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•STATISTIKA

2012-2013 mokslo metais:
į praktiką įmonėse išleista 101

III-iojo kurso mokinys, 
Apklausos anketas užpildė 53 
darbdaviai.



Jūsų įmonė suinteresuota priimti VšĮ Elektrėnų 
profesinio mokymo centro mokinius gamybinės 

praktikos atlikimui (%)



Įmonėje sudarytos sąlygos gamybinės praktikos 
programos įvykdymui (%)



Mokykla pakankamai gerai informavo apie 
praktinio mokymo programą (%)



Mokinys laiku atvyko į gamybinę praktiką (%)



Mokinys praktikos metu buvo punktualus (%)



Mokinys turėjo savo įsipareigojimus, kuriuos 
vykdė (%)



Mokiniui buvo įdomu praktikoje ir jis/ji gerai atliko 
savo darbą (%)



Žinios, kurias mokinys įgijo mokykloje, atitiko tai, ką 
reikėjo žinoti/mokėti atliekant praktiką darbo vietoje (%)



Prašome pateikti bendrą praktiką atlikusių mokinių teorinių žinių 
vertinimą darbinės veiklos Jūsų įmonėje/organizacijoje atžvilgiu

(%)



Ar, Jūsų nuomone, praktiką atliekantys mokiniai yra 
naudingi Jūsų įmonei? (%)
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Ko, Jūsų nuomone, įmonėje atlikusiems 
praktiką asmenims labiausiai stinga?



Parašykite, kokius konkrečiai besimokančiųjų 
praktinius įgūdžius ir gebėjimus reikėtų labiau 

ugdyti profesinio mokymo programose

Teorinių žinių taikymas praktikoje 
(10 atsakymų);
Greitai gaminti (8 atsakymai);
Atsakingumo (7 atsakymai);
Lankstumo (2 atsakymai);
Susikaupimo (2 atsakymai);
Nuoseklumo (2 atsakymai);
Kūrybingumo (1 atsakymas);
Rašyti be klaidų (1 atsakymas).



Kokiose srityse norėtumėte pagilinti bendradarbiavimą 
su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro specialistais

Aptariant praktikos turinį (22)

Numatant darbdavių skatinimo priimti į 
praktikas mokius mechanizmus (4)

Organizuojant praktikoms įmonėje/
organizacijoje vadovaujančių asmenų 

tobulinimosi kursus, mokymus, kt. (10)

Numatant praktikų tikslus (9)

Nustatant praktinio mokinių darbo 
vertinimo kriterijus (5)



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventų 
įsidarbinimo situacija %



2013 m. absolventų įsidarbinimas 
pagal įgytą specialybę %



Pagal įgytą specialybę daugiausiai 
įsidarbino:

Apdailininkų (100 %);
Virėjų (60 %);
Padavėjų ir barmenų (60 %);
Bankinių operacijų tvarkytojų (56 %);
Derintojų (50 %);
Statybos verslo paslaugų teikėjų (50 %);
Sekretorių (40 %);
Logistų ekspeditorių (40 %);
Elektrikų (20 %).



Nedirbančių absolventų skaičius %



Išvykusių į užsienį absolventų skaičius %



Vaiko priežiūros atostogose esančių 
absolventų skaičius %



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


