
 „Šok į tėvų klumpes“ 
 

 Nepabūgę karščio bangos su lietaus šuorais „Vyturio“ progimnazijos 5 – 8 kl. mokiniai 
birželio 14d. Jungėsi prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ketvirtus metus iš eilės 
inicijuojamos visuotinės atvirų durų dienos tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Mokiniai 
sutartu laiku rinkosi prie mokyklos, kur su klasių vadovais, pagal suderintus grafikus, keliavo į 
pažintinius vizitus į įvairias miesto įstaigas ir įmones: 
 5b klasė lankėsi Panevėžio miesto apylinkės teismo rūmuose, kur ne tik galėjo įsijausti į 
teisėjų darbą, matuodamiesi jų mantijas ar imituodami teismo procesą, bet ir užduodami įvairius 
klausimus apie šios profesijos darbą.  
 5c klasės mokiniai lankėsi baldų galerijoje „AA“. Mokiniai apžiūrėjo baldų ekspoziciją, 
įsikūrusią dviejuose aukštuose, o susėdę prie stalų klausėsi pasakojimo apie įmonės istoriją, įmonės 
darbo specifiką. Sužinojo, kad „AA“ baldų galerija įkurta 2005 metų lapkričio 26 dieną, yra gausiai 
lankoma klientų iš visos Lietuvos. Įmonėje dirba 20 darbuotojų, kurie atlieka skirtingas funkcijas 
įmonėje. Įmonės atstovė pristatė ne tik darbuotojų darbo specifiką, bet ir paslaugų asortimentą, 
supažindino su baldų tendencijomis ir pristatė baldų įsigijimo internetu svetainę bei baldų 
katalogus, kuriuos mielai leido pavartyti. Mokiniai buvo žingeidūs, tad uždavė nemažai klausimų, 
kuo labai džiaugėsi salono darbuotoja, pavaišinusi mokinius saldainiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5d mokiniai lankėsi kino centre „Garsas“, kur susipažino su ten dirbančių žmonių 
profesijomis bei su kino atsiradimo istorija, sužinojo, kaip yra kuriami filmai, kas atsakingas už 
kokybišką filmo rodymą kino teatre. Taip pat mokiniai sužinojo, kokių asmeninių savybių ir 
gebėjimų reikia, norint tapti kino operatoriumi. Mokiniai taip pat domėjosi, kur reikia mokytis, 
norint įgyti šią specialybę,  kokios yra darbo sąlygos ir pan. Išvyka buvo įdomi ir naudinga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6a klasė apsilankė G. Petkevičaitės - Bitės viešojoje bibliotekoje, kur pasitikusi bibliotekos 
darbuotoja pristatė reklamos kūrėjo kūrėjo specialybę ir pakvietė įsijungti į labai įdomią edukacinę 
programą, kurios metu mokiniai tapo knygų reklamos kūrėjais ir galėjo praktiškai prisiliesti prie 
reklamos kūrėjų veiklos, darydami reklamą įdomiai knygai. Mokiniai veikė pasiskirstę grupėmis. 
Jie, pirmiausia, aptarė turimas idėjas, pasiskirstė darbais komandose ir kūrėme trumpą, šmaikštų 
filmuką. Jį pristatinėjo ir aptarė. Mokiniai teigė, kad dirbti buvo smagu ir naudingą, o įgytus 
įgūdžius bus galima pritaikyti ir mokykloje, pamokose, ruošiant įvairius pristatymus. 

                                 
 
 6c klasė lankėsi Panevėžio centriniame pašte, kur ne tik susipažino su centrinio pašto 
darbuotojų vykdomomis pareigomis, bet ir sužinojo apie nelengvas laiškanešių pareigas, jų darbo 
specifiką. Taip pat išsiaiškino kaip yra skirstomi laiškai, klasifikuojamos pašto siuntos. 
 6d klasės mokiniai apsilankė „ROMANTIC ( Boutique Hotel & SPA.)„ viešbutyje. Jie 
pasakoja, kad „nuvykus vizitas prasidėjo nuo pažinties su viešbučio ekonome Vaivai ir 
susipažinimo bei viešbučio pastato istorijos. Mes sužinojome, kad “Romantic” viešbutis yra įsikūręs 
atnaujintame istoriniame malūne, pačiame Panevėžio centre. Šis malūnas pirmasis pramoninis 
malūnas Baltijos šalyse, priklausė privačiam asmeniui, žydų kilmės B. Rubinšteinui. Daugiau kaip 
170 metų istoriją turintis pastatas 2002 metais duris atvėrė kaip prabangus keturių žvaigždučių 
viešbutis “Romantic”. 
 Apie viešbutį mums papasakojo viešbučio ekonomė Vaiva. Ji pasakojo, kad viešbutyje yra 
apie 70 kambarių. Kambariai skirstomi pagal kategorijas. Viešbutyje retkarčiais apsistoja įvairios 
garsenybės, dažniausiai sportininkai ir dainininkai. Garsiausi apsistoja svečiai buvo ispanų 
krepšininkai. Viešbutis teikia įvairias paslaugas, todėl jame dirba įvairių specialybių darbuotojai: 
nuo aptarnaujančio personalo, sporto trenerių ir kineziterapiautų iki administracijos. Todėl 
viešbučio personalą sudaro 50 darbuotojų. Viešbutyje dirba administratoriai, kambarinės, virėjai, 
padavėjai ir kiti darbuotojai. Mums trumpai papasakojo apie darbuotojų darbo specifiką ir parodė 
dalies darbuotojų darbo vietas. Mes sužinojome, kad kai kurie darbuotojai dirba visą parą -  turi 
slenkantį darbo grafiką. Kiti – dirba tik dienos metu. Darbuotojų kaita nėra didelė. Anot ekonomės 
Vaivos, svarbiausias dalykas dirbant viešbutyje yra užsienio kalbų mokėjimas. Viešbutis vasarą 
įdarbinami ir paaugliai, tačiau yra amžiaus apribojimai, nes priima tik nuo šešiolikos metų. „ 
 6d mokiniai suprato, kad norėdami dirbti viešbutyje, jau mokykloje turi mokytis užsienio 
kalbų, domėtis įvairiomis kultūromis, kad bendravimas su svečiais būtų malonus abiems pusėms.  
 7a klasė pažintinio vizito metu lankėsi Panevėžio centrinėje turgavietę administruojančioje 
įmonėje UAB „Kauptė“, kur turgaus direktorė mokiniams aprodė visą turgų ir gardžiai pavaišino. 
Pažintinio vizito metu, mes susipažinome su smulkaus verslininko kasdienybe, išgirdome apie  
gėlininkystę: kiek kruopštaus darbo ir pastangų reikia įdėti, norint išauginti žiedais džiuginančius 
augalus. Sužinojome, apie darbo turgavietėje specifika, ypač žiemos laikotarpiu. Domėjomės čia 



dirbančių žmonių atlyginimais. Mums patiko, kad apie smulkaus verslo galimybes galėjo klausti 
turguje prekiaujančių ūkininkų, prekybininkų, įmonių atstovų, kurie mielai atsakinėjo į mūsų 
klausimus. 
 Duonos kepinių skyriuje sužinojome, kaip yra kepami duonos įvairūs kepiniai, kokio šiam 
darbui reikia išsilavinimo. Labai nustebome, sužinoję, kad šiame skyriuje dirba vyriškis, jau 30 
metų minkantis tešlą kepiniams ir kepantis mums duoną.  
 Mokiniai džiaugėsi suteikta galimybe ir padirbėti patiems – jie galėjo, po pravesto 
instruktažo, išbandyti sulčiaspaudę ir savo spaustomis sultimis pavaišinti draugus ir pasivaišinti 
patys. Taip pat mokiniai klausėsi įvairių pasakojimų iš turgaus gyvenimo ir patys uždavinėjo 
klausimus, apie darbo turguje ypatumus. Po vizito mokiniai džiaugėsi ne tik prasminga informacija 
ir gausesnėmis žiniomis, bet ir dovanotais, tausojančiais aplinką, medžiaginiais maišeliais su su 
centrinio turgaus simbolika. 

  

 
 
 7b klasė lankėsi Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose, kuriuose domėjosi ten 
dirbančių specialistų turima kvalifikacija, darbo pobūdžiu, teikiamomis paslaugomis, bet ir 
dalyvavo aktyviose veiklose, atlikdami įvairias užduotis. 
 7c klasė pažintinį vizitą turėjo UAB „Plastara“ įmonėje. Ši įmonė yra viena didžiausių 
plastikinės pakuotės projektuotojų ir gamintojų Lietuvoje, gamina platų standžių ir lanksčių plastiko 
pakuočių asortimentą maisto, gėrimų, asmens higienos, buitinės chemijos bei chemijos pramonei, 
padeda ir konsultuoja pakuotės dizaino kūrimo, projektavimo, techninių parametrų parinkimo 
etapuose. Todėl labai džiaugėsi mokiniai, kad turėjo galimybę stebėti, kaip perdirbimas plastikas, 
gaminami buteliai, plastikiniai kamšteliai, plastikinės rankenėlės, dėžės ir kiti gaminiai lankantis  
plastiko perdirbimo, metalo cechuose. 
 Mokiniai džiaugėsi, kad edukacinė išvyka buvo puikus ekologijos ir profesinio veiklinimo 
užsiėmimas, kuris padėjo susipažinti su įvairiomis profesijomis. Mokiniai pamatė ne vieną “gyvą” 



profesijos pavyzdį, susipažino su darbine aplinka, darbo pobūdžiu ir profesine kasdienybe, galėjo 
užduoti klausimus. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Džiaugiamės, kad toks profesijų „matavimasis“ suteikė ir žinių, ir gerų emocijų, nes šios 
dienos tikslas  buvo ne tik suteikti progą mokiniams „pasimatuoti“ tėvų, senelių, artimųjų 
profesijas, bet ir sudaryti dar viena puikią progą tėvams įsitraukti į ugdymo procesą, turiningai leisti 
laiką kartu su vaikais. Esame labai dėkingi visiems klasių vadovams, tėveliams, padedantiems 
organizuoti ugdymą kitaip ir tikimės aktyvaus įsitraukimo ir kitais mokslo metais! 
 

Gautą po pažintinių vizitų informaciją apibendrino ir parengė 
profesijos patarėja 

Vaida Bakšienė 


