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Aktyviausiems projekto "Keliauk maloniai"
dalyviams įteiktos padėkos
Ramunė DAMBRAUSKAlTĖ

r.dambrauskaitešėsuaujienos.lt

Šiaulių profesinio rengimo
centro Prekybos ir verslo skyriuje
įvyko padėkos popietė mokslei-
viams, aktyviausiai dalyvavusiems
projekte ,,Keliauk maloniai", kurį
organizavo Šiaulių profesinio ren-
gimo centras drauge su socialiniu
partneriu UAB .Busturas".

Bendras projektas startavo
2015 metų balandį. Keleivių, ke-
liaujančių bendrovės autobusais iš
Šiaulių i Vilnių ir grįžtančių tais
pačiais autobusais iš Vilniaus i
Siaulius, laukdavo kur kas malo-
nesnė kelionė. Prekybos ir verslo
skyriaus mokiniai, besimokantys
kelionių agento profesijos, kelei-
vius pasitikdavo ir palydėdavo
iki sėdimos vietos, pagelbėdavo,

kelionės metu trumpai pristaty-
davo žymias, svarbias vietoves.
Būsimieji padavėjai ir barmenai
paruošdavo kavą ar arbatą ir vai-
šindavo kepiniais, kuriuos iškepė
būsimieji konditeriai.

Projektas pastebėtas, įvertintas
ir apdovanotas. Gerosios profe-
sinio mokymo patirties sklajdos
konkurse "Inovacijos yrofesinia-
me mokyme" 2015 m. Siaulių pro-
fesiniam rengimo centro Prekybos
ir verslo skyriui įteiktas diplomas
už minėtąjį projektą "Keliauk ma-
loniai". Jame dalyvavo per šimtą
Prekybos ir verslo skyriaus moks-
leivių, tad projekto aktyviausiems
įteiktos padėkos.

Projekto dalyviai ir organiza-
toriai pasidžiaugė ne tik įvertini-
mu, bet ir gauta tiesiogine abipuse
nauda.

ukelta ] 4 p.

Dar 2010 m. dalyvauta Švietimo
Atkelta iš 2 p. ir mokslo ministerijos bei Kvali-

fikacinio ir profesinio mokymo
plėtros centro organizuojamame
konkurse. Tarp visų švietimo ins-
titucijų skyrius apdovanotas an-

Jūs turėjote unikalią galimybę trojo laipsnio diplomu už gerąją
atlikti praktiką, tiesiogiai susiju- patirti - už Šiaulių PRe Prekybos
sią su savo profesija autobuse. ir verslo skyriaus mokomosios
Mes gavome gerų atsiliepimų iš parduotuvės "Rūta" modelį socia-
savo keleivių, 0 mums yra iš ti- linės partnerystės kontekste. 0 ir
krųjų svarbiausia, kad keleivis 2014 m. įteiktas specialusis diplo-
važiuotų su mumis, kad keliautų mas už tai, kad skyrius penkerius
idomiau ir maloniau ir kad ke- penkerius metus aktyviai dalyva-
lionė jam neprailgtų. Padaugėjo vo inovatyvių mokyklų veikloje.
ir keleivių, su šiuo projektu pri- Tais pačiais metais labai solidi
vertėme ir savo konkurentus pa- organizacija - Lietuvos prarno-
sitempti. Kadangi projektas pasi- n~n~. konfederac,ua atkreipė
sekė, galbūt ir šiemet startuos ime d.eme.s~Į. P~ekyb?s lr .verslo ~~-
su panašiu", - renginyje sakė n~l!!~ĮWlkf ą e. z p. ti m~
R. Butkaliuk. mokymo ir verslo bendradarbi a-

Prekybos ir verslo skyrius di- vimo skatinimą, už pasišventimą
plomus už iniciatyvas ir geras profesijai ir pagalbą žengiantiems
pat4E§ c ~ięnayj,~ .Jffipe Jf~\Ųęt(. gyvenimo keliu.

Kaip sakė Prekybos ir verslo
skyriaus vedėja dr. Renata Veršins-
kienė, mokiniai atsiliepdami apie
dalyvavimo projekte naudą akcen-
tavo įgytas komunikacijos kompe-
tencijas, įgyta praktiką bendraujant
su klientais. 0 taip pat paaiškėjo,
kad daugiau nei 36 proc. įstojusių-
jų 20 IS-aisiais į ivairias Prekybos
ir verslo skyriaus mokymo progra-
mas, informaciją apie profesijas su-
žinojo būtent iš projekto "Keliauk
maloniai" - kiekvieno maršruto
pabaigoje moksleiviai prisistatyda-
vo ir papasakodavo apie savo mo-
kymosi įstaigą.

Bendrovės užmiestinių perve-
žimų ir autobusų stoties vadovas
Ruslanas Butkaliuk patikino, kad
ir įmonė sulaukė projekto naudos.
"Projektas pasisekė, vienareikš-
miškai davė naudos ir mums.

Prekybos ir verslo skyriui už inovaci-
jas - diplomas ir simbolinė obuolio
skulptūrėlė.


