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TECHNOLOGINIO UGDYMO (PAMOKŲ) ORGANIZAVIMO SEKTORINIUOSE 

PRAKTINIO MOKYMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno technikos profesinio mokymo centras (toliau – Kauno TPMC), 

bendradarbiaudamas su bendrojo ugdymo mokyklomis ir kitomis ugdymo įstaigomis (toliau – 

Mokykla) sudaro sąlygas Mokyklų mokiniams susipažinti su Kauno TPMC sektorinių praktinio 

mokymo centrų baze, įranga bei atlikti technologijų pamokas. 

2. Technologijų ugdymo tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio 

raštingumo pagrindus, t. y. puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius technologinius gebėjimus, 

būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje aplinkoje, gebėti naudotis 

nesudėtingomis technologijomis kaip vartotojams, patirti kūrybinį džiaugsmą, mokėti spręsti 

problemas, išsiugdyti pozityvias nuostatas nuolatinei technologijų kaitai. 

3. Kauno TPMC sektorinio praktinio mokymo centrai siūlo Mokykloms tris 

technologinio ugdymo kryptis: 

3.1.  Medienos apdirbimas; 

3.2.  Šaltkalvystė; 

3.3.  Tekstilė. 

4. Mokiniai, dalyvaujantys pamokoje, aprūpinami įrankiais, reikalingais praktinei 

veiklai. 

5. Technologijų pamokoms reikalingomis medžiagomis pasirūpina kiekviena Mokykla. 

 

II SKYRIUS 

PAMOKOS(-Ų) ORGANIZAVIMAS IR VEDIMAS 

 

6. Mokinių grupė į Kauno TPMC atvyksta pagal suderintą su Mokykla pamokų 

tvarkaraštį, lydimi Mokyklos technologijų mokytojo. 

7. Mokytojas su mokiniais atvyksta nusimatę ir aptarę pamokos(-ų) temą ir užduotis. 

8. Prieš pamoką(-as) ir pamokos(-ų) metu visi mokiniai dėvi išskiriančias specialias 

liemenes. 

9. Pamoką(-as) veda Mokyklos technologijų mokytojas, kuris paskirsto mokiniams 

užduotis, juos prižiūri, padeda mokiniams, vertina atliktus darbus ir atsako už tvarką bei drausmę 

pamokos(-ų) metu. 

10. Kauno TPMC profesijos mokytojai arba gamybos meistrai konsultuoja mokytoją ir 

mokinius, padeda organizuoti darbą, paruošti medžiagas, įrankius bei prižiūri darbą prie įrengimų. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

11. Mokiniai, atvykstantys į Kauno TPMC, Mokykloje technologijų mokytojo 

supažindinami pasirašytinai su darbuotojų saugos ir sveikatos, saugaus elgesio reikalavimais pagal 

pamokos temas ir instruktavimo lapą su mokinių bei mokytojo parašais pateikia Kauno TPMC 

atsakingam darbuotojui. 
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12. Darbo vietoje technologijų mokytojas ir Kauno TPMC atsakingas asmuo mokinius 

pasirašytinai supažindina su darbuotojų saugos ir sveikatos, saugaus elgesio su įrengimais taisyklėmis 

ir tvarka. 

13. Mokiniams draudžiama lakstyti gamybinėse patalpose, be mokytojo leidimo paleisti 

įrengimus, savavališkai išeiti iš pamokos. 

14. Už mokinių saugumą ir sveikatą pamokos(-ų) metu atsako Mokyklos technologijų 

mokytojas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Siekiama kuo naudingiau išnaudoti sektorinių praktinio mokymo centrų bazę, kad 

būtų pasiekti geriausi rezultatai ir užtikrintas sektorinių praktinio mokymo centrų veiklos 

naudingumas, veiksmingumas ir tęstinumas. 

16. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, bendradarbiaudamas su Mokyklomis, 

analizuoja veiklos organizavimo klausimus bei teikia siūlymus Kauno TPMC administracijai dėl 

veiklos organizavimo gerinimo. 

_______________________ 
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