
Respublikinė iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ 

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendruomenė jau ne pirmus metus dalyvauja 

respublikinėje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“, kurią jau penkti metai inicijuoja Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras. Tai veiklos, suteikiančios galimybę mokiniams susipažinti su tėvų ar 

giminaičių  profesijomis bei skatinančios tėvų įsitraukimą į vaikų ugdymo procesą, stiprinančios 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Šie užsiėmimai Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniams prasidėjo balandžio mėn. 

Juose dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.  

Karantinui pakoregavus planus, susitikimai vyko virtualioje erdvėje. Pasakojimai, 

iliustruoti nuotraukomis, skaidrėmis, filmukais, kaskart buvo vis kitokie. Mokiniai buvo supažindinti 

su policininko, mokytojo, ikimokyklinio ugdymo pedagogo, valstybės tarnautojo, muziejaus, 

švietimo įstaigos vadovo darbo specifika. Buvo smalsu sužinoti su kokiais iššūkiais darbe jie 

susiduria, kas džiugina šioje veikloje. 

Šių renginių ciklą pradėjo „Juventos“ penktokai, kurie piešė savo svajonių profesiją: 

https://www.facebook.com/watch/?v=679635515912533 

Pirmame virtualiame susitikime dalyvavo lopšelio darželio „Berželis” direktorė O. 

Raščiuvienė ir specialiosios grupės auklėtoja L. Zinkevičienė, lopšelio darželio „Žibutė” 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja D. Laurinavičienė. Susitikimo metu mokiniai sužinojo, kokių 

charakterio savybių reikia turėti norint tapti vadovu ar pedagogu. Svečiai pasidžiaugė, kad jų darbe 

labai smagu stebėti kiekvieno mažylio augimą, įvairių gebėjimų atsiskleidimą. 

„Rūtos“ šokolado muziejaus vadovė Odeta Kirnienė susitikimo metu mokiniams 

pristatė savo darbo specifiką, prisiminė, kuo svajojo dirbti užaugusi. Taip pat džiaugėsi, kad idėja 

kurti šokolado muziejų pasiteisino su kaupu. 

Susitikime su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vyr. specialiste I. 

Borusiene 7-8 klasių mokiniai sužinojo, kokių profesijų atstovai čia dirba, kokias studijas reikia 

baigti, norint dirbti valstybės tarnautoju. Savo pasakojimą svečias praskaidrino supažindindamas 

mokinius su praeityje egzistavusiais „Keistais mokesčiais“, tokiais kaip „VIENGUNGIO“, 

„LANGŲ“, „TAPETŲ“, „BARZDOS“ ir t.t. 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro būrelio mokytoja R. Liorančienė mokinius 

supažindino su šios įstaigos istorija, veikla bei čia dirbančių žmonių darbo specifika. Virtualaus turo 

metu buvo smagu stebėti čia gyvenančius augintinius, klausytis istorijų apie mažųjų gamtos draugų 

išdaigas ir įpročius. 

Šiaulių AVPK pareigūnas D. Verkys susitikimą pradėjo faktų apie Lietuvos policiją 

pristatymu. Mokiniai sužinojo, kad šiuo metu policijoje dirba virš 10 000 žmonių, o 10 000 gyventojų 

tenka apie 300 policijos pareigūnų. Kas trečias policijos darbuotojas turi daugiau nei 20 metų darbo 

patirties. D. Verkys supažindino su reikalavimais, keliamais būsimiems šios profesijos atstovams, 

priminė, kad šią profesiją galima įsigyti Lietuvos policijos mokykloje, Mykolo Romerio universitete. 

https://www.facebook.com/watch/?v=679635515912533


Svečias kvietė ateityje prisijungti prie pareigūnų gretų tuos, kurie stengiasi padėti 

silpnesniems, mėgstantiems iššūkius ir nebijantiems pavojų, nes policininko profesija – atsakinga ir 

sudėtinga. 

Džiaugiamės, kad šioje iniciatyvoje aktyviai dalyvavo mokiniai, jų tėveliai, socialiniai 

partneriai. 

Ačiū tariame Jiems už pagalbą, bendradarbiavimą ir įdomius savo veiklos ir profesijų 

pristatymus. 

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo karjerai konsultantė Edita Valaitienė 


