijos mokytoja? čalykų mokytojus ruošia
aukštosios mokyklos, o kaip su proįĮsijos mokytojais?
Sena lietuvių patarlė sako: „Nuo likimo nepabėgsi“. Nuo
pirmos klasės svajojau būti mokytoja, ta iau pasirinkau studijas
Kauno technologijos universiteto Chemijos fakultete – studija
vau maisto technologiją ir tuo pat metu dirbau. Baigiau studijas,
bet meilė darbui taip ir neatėjo. Kai netikėtai gavau pasiūlymą
dirbti mokytoja, nė nesudvejojusi sutikau. Nuo tada dirbu darbą,
kuris man patinka.
Profesijos mokytojas turi būti gijęs profesinę kvaliikaciją,
atitinkan ią dėstomą dalyką, privalo būti išklausęs pedagogikos
kursus, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kvaliikacijos tobulinimo programą.

Kaip populiarinatĮ proįĮsin mokymą, kokius bĮndrus pro
jĮktus rĮngiatĮ su mokyklomis?
Glaudžiai bendradarbiaujame su mokymo staigomis.
Kuriame bendrus projektus, per kuriuos mokiniai ne tik mo
kosi specialybės subtilybių, bet ir tobulina užsienio kalbų žinias.
Bendradarbiaujame su darželiais, nuo mažų dienų stengiamės
vaikams parodyti amato svarbą.
Daug veiklų ir renginių vykdoma už mokymo centro ribų.
Dalyvaujame vairiose parodose, mugėse, aptarnaujame sve
ius per furšetus, ruošiame vaišes. Per renginius mokiniai turi
galimybę aptarnauti tokius garbingus sve ius kaip prezidentas
Valdas Adamkus. Tai ne kainojama patirtis.

Kokias mokymo naujovĮs taikotĮ savo pamokosĮ?
Dauguma profesinio mokymo pamokų yra praktinės. Per
jas mokiniai dirba tikrą darbą: mokosi serviruoti stalus, aptar
nauti sve ius, gaminti vairius gėrimus (kavą, kokteilius). Tokios
pamokos pa ios domiausios. Daugybė pamokųrenginių vyksta
už mokymo centro ribų. Tai vairūs furšetai, parodos, praktinės

Galbūt bĮndradarbiaujatĮ su užsiĮnio proįĮsinėmis mo
kyklomis, lankotės josĮ? Kokių idėjų, mĮtodų, palyginti su
užsiĮnio šalimis, trūksta LiĮtuvos proįĮsiniam mokymui?
Taip, bendraujame ir bendradarbiaujame su Latvijos,
Norvegijos, Italijos, Danijos, Suomijos, Estijos, Švedijos, Pran
cūzijos, Olandijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos,

Turkijos profesinėmis mokyklomis. jas vyksta tiek mokiniai,
tiek profesijos mokytojai. Kiekvieną kartą gr žtame su naujomis
idėjomis, mintimis.
Profesiniam mokymui Lietuvoje labiausiai trūksta i
nansavimo, tai riboja visas galimybes. Turint pakankamai lėšų
profesinis mokymas galėtų tapti patrauklesnis. Dalyvaujame
tarptautiniuose konkursuose, bet jiems pasiruošti labai sudėtin
ga. Pavyzdžiui, vykstame Europos viešbu ių ir turizmo mokyklų
asociacijos (AEHT) profesinio meistriškumo konkursą, kur vie
noje rungtyje mokinys turi ne tik pagaminti klasikin alkoholin
kokteil , bet ir sukurti j iš duotų žaliavų. Neturime galimybės jų
sigyti, todėl mums ši užduotis sunkiai veikiama. 016 m. vy
kusiame AEHT konkurse Londone mano mokinė Sandra Kava
liauskaitė kokteilio gaminimo rungtyje laimėjo bronzos medal .
Kaip pastaruoju mĮtu kĮi iasi vĮrslininkų požiūris proįĮ
sinio mokymo staigas? Ar palaikotĮ ryš su būsimais auk
lėtinių darbdaviais, žinotĮ, kokių konkrĮ ių gūdžių rĮikės
jiĮms pradėjus dirbti?
Stengiamės palaikyti ryšius su darbdaviais, bendraujame,
kvie iame juos atvykti mūsų mokymo centrą, kad pabendrautų
su mokiniais, pasakytų, ko iš jų tikisi. Su auklėtiniais vykstame
mones susipažinti su veikla, reikalavimais.
Matau vieną didelę problemą – darbdaviai priimdami dar
buotoją nereikalauja kvaliikaciją patvirtinan io dokumento. Taip
susiduriame su jaunimo požiūriu, kad nereikia nieko mokytis,
o darbą vis tiek gaus. Visame pasaulyje kvaliikuoti darbuotojai
vertinami labiau ir jiems mokamas didesnis atlyginimas. Deja,
mūsų darbdaviai taip nemano. Laikausi nuomonės, kad darbda
viai turėtų reikalauti gytą kvaliikaciją patvirtinan io dokumento.
Kur Jūsų ugdytiniai gyja praktinių gūdžių – ar bĮ ugdymo
staigos turi galimybę mokytis, išbandyti savĮ vairiuosĮ
rĮstoranuosĮ, kavinėsĮ?
Mūsų mokymo centre yra Viešbu ių ir restoranų sek
torinis praktinio mokymo centras, kuriame turime mokomąj
viešbut , restoraną ir jo virtuvę. Visus reikalingus gūdžius mo
kiniai gyja ia, o paskutinius ar 4 mėnesius dauguma atlieka
praktiką vairiose maitinimo monėse. Geresni mokiniai būna
darbinami ir jau baigę mokslus turi darbo vietą.
ProįĮsinis mokymas tampa vis lankstĮsnis, tam padĮda
šiuolaikinės tĮchnologijos. KiĮk žinau, Jūsų ugdymo stai
gojĮ yra galimybė mokytis nuotoliniu būdu. PapasakokitĮ
apiĮ ją. Ar daug mokinių ja naudojasi?
Mūsų staigoje mokiniai teorinių dalykų gali mokytis ir
atsiskaityti nuotoliniu būdu, naudodamiesi „Moodle“ sistema,
kurioje sukelta visa reikiama metodinė medžiaga ir užduotys.
Praktinė mokymo dalis turi būti atliekama mokymo centre.
Šiuo būdu mokosi nemaža dalis mokinių, ypa tie, kurie bando
derinti darbą su mokslais.
Pastaruoju mĮtu pastĮbima, kad mokinių, norin ių moky
tis proįĮsinio mokymo staigosĮ (dalis jų atĮina turėdami
aukštąj išsilavinimą), daugėja. Ar pastĮbitĮ šią tĮndĮnciją
savo staigojĮ? Kas lĮmia tok pokyt ?
Taip, pastebime, kad padaugėjo stojan iųjų, kurie turi

RĮnatos Įsnavi iĮnės nuotraukos
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Su žymia ĮdukologĮ habil. dr. Marija BarkauskaitĮ

aukštąj išsilavinimą. Pagrindiniai argumentai: baigę universitetą
negauna darbo pagal specialybę, giję profesiją tikisi didesnių
galimybių sitvirtinti darbo rinkoje. Kai kurie ateina todėl, kad turi
teorinių žinių, bet trūksta praktinių. Manau, didžiausia problema
ta, kad universitetus baigia daug studentų, bet darbo rinkai toks
skai ius per didelis, jai reikia kvaliikuotų darbuotojų.
proįĮsinĮs mokyklas tų pa ių spĮcialybių mokytis moki
niai priimami ir baigę 10, ir 12 klasių. Kuris variantas, Jūsų
nuomonĮ, gĮrĮsnis, jĮi jaunuolis žino, kad nori mokytis
konkrĮ ios proįĮsijos, kuris tikslingĮsnis?
Jei mokinys nori mokytis konkre ios profesijos, tikrai
puikus variantas profesijos ir bendrojo ugdymo dalykų mokytis
kartu. Dvejus metus jis mokosi profesijos ir bendrojo ugdymo
dalykų, gyja vidurin išsilavinimą, o treti metai skirti tik profe
siniams dalykams.
Nemanau, kad mokytis turint vidurin išsilavinimą yra
blogesnis variantas. ia žvelgiu kitų pliusų: tokie mokiniai
dažniausiai tiksliai žino, ko nori, būna atvejų, kad, ne stoję uni
versitetą, jie nenori praleisti metų vėjais, tad renkasi mokslus
mūsų mokymo centre.
Kaip vĮrtinatĮ LiĮtuvojĮ populiarėjant proįĮsijos mokymąsi
pamĮistrystės įorma?
Mokymasis pameistrystės forma yra puikus dalykas, taip
besimokantieji vienu metu gali ir dirbti, ir gyti profesiją patvir
tinant dokumentą. Tokiu atveju mes, mokytojai, bendraujame
su darbdaviais, stebime ir vertiname mokinių žinias ir gūdžius
darbo vietoje.
Ką vĮikiatĮ laisvalaikiu, kur sĮmiatės kvėpimo? Kas Jums
padĮda bĮndrauti su mokiniais?
Laisvalaikiu mėgstu megzti, tai mėgstamiausias mano
užsiėmimas. Megzdama medituoju, svajoju, kyla daug domių
min ių. O dėl bendravimo su mokiniais – niekada neturėjau
problemų, nes stengiuosi būti ne tik jų mokytoja, bet ir draugė
ar patarėja.
čėkoju už pokalb .
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