
ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES 2021 

 

Respublikinė iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ kasmet vykdoma Šiaulių „Juventos“ 

progimnazijoje. Džiaugiamės tokia šaunia galimybe mokinius supažindinti su tėvelių, senelių ar 

draugų pasirinktomis profesijomis. Nepaisant to, kad karantinas pakeitė planus, tėveliai noriai dalijosi 

mintimis apie savo darbą. Šiais metais juventiečiai susipažino su mokytojo, muziko, skulptoriaus, 

vadybininko, draudimo brokerio, metalo apdirbimo inžinieriaus, buhalterio, kirpėjo – stilisto, 

aktoriaus, keramiko, darbų vadovo, ekspeditoriaus, gydytojo, parduotuvės vadovo profesijomis, šių 

darbų specifika. Mokiniai ėmė interviu iš savo tėvų, kūrė profesijų pristatymus, klausėsi pasakojimų.  

3c klasės mokinius (vadovė mokytoja S. Petrėtienė) sudomino vieno tėvelio 

pasakojimas apie žmones, dirbančius energetikos srityje. Svečias papasakojo pradinukams, ką veikia 

energetikai ir kur jie dirba. Labai smagu buvo sužinoti „Elektros atsiradimo istoriją Lietuvoje“. 

Gegužės 31 d. 4a klasėje (vadovė mokytoja J. Petraitienė) svečiavosi Aleksandros 

mama Živilė. Ji mokiniams pristatė muziko profesiją. Nors susitikimas vyko nuotoliniu būdu, tačiau 

tai netrukdė iš arčiau susipažinti su šia įdomia profesija. Mama Živilė ketvirtokams paaiškino, kuo 

skiriasi muzikos atlikėjai nuo muzikologų. Ką veikia kompozitoriai – aranžuotojai ir muzikos 

organizatoriai. Kokiomis asmeninėmis savybėmis turi būti „apdovanoti“ muzikos mokytojai. 

Dainuojančioje „Juventoje“ susitikimo metu nebuvo pamiršti ir mokyklos dainorėliai – „Dainų 

dainelių“ nugalėtojai. Aleksandros mama – ne tik šios mokyklos muzikos mokytoja, bet ir atlikėja. Ji 

mokiniams pristatė savo kūrybos dainas. Viena iš jų – „Malda Lietuvai“. Susitikimo pabaigoje 

mokytoja Živilė palinkėjo ketvirtokams tapti ne vienos srities specialistais. „Mokytis daugiau 

šiandien, kad rytoj, ateityje, kiekvienas turėtų ką duoti pasauliui...“. 

6b klasės vadovė R. Vargalienė savo auklėtiniams pristatė mokytojo profesiją. 

Pedagogė šią specialybę pavadino tiltu, jungiančiu visų profesijų atstovus. Šios klasės bendruomenė 

bandė atsakyti į klausimą, ar lengva rasti savo svajonių profesiją? Plačiau skaitykite: 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4093865330703527 

7b klasės mokiniai (vadovė mokytoja E. Valaitienė) susipažino su Martos mamos 

kirpėjos – stilistės ir Elingos mamos – buhalterės specialybėmis. Susitikime buvo kalbama, kokios tai 

profesijos, kokia šio darbo specifika bei koks išsilavinimas reikalingas dirbant šiuos darbus. 

Smagu, kai mokykloje vyksta tokios veiklos, kurios kryptingai ugdo jaunus žmones, neleidžia 

pasiklysti profesijų labirintuose. Labai tikėtina, kad jaunas žmogus, susipažinęs su šia specialybių 

įvairove, tikslingai sieks savojo kelio. O tėveliai, dalindamiesi savo sukaupta patirtimi ir žiniomis, 

pastūmės jaunąją kartą rinktis atsakingai. 

Džiaugiamės mokinių ir tėvų abipusiu noru dalyvauti šioje iniciatyvoje. 
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