
Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ 

Birţelio 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiais metais ji sutapo ir su nacionaline 

profesinio veiklinimo diena – visuotine atvirų durų diena „Šok į tėvų klumpes“. Alytaus Dainavos 

pagrindinės mokyklos 5–8 klasių mokiniai, auklėtojos ir mokytojai aktyviai dalyvavo šioje 

iniciatyvoje. Buvo aplankyta AB „Snaigė“ ir UAB Jakobsen Home, Alytaus apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba ir Alytaus darbo birţa, Alytaus rajono biblioteka, Profesinis rengimo centras ir 

Alytaus kolegija. 

5a klasės mokiniai, klasės auklėtoja Jūratė Vaikšnorienė ir kūno kultūros mokytoja Jūratė 

Paulauskaitė lankėsi UAB Jakobsen Home, kur susipaţino su baldų gamyba. Naudodami daugiau 

nei 300 skirtingų audinių ir odų, bendrovė leidţia pritaikyti jūsų sofos, valgomojo kėdės ir poilsio 

kėdės išvaizdą, kad atitiktų jūsų namų stilių ir atspindėtų jūsų asmeninį skonį. 

5b klasės mokiniai, klasės auklėtojas Kęstas Račkys ir biologijos mokytoja Laima Zita 

Burkova lankėsi Alytaus kolegijoje informacijos ir ryšių technologijų, inţinerijos ir biomedicinos 

fakultetuose. Mokiniai susipaţino su studijų programomis, veiklos kryptimis, lankėsi auditorijose. 

8a klasės mokiniai, klasės auklėtoja Jūratė Ţukauskienė ir pradinių klasių mokytoja Vilma 

Gudaitienė vyko į Alytaus profesinį rengimo centrą. Pirmiausia visi susirinko į karjeros klasę, kur 

buvo pristatyta centro veikla, profesinio mokymo programos, papasakota apie galimybes 

studentams dirbti bei atlikti praktiką uţsienyje. Vėliau aštuntokai su mokytojomis lankėsi 

elektromechanikos dirbtuvėse ir kulinarijos klasėse. Ekskursijos pabaigoje buvo galima įsigyti 

studentų pagamintų kepinių, konditerijos gaminių. 

8b klasės mokiniai, klasės auklėtoja Virginija Vaikšnorienė ir pradinių klasių mokytoja 

Dalia Vitalija Kačanauskienė vyko į AB „Snaigė“. Pirmiausia mokiniai ir mokytojos turėjo 

apsirengti ryškias liemenes, tik tada buvo įleidţiami į bendrovę. Ekskursija prasidėjo muziejuje. 

Ekskursijos vadovas supaţindino su šaldytuvų gaminimo istorija. Galėjome matyti, kaip keitėsi 

šaldytuvų dizainas bei kaip jie tobulėjo. Suţinojome apie seniausią šaldytuvą, kuris buvo 

pagamintas 1918 m. ir jam nereikėjo elektros, šaldymas vyko dedant ledo gabalus. Toliau ekskursija 

buvo tęsiama lankantis įvairiuose bendrovės skyriuose, kur buvo galima stebėti detalių virinimą, 

daţymą, štampavimą, sienelių liejimą ir uţpildymą, šaldytuvų surinkimą. Mokiniai susipaţino su 

įvairiomis profesijomis, darbo sąlygomis, suţinojo, kokias studijas rinktis norint dirbti bendrovėje. 
Keletas atsiliepimų apie šią dieną: 

6a klasės mokiniai apsilankė Profesinio rengimo centre. Pavaikščiojome po įvairius 

kabinetus ir dirbtuves, pabuvojome mokyklos muziejuose, poilsio kambaryje bei mokyklos 

bendrabutyje. Mergaitėms buvo įdomu klausyti apie kirpėjų ir kosmetologų ruošimą mokykloje, o 

berniukus domino staliaus, baldţiaus darbai. Visiems ypač patiko poilsio kambarys, kuriame buvo 

daug sėdmaišių. Labai norėjosi paliesti eksponatus medţioklės muziejuje.  

Dabar jau galvojame apie edukacinius uţsiėmimus Profesinio rengimo centre kitais mokslo 

metais.  

Alina Kunigiškienė 

6b klasės mokiniai lankėsi Alytaus rajono bibliotekoje. Ten pasakojo apie bibliotekininko 

darbą, bibliotekų finansavimą. Ši biblioteka atšventė 90-metį. Taigi išgirdome ir apie jos istoriją, 

garsius ţmones, projektus, kuriuose jie dalyvavo ir dalyvauja. Įdomi Lietuvos bibliotekų 

kompiuterizavimo istorija. Pusė lėšų skyrė Bilo Geitso ir jo ţmonos fondas, kitą pusę dalį - 

Lietuvos vyriausybė. Aprodė patalpas, demonstravo skaidres apie bibliotekos istoriją ir šiandieną. 

Violeta Skominaitė 

 

„Ką veikia Alytaus gaisrininkai? Kaip sekasi darbas? Su kokiomis problemomis darbe 

susiduria?“ – į šiuos ir kitus Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos 7b klasės mokinių klausimus 



atsakė Alytaus miesto vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkas Evaldas Kitras.  Mokiniai atvyko 

susipaţinti su šios įstaigos darbu, domėjosi įstaigos veikla. Suţinojo tikrai visko daug, turėjo 

galimybę įlipti į gaisrininkų mašinas, pasimatuoti šalmus. Patenkinę savo smalsumą, gavę kvietimą 

atvykti kitais metais, atsisveikinome ir grįţome namo. 

Virginija Ptašnykienė 

 

7a klasės mokiniai keliavo į Alytaus miesto darbo birţos jaunimo skyrių. Mus pasitiko 

miela moteris Jolanta, kuri supaţindino su šios įstaigos funkcijomis ir paslaugomis. Konferencijų 

salėje konsultantė papasakojo, kaip šioje įstaigoje ţmonės ieško darbo. Ţiūrėjome 4 mokomuosius 

informacinius filmukus apie tai, kaip susirasti darbą, kaip jo ieškoti, ką reikia daryti jau dabar, kad 

rastume savo svajonių darbą. Vyko diskusijos apie tai, kaip mokiniai būdami dar nepilnamečiai, gali 

siekti savo svajonių. Aptarėme įvairių profesijų svarbą ir reikalingumą. Mokiniai dirbo poromis ir 

pasakojo vieni kitiems apie tai, kokį svajonių darbą jie norėtų dirbti. Šioje įstaigoje verta 

apsilankyti, kai jau esi pilnametis, nes nepilnamečiams rasti darbą labai sunku, praktiškai 

neįmanoma. Nebent vasarą padirbėti senelių darţuose, skinti uogas, rinkti grybus ir gauti uţ tai 

atlygį. Jaunajai kartai kartais atrodo, kad jie jau pakankamai suaugę ir gali uţsidirbti bei gyventi 

pagal savo norus, bet realybė yra kiek kita. Tad išvada peršasi tokia –reikia gerai mokytis, kad 

baigus mokyklą būtų didesnės galimybės įstoti ten, kur tikrai norisi, stengtis kuo geriau paţinti 

save, savanoriauti įvairiose organizacijose, domėtis savo tėvelių darbais, padėti kaimynams, 

artimiems ţmonėms ir susipaţinti su kuo daugiau įvairių profesijų, kad būtų lengviau apsispręsti 

ateityje.  

Violeta Dumbliauskienė 

 

Iš ekskursijų kiekvienas įgijo naujų ţinių, patirties. Mokytojų ir mokinių vardu dėkojame 

visiems, kurie nepagailėjo laiko ir priėmė mus savo darbovietėse.  

Virginija Vaikšnorienė 

„....“ 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 


