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Ugdymo karjerai
projektas
Klaipėdos Gedminų progimnazijos bendruomenė 2018
metų gegužės-birželio mėnesiais dalyvavo respublikinėje
iniciatyvoje ,,Šok į tėvų
klumpes“. Šio ugdymo karjerai projekto tikslas – suteikti
progą mokiniams artimiau
susipažinti su tėvų, senelių ar
artimųjų darbovietėmis, profesijomis.
Gausus būrys Klaipėdos Gedminų progimnazijos 5–8 klasių mokinių su klasių auklėtojais ir dalykų mokytojais lankėsi įvairiose tėvelių, senelių,
giminaičių darbovietėse, susipažino su įvairiausių profesijų
darbo specifika, darbo sąlygomis. Mokiniai turėjo galimybę sužinoti, kaip dirba jų
artimieji. Labai džiaugiamės,
kad artimieji sugebėjo suderinti mūsų apsilankymo vizitus, rado laiko parodyti bei
papasakoti apie savo darbą,
profesijas.

Apsilankėme AB „Vakarų
laivų gamykloje“
AB „Vakarų laivų gamykla“ –
viena didžiausių įmonių Vakarų Lietuvoje, įkurta 1969aisiais, o 2001 m. privatizuota Estijos koncerno „BLRT
Grupp“. 2003 m. Vakarų laivų remonto įmonė reorganizuota į „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupę, vienijančią
22
įvairios
specializacijos
įmones.
Visos grupės įmonės yra įsikūrusios dviejose teritorijose
Klaipėdos mieste. Bendrovėje
yra penki plaukiojantys dokai, kurių keliamoji galia svy-

ruoja nuo 4500 tonų iki 27
000 tonų. Remontuojamiems
laivams
švartuotis
įrengti
penki 175 m. ilgio ir 20 m.
pločio pirsai su visomis komunikacijomis.
Bendrovėje
dirba apie 2000 darbuotojų,
iš kurių apie 500 aukštos
kvalifikacijos inžinerinių ir
techninių darbuotojų.

nistracinės patalpos, remontuojami laivai. Paaiškinta ir
parodyta, kaip laivai remontuojami, kiek laiko trunka
laivų statyba ir remontas...
Papasakota, ką dirba įvairių
specialybių darbuotojai.

Šioje įmonėje lankėsi Klaipėdos Gedminų progimnazijos 7
klasės mokiniai ir jų klasės
vadovė.
Mokiniams
buvo
aprodyta visa didžiulė
įmonės teritorija, admi„ Š o k
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Reikia išmanyti
šunų psichologiją...

Mano mama — Šunų kirpėja
Apsilankę pas vienos 8okės mamą supratome,
kad Šunų kirpėjos darbas iš
tiesų nėra lengvas. Tik iš
šono atrodo, kad kirpti
šuniukus yra labai smagu.
Tačiau reikia mokėti bendrauti ne tik su šunimis,
bet ir su jų šeimininkais.
Kartais būna labai sunku
suprasti, ko klientas pageidauja, kaip jis įsivaizduoja
savo šuns šukuoseną. Kerpant šunis reikia žinoti tam
tikrus šunų parodų standartus ir taisykles. Reikia
išmanyti šunų psichologiją:
šunys gali būti pikti, ramūs,
dirglūs, linksmi, nenustygs-

tantys vietoje... Taip pat
reikia sekti ne tik šunų
kirpimo naujoves technologijų
srityje
(naujausios
žirklės, kirpimo priemonės), bet ir naujausias madų tendencijas. Juk šuneliai
irgi nori būti madingi.

kaip ir kiekviename darbe,
yra ir savų minusų.

Sužinojome, kad toks darbas yra nelengvas, nes jei
turi daug klientų, turi viską
dieną dirbti stovėdamas,
pavargsta rankos, nugara.
Kartais, jei šuo atvedamas
išerzintas, jis gali net įkasti
savo kirpėjui. Supratome,
kad tokį darbą dirbant yra
daug teigiamų dalykų, bet,

Vizitas pas tetą į siuvyklą

Geras siuvėjas
turi būti labai
kruopštus,
išmanyti
naujausias
mados rūbų
tendencijas.

Apsilankę pas vienos 6okės tetą Vilmą siuvykloje
Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokiniai suprato,
kad siuvėjos darbas susideda iš daug įvairiausių dalykų: ji išmatuoja klientus,
pataria apie rūbų ar kitų
gaminių tinkamumą, piešia,
kerpa ir gamina rūbų dalis,
kompiuteriu paruošia nurodymus įvairių rūšių rūbų
gamybai, dirba su įvairių
rūšių siuvimo mašinomis,
siuva įvairiausius rūbus,
siuvinėja įvairius sudėtin-

gus ornamentus ir raštus
rūbuose, taiso jau pasiūtus
rūbus pagal kliento figūrą...

Sužinojome, kad siuvėjos
darbas, kaip ir daugybė
kitų darbų, yra labai atsakingas: negali sukirpti neteisingai rūbo, negali neteisingai
pritaikyti
klientui
fasono, turi mokėti rasti
bendrą kalbą su klientu,
suprasti jo norus, pageidavimus,
turi
būti
labai
kruopštus, išmanyti naujausias mados rūbų tendencijas. Siuvėjo darbas
nėra lengvas, nes nuvargsti
fiziškai: paskausta nugara,
rankos, kojos...

Grožio salonas „Princesė Audronė“
Klaipėdos Gedminų progimnazijos
6, 7 ,8 klasių mokinukai
turėjo
puikią
galimybę
apsilankyti viename iš Klaipėdos
grožio
salonų
“Princesė Audronė”, kuriame pamatė daug į šios
srities vairių profesijų
atstovų:
kirpėjų, manikiūro
-pedikiūro darbuo-
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tojų, kosmetologų, masažistų, kitų kūno priežiūros
darbuotojų.
Salono savininkė Audronė labai nuoširdžiai mums viską aprodė ir
papasakojo. Galėjome sužinoti tokių dalykų, apie kuriuos paprastai atėję į kirpyklą net nesusimąstome:
griežtais higieniniais reikalavimais visoms darbo vietoms, su sunkumais, kuriuos patiria šių profesijų
atstovai (alergija nuo gelio,
akrilo
dulkių,
cheminių

vaistų...),
fizinio darbo
pasekmės (kojų ir nugaros
skausmai...).

P u s l a p i s

Mano tėtis — gaisrininkas-gelbėtojas
rėjome filmus apie nelengvą
gaisrinės
darbuotojų
darbą
įvairiose gelbėjimo operacijose.
Sužinojome, kad gaisrinės darbuotojai stažuojasi užsienyje,
dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose
mokymuose,
nuolat
tobulinasi.

Ugdymo karjerai iniciatyvos
„Šok į tėvų klumpes“ metu
lankėmės ne vieno Klaipėdos
Gedminų progimnazijos mokinio ir 5-oko, ir 6-oko, ir 8-oko
tėčių darbovietėse. Pasirodo,
kad net keleto gedminiečių
tėveliai
dirba
Klaipėdos
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo valdyboje I-oje ir IIoje dalyje. Nuvykę buvome
labai draugiškai priimti. Peržiū-

Mokiniams
bei
mokytojams
buvo parodyta įvairiausia gelbėjimo įranga, gaisrinės mašinos, kurios naudojamos gaisrams daugiaaukščiuose pastatuose, taip pat narų, aukštalipių
įranga. Buvome supažindinti su
fiziniais normatyvais, kuriuos
gaisrinės darbuotojai turi išlaikyti kas keletą mėnesių: atsilenkimai, prisitraukimai, bėgimas...

tingiausių, baisiausių situacijų
gaisrinės darbuotojai patiria
savo darbe: skenduolių traukimas, apdegusių žmonių, lavonų
radimas po gaisrų, nukentėjusių žmonių išnešimas su tam
tikra įranga...

Sužinojome,
kad gaisrinės
darbuotojai
stažuojasi
užsienyje,
dalyvauja
įvairiuose
tarptautiniuose
mokymuose,
nuolat
tobulinasi

Galėjome išklausti, kokių sudė-

Buhalteris
Labai smagu, kad Klaipėdos
Gedminų progimnazijos mokinių dauguma mamų, tetų, močiučių dirba buhalterėmis. Taigi,
ne viena iš jų mūsų mokiniams
galėjo papasakoti, koks yra šios
profesijos atstovų darbas.
Sužinojome,
jog
kiekvienas
buhalteris turi turėti analitinių
sugebėjimų, mokėti bendrauti
su klientais, turi būti labai dėmesingas, nes net ir menkiausia klaidelė gali pridaryti daug
žalos įmonės veiklai ir finansams. Buhalteris būtinai turi
turėti geru kompiuterinių žinių
ir įvairių programų išmanymo.

O, kadangi dauguma buhalterinių programų dažnai yra atnaujinamos, turi gebėti greitai prisitaikyti prie įvairių programos
pokyčių.
Bene
svarbiausias
buhalterio įgūdis yra organizuotumas. Jiems tenka suvaldyti didelį kiekį dokumentų,
negali pasimesti nė vienas lapukas ar čekis, todėl visa dokumentacija privalo būti tvarkingai surūšiuota ir apdorota.

jausmo, loginio mąstymo, mokėjimo šaltai ir racionaliai
spręsti įvairias sunkiais finansines situacijas.

Mokiniai sužinojo, kad buhalteriai uždirba nemažai, bet juo
gali tikrai tapti ne kiekvienas.
Tam reikia begalinio kruopštumo, susikaupimo, atsakomybės

Mano senelis dirba policininku
Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokiniai svečiavosi ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis
policijos komisariate. Pasirodo
ten dirba vieno 5-oko senelis.
Mokinukai galėjo apžiūrėti policininkų uniformas, transporto
priemones, ekipiruotę. Galėjo
pabendrauti su pareigūnais,
užduoti klausimus. Stebėjo
kinologų pasirodymus. Turėjo
galimybę paliesti šaunamuosius ginklus, sužinoti, kokiais
atvejais policininkai
juos
naudoja savo darbe.

Vaikai su dideliu susidomėjimu
apžiūrėjo policijos komisariato
patalpas. Klausinėjo darbuotojų
apie jų darbo specifiką, sunkumus, kurie iškyla jų sunkiame
darbe, ir net atlyginimų pokyčius...
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Mano teta veisia šunis
Apsilankę pas vieno Klaipėdos Gedminų progimnazijos
mokinio tetą, kuri veisia
šunis (samojedus), sužinojome, kad šunų veisėju negali
tapti bet kas. O tai turi būti
Lietuvos kinologų draugijos
klubo narys, turintis veislinę
kalę, norintis ir galintis atsakingai veisti šuniukus.

P u s l a p i s

Papasakojo vaikams, kaip
svarbu atiduoti mažus šunelius tinkamiems šeimininkams, kaip svarbu, apmokyti
naujuosius šeimininkus šunų
priežiūros taisyklių ir tvarkos.

Šunų veisėja, žinoma, mums
parodė tuos gražius mažus
šuniukus, kurie dar nebuvo
atiduoti naujiesiems jų šeimininkams.
Vaikams
tai
buvo begalinis džiaugsmas ir
terapija... Taip pat papasakojo mums apie visus šunų
veisimo niuansus, su kuriais
susiduria kiekvienas šunų
veisėjas: pilni namai šuniukų, specifinis kvapas, ne
visada galimybė palaikyti
tvarką, kartais net pykčiai su
kaimynais, nes maži šunyčiai
pridaro bėdų...

Fotogalerija
Policininkų ginklai

Senelis — jūrininkas

Pas mamą kepykloje

Mokomasis vairuotojų
treniruoklis
Buhalterio darbo vieta

Žaidimų kūrėjo darbo vieta
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