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ĮVADAS 

Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų 

(tėvų, globėjų, kitų artimųjų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) 

rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu, o vėliau ir 

įsidarbinimu, svarbu susipažinti su savo tėvų, globėjų, artimųjų profesine veikla. Todėl Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras kasmet organizuoja profesinio veiklinimo iniciatyvą „Šok į tėvų 

klumpes“.  

Profesinis veiklinimas mokiniams renkantis ateities karjerą ypač svarbus: gyvas realios darbo aplinkos 

patyrimas, norimos profesijos išbandymas ir patirti įspūdžiai neabejotinai padeda kur kas lengviau 

priimti konkrečius sprendimus dėl savo netolimos karjeros, sukuriamos palankios sąlygos formuotis 

tam tikriems įgūdžiams bei kompetencijoms. Profesinio veiklinimo metu realizuojami šie svarbūs 

aspektai: darbinės veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse/įstaigose/organizacijose, įgytos 

patirties aptarimas; žinių apie ūkio šakas ir sektorius, įmones/įstaigas/organizacijas, ekonomiką ir 

finansus plėtojimas; mokinių turimų žinių ir gebėjimų darbo aplinkoje pritaikymas; mokinių skatinimas 

tirti karjeros galimybes; pagalba mokiniams įgyjant realaus darbo patirtį; mokymosi visą gyvenimą 

nuostatos stiprinimas. 

Šios apžvalgos tikslas – įvertinti nuotolinę 2020 m. iniciatyvą „Šok į tėvų klumpes“ ir palyginti šios bei 

ankstesnių iniciatyvų rezultatus. 
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1 pav. Iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes” 
logotipas. 

1. NUOTOLINĖ 2020  M. INICIATYVA „ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES“  

Iniciatyvą „Šok į tėvų klumpes“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Ugdymo karjerai 

skyrius organizuoja kiekvienais metais. Šiemet dėl epidemijos ir 

karantino apribojimų veikla įgavo papildomų niuansų: kadangi 

mokiniai negalėjo vykti į tėvų darbovietes, buvo nuspręsta 

iniciatyvą organizuoti nuotoliniu būdu. Vyko virtualios ekskursijos 

tėvų/globėjų/kitų artimųjų darbovietėse, profesijų ypatumai buvo 

nagrinėjami virtualiuose interviu.   

Pavasarį Ugdymo karjerai skyrius oficialiu raštu (1 priedas) 

pakvietė Lietuvos švietimo skyrius ir bendrojo ugdymo įstaigas 

suteikti galimybę mokiniams (pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų 5–12 kl. ir I–IV 

gimnazinių kl.) nuotoliniu būdu susipažinti su jų artimųjų profesijomis.  

Dalyvauti 2020 m. iniciatyvoje užsiregistravo 93 bendrojo ugdymo mokyklos. 

Labai džiaugiamės šiais metais prie iniciatyvos prisijungus būriui mokyklų, kurių pedagogai nepabūgo 

naujų iššūkių, pasitelkė kūrybiškumą ir skatino mokinius aktyviai įsitraukti į profesinį veiklinimą.  

Tai pat dėkojame mokinių tėveliams, globėjams, seneliams ir kitiems artimiems žmonėms, kurie 

prisijungė prie vaikų profesinio veiklinimo ir pasakojo apie savo profesijas, surengė virtualias 

apžvalgas, aprodė savo darbovietes, taip aktyviai ir konstruktyviai įsitraukdami į vaikų/globotinių 

kasdienės veiklos įvykius.  
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Dalyvavo

55%

Nedalyvavo

45%

SAVIVALDYBIŲ DALYVAVIMAS INICIATYVOJE

Dalyvavo Nedalyvavo

2 pav. Iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“ 2020 metais dalyvavusių ir nedalyvavusių savivaldybių 

skaičius procentais. 

2. REZULTATŲ APŽVALGA 

Šiame skyriuje apžvelgiami apibendrinti iniciatyvos rezultatai. Nuotolinės 2020 m. iniciatyvos „Šok į 

tėvų klumpes“ dalyviams buvo parengtas el. klausimynas (2 priedas). Į anketos klausimus atsakė 49 

mokykla iš 93 užsiregistravusių. Duomenys yra pateikiami apibendrintai, neišskiriant atskirų bendrojo 

ugdymo įstaigų. Taip pat dalis duomenų pateikiama iš dalyvių registracijos www.mukis.lt internetinės 

svetainės. Toliau esančiuose skyreliuose yra apžvelgiami šie rezultatai: įsitraukimas pagal apskritis; 

užsiregistravusių mokyklų tipas; įsitraukusių mokinių skaičius; profesijos, su kuriomis buvo 

susipažinta; įsitraukusių pedagogų skaičius; įsitraukusių tėvelių ar kitų globėjų skaičius; iniciatyvai 

skirtų valandų skaičius. Siekiant informatyvumo, duomenys iliustruojami diagramomis. 

2.1. Iniciatyvos dalyviai pagal apskritis 

2020 m. prie iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes“ prisijungė 33 savivaldybės, tai yra daugiau nei pusė visų 

savivaldybių. Ugdymo karjerai skyriaus internetinėje svetainėje galite matyti iniciatyvos žemėlapį1 , 

kur galite detaliau apžvelgti dalyvavusias savivaldybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1Iniciatyvos žemėlapis. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: Žiūrėta 2020 m. birželio 22 d. Prieiga internete: 

https://www.lmnsc.lt/formos/sokitevuklumpes2020/  

https://www.lmnsc.lt/formos/sokitevuklumpes2020/
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2.2. Užsiregistravusių mokyklų pasiskirstymas pagal tipus 

Į nuotolinę iniciatyvą „Šok į tėvų klumpes“ šiais metais užsiregistravo 93 mokyklos, tai yra 8,4 proc. 

visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Tikėtina, kad dalyvaujančių mokyklų skaičius šiemet 

ženkliai sumažėjo dėl Lietuvoje paskelbto karantino. Tačiau galima pasidžiaugti, jog iššūkių nepabūgo 

net 93 mokyklos ir prie iniciatyvos prisijungė vykdydamos veiklas nuotoliniu būdu.  

Netgi 43 proc. visų dalyvavusių mokyklų bendruomenių buvo gimnazijos. Progimnazijų buvo tiek pat, 

kiek ir pagrindinių mokyklų, t. y. po 26 proc. visų dalyvių. 4 proc. sudarė daugiafunkciai centrai, taip 

pat prie iniciatyvos prisijungė viena konservatorija. 

 

Progimnazija

26%

Gimnazija
43%

Pagrindinė 

mokykla
26%

Daugiafunkcis 
centras

4%

Konservatorija

1%

Progimnazija Gimnazija Pagrindinė mokykla

Daugiafunkcis centras Konservatorija

3 pav. Iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“ 2020 metais užsiregistravusių mokyklų pasiskirstymas 

pagal tipus. 
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2.3. Apklausos duomenys 

Norint apžvelgti nuotolinių „Šok į tėvų klumpes“ rezultatus, dalyviams buvo pateikta anketa. Į anketos 

klausimus iš 93 dalyvavusių mokyklų atsakė 49, o tai yra daugiau negu pusė visų dalyvavusių 

iniciatyvoje mokyklų. 

Karantinui pakoregavus mokyklų veiklą, iniciatyvą teko vykyti nuotoliniu būdu, dėl to prie iniciatyvos 

prisijungė mažesnis mokyklų skaičius nei ankstesniais metais. Bet, remiantis anketos duomenimis, 

nuotolinė iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ pasiekė netgi 11164 mokinius, todėl galima teigti, jog 

vykdant iniciatyvą nuotoliniu būdu pasiektas didesnis kiekis mokinių. 

Taip pat prie iniciatyvos prisijungė 604 pedagogai ir 1958 tėvai/globėjai/kiti artimieji. O kiekviena 

mokykla iniciatyvai skyrė vidutiniškai netgi 22 val. 48 min. 

Iniciatyvos metu mokiniai ėmė interviu iš savo tėvų/globėjų/kitų artimųjų, dalyvavo virtualiose 

ekskursijose savo tėvų/globėjų/kitų artimųjų  darbovietėse, kūrė ir stebėjo profesijų pristatymus, piešė 

piešinius, rengė virtualius susitikimus, stebėjo profesijų filmus, žaidė susipažinimo su profesijomis 

žaidimus ir vykdė daug kitų veiklų. 

Iniciatyvos metu buvo susipažinta su  229 skirtingomis profesijomis, profesijų sąrašas pridedamas 3 

priede. 
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IŠVADOS 

Nuo 2015 metų Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo iniciatyvą „Šok į tėvų 

klumpes“, kurios metu mokiniai artimiau susipažįsta su įvairiomis profesijomis, vyksta į savo 

tėvų/globėjų/kitų artimųjų  darbovietes. 

Tačiau šiais metais Lietuvoje paskelbus karantiną ir pakoregavus mokyklų darbą profesinio veiklinimo 

iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ turėjo persikelti į virtualią erdvę. Karantino metu mokiniai negalėjo 

įprastu būdu vykti į savo tėvų/globėjų/kitų artimųjų  darbovietes, todėl buvo nuspręsta pažintį su 

mokinių artimųjų profesijomis vykdyti virtualiai. 

Džiugu, kad iššūkiai įveikti, o iniciatyva pavyko. Prie iniciatyvos prisijungė  netgi 93 mokyklos. 

Pedagogai įrodė, jog pasitelkus kūrybiškumą ir šiuolaikines technologijas mokinius supažindinti su 

profesijomis galima ir nuotoliniu būdu. 
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NAUDOTI ŠALTINIAI 

1. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: [interaktyvus]. Žiūrėta 2020 m. liepos 1 d. 

Prieiga internete: 

http://mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena/sok-i-tevu-

mk2r.html  

2. Lietuvos profesijų klasifikatorius: [interaktyvus]. Žiūrėta 2020 m. liepos 1 d. Prieiga internete: 

http://www.profesijuklasifikatorius.lt/  

3. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: [interaktyvus]. Žiūrėta 2020 m. . birželio 16 d. 

Prieiga internete: https://www.lmnsc.lt/formos/atviru_duru_diena/  

4. Mokinių profesinio veiklinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio 

mokymo įstaigose metodinės rekomendacijos. Prieiga internete: 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena/sok-i-tevu-mk2r.html
http://mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena/sok-i-tevu-mk2r.html
http://www.profesijuklasifikatorius.lt/
https://www.lmnsc.lt/formos/atviru_duru_diena/
http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose.html
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1 PRIEDAS. RAŠTAS „DĖL VISUOTINĖS ATVIRŲ DURŲ DIENOS TĖVŲ 

DARBOVIETĖSE“

 



11 
 

2 PRIEDAS KLAUSIMYNAS 
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3 PRIEDAS PROFESIJOS, SU KURIOMIS BUVO SUSIPAŽINTA 2020 METAIS 

Pataisos pareigūno (1), mikrobiologo (1), buhalterio (9), mokytojo (14), socialinio pedagogo (3), 

gydytojo (10), techniko (1), aplinkosaugininko (2), siuvėjo (10),rūbų  dizainerio (5), pirtininko (1), 

ūkininko(9), statybininko apdailininko (2), statybininko (13), jūreivio (1), floristo (5), maisto 

technologo (3) , IT inžinieriaus (2), programuotojo (8), aktoriaus(5), policininko (13), kinologo (4), 

muziejininko (3), vairuotojo (9), lakūno (1), farmacininko (2), chemiko (1), gyvūnų prieglaudos 

prižiūrėtojo (1), kelionių fotografo (4), darželio auklėtojo (6), geomorfologijos geofiziko (1), virėjo 

(12), kirpėjo (14), teisininko (5), miškininko (5), baldų inžinieriaus (1), muitininko (2), interjero 

konsultanto (1), statybų projektų vadovo (4), baldininko (9), mechanizatoriaus (1), balerinos (1), 

siuvėjo (3), langų gamintojo (1), dainininko (3), stiuardesės (1), kosmetologės (3), daržininko (1), 

krano mašinistas (2), gaisrininko (13), vadybininko (12), daktaro (1), suvirintojo (5), šaulio (2), 

stogdengio (1), automechaniko (4), inžinieriaus (4), paštininko (3), pardavėjo (14), amatininko (1), 

manikiūrininko (1), žemės ūkio darbuotojo (1), pastoriaus (1), kriminalisto (1), ginklų meistro (1), 

kavinės savininko (2), okulisto (2), ligoninės vyr. sesers (1), socialinio darbuotojo (7), viešbučio 

administratoriaus (1), personalo specialisto (1), visuomenės sveikatos specialisto (2) , staliaus (6), 

slaugytojo (11), karininko (5), teatro dizainerio (1), rūbų sukirpėjo (1), archeologo (1), ,žurnalisto (4), 

konditerio (12), grožio specialisto (2), burnos higienisto (1), elektroninių jungčių surinkėjo (1), 

vedinimo ir kondicionavimo sistemų vėdintojo (1), statybos inžinieriaus (2), vaistininko (3), 

veterinarijos gydytojo (2), verslininko (6), skrydžių vadovo (1), kepėjo (1), žaidimų kūrėjo (1), 

psichologo (4) , piloto (1), gydytojo rezidento (1), sporto trenerio (6), odontologo (2), astronauto (1), 

bibliotekininko (3), kalvio (1), autoremonto darbuotojo (1), masažuotojo (3), staklininko-pakuotojo (1), 

automatinio valdymo projektuotojo (1), medicinos vairuotojo (1), degalinės operatoriaus (2), 

parduotuvės kasininko (2), dažytojo (1), kulinaro (1), konstruktoriaus (1), mašinisto (1), apskaitininko 

(2), pasieniečio (2), mėsininko (1), kineziterapeuto (1), šunų veisėjo (1), gamtininko (1), renginių 

organizatoriaus (1), nuomonės formuotojo (1), girininko (1), kelionių organizatoriaus (2), gido (1), 

audėjo (1), mokslininko (1), metalo apdirbėjo (1), gydytojo psichiatro (1), architekto (1), kurjerio 

optometrininko (2), mokytojo padėjėjo (1), draudimo agento (1),  administratoriaus (4), bankininko (1), 

dantų techniko (1), ekonomisto (2), elektriko (1), finansininko (1), gamybos vadovo (1), gynybos srities 

specialisto (1), ikimokyklinio ugdymo pedagogo (2), informacinių sistemų administratoriaus (1), 

informatiko (1), internetinių puslapių testuotojo (1), įrenginių inžinieriaus (1), karo policininko (1), 

keleivių patikros ir oro uosto saugumo specialisto (1), kokybės kontrolieriaus (1), krovinių pervežėjo 

(1), logistikos specialisto (2), mediko (1), medžio ir metalo konstruktoriaus (1), minkštų baldų 

apmušėjo (1), nekilnojamo turto agento (1), nekilnojamojo turto vadybininko (1), prekybininko (1), 

redakcijos darbuotojo (1), registratorės (1), režisieriaus (2), rinkodaros specialisto (1), ryšininko (1), 

skrydžių palydovo (1), turizmo vadybininko (1), valstybės tarnautojo (2), Windows Server sistemų 

administratoriaus (1), Seimo nario padėjėjo (1), advokato (3), tolimųjų reisų vairuotojo (3), aviacijos 

atstovo (1), sportinių automobilių paruošėjo (1), gintaro papuošalų gamintojo (1), priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo (1), naftos platformų statytojo (1), nagų stilistės (1), teisėjo (1), miestelio seniūno 

(1), baseino darbuotojo (1), poilsio paslaugų agento (1) , visažisto (1), vaizdo operatoriaus (1), TV 

pramoginės laidos kūrėjo (1), saugos darbuotojo (1), tinklų pynėjo (1), vaikų rašytojo (1), kraštotvarkos 

specialisto (1), pardavimo bei pirkimų vadybininko (1), chemijos inžinieriaus (1), aukštalipio (1), 

operos solisto (1), kompiuterinių programų testuotojo (1), gydytojo akušerio-ginekologo (1), 
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automobilių meistro (1), inžinieriaus-technologo (1), mokesčių inspekcijos darbuotojo (1), ,,Karštosios 

koronos linijos“ konsultanto (1), operatoriaus (1), odinių dirbinių siuvėjo (1), antstolės (1), onkologo-

radiologo (1), muzikanto (3), greitosios medicinos pagalbos gydytojo (1), knygų iliustratoriaus (1), 

energetiko (1), dailidės (1), nekilnojamojo turto vertinimo eksperto (1), miesto mero (1), modelio (1), 

investicijų analitiko (1), energetikos projektų inžinierius (1), teismo sekretoriaus (1), padavėjo (1), 

bitininko (1), montuotojo (1), aludario ir degustatoriaus (1), muziejaus vadovo (1), švietimo įstaigos 

vadovo (1), fermos darbininko (1), medicinos darbuotojo (2), raštvedžio (1), valytojo (1), gestų k. 

vertėjo (1). 

 

 


