DIREKTORIAUS TAUTVYDO ANILIONIO
VADOVAVIMO PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS
PROFESINIO RENGIMO CENTRUI
5 METŲ GAIRĖS
2020 m. lapkričio 10 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko konkursas Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti. 5 metų kadencijai
šias pareigas eiti išrinktas Tautvydas Anilionis.
Supažindiname su trumpomis pagrindinėmis direktoriaus vadovavimo įstaigai gairėmis.
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Parengti naują Centro strategiją. Pagrindinis tikslas – kokybiškas profesinis mokymas ir
bendrasis ugdymas. Kartu su naująja strategija bus keičiama įstaigos valdymo struktūra.
Taip bus sudaromos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui labiau asmeniškai prisidėti
prie bendros Centro gerovės kūrimo.
2021-2022 m. m. veiklos programoje prioritetinis dėmesys skiriamas Centro
infrastruktūros optimizavimui. Šiuo metu įstaigos valdomas nekilnojamas turtas (2
korpusai ir bendrabutis) yra perteklinis ir per brangus esamam ir prognozuojamam
besimokančiųjų skaičiui. Jis neatitinka dabartinių higienos ir kitų moderniai švietimo
įstaigai keliamų reikalavimų. Todėl skiriamų biudžeto asignavimų ir uždirbamų lėšų
nepakanka pastatų, aplinkos tvarkymui, iškyla ir problemų juos išlaikyti. Strateginis siekis
– su steigėjos ŠMSM pritarimu, parduoti vieną korpusą bei bendrabučio pastatą ir gautas
lėšas reinvestuoti modernizuojant antrąjį korpusą. Toks žingsnis būtų atsakingas ir
ekonomiškai pagrįstas, siekiant gerinti mokymosi sąlygas ir taupant valstybės lėšas.
Bus užtikrintas Centro veiklų tęstinumas, naujų ugdymo formų įgyvendinimui
pasinaudojant projektine ESFA, Erasmus+ programos veikla, naująja LR Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos strategija, numatančią profesinio mokymo gaires. Bus
sukuriamos ženkliai lankstesnės mokymosi galimybės visiems įvairių gebėjimų mokiniams,
sudaromos patrauklesnės (įskaitant ir atlyginimą) darbo sąlygos pedagogams, ypač –
profesijos mokytojams.
Bus skiriama daug dėmesio bendradarbiavimui su verslo (darbdavių) įmonėmis,
deleguojant joms realizuoti dalį ugdymo turinio.
Bus aktyviau bendradarbiaujama su kitomis įvairių tipų švietimo įstaigomis, kadangi
dalykinis ryšių palaikymas su profesinio mokymo įstaigomis mieste, regione, Lietuvoje ir
užsienyje yra būtinas ir natūraliai suprantamas. Kartu su regiono aukštosiomis švietimo
institucijomis bus skatinamas glaudesnis metodologinis bendradarbiavimas, formuojant
bendrą panašių programų turinį.
Bus puoselėjama Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro išskirtinė
mokymo įstaigos kultūra, skiriamas didelis dėmesys jos istorijai, tradicijoms. Centras
yra seniausia regiono profesinė mokykla, įsteigta sesers Margaritos Rimkevičaitės,
pasirinkusi katalikišką pakraipą. Krikščioniškosios vertybės bus integrali ugdymo dalis. Ne
tiktai įgytos žinios ir įgūdžiai, bet ir jauno žmogaus nuostatos jį daro žymiai
konkurencingesniu profesinės veiklos rinkoje.
Bus skatinama reali mokinių savivalda. Mokinys, studentas nėra tik pagrindinis įstaigos
klientas, bet centrinė švietimo institucijos figūra.

