
Miroslavo gimnazija – aktyvi visuotinės atvirų durų dienos tėvų darbovietėse dalyvė 

 

Birželio 3 dieną Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje vyko nepamokinio ugdymo diena „Ugdymo 

proceso pabaigos šventė“. Per pirmąsias pamokos 6-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai su klasių 

auklėtojomis vyko į profesinio veiklinimo pažintinius-patyriminius vizitus. Buvo keliaujama į mokinių tėvų, 

globėjų, senelių, artimųjų darbovietes – taip įgyvendintos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

inicijuotos Visuotinės atvirų durų dienos tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ veiklos.  

Kiekvienos klasės atstovai apsilankė skirtingose įmonėse, įstaigose, organizacijose, veikiančiose 

Alytaus mieste arba rajone. Savo duris mūsų mokiniams atvėrė: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 

sporto klubas „Still Fit Alytus“, Alytaus rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos Miroslavo 

ugniagesių komanda, Danutės Šicienės individuali įmonė, Miroslavo gimnazijos Miroslavo ikimokyklinio 

ugdymo skyrius.  

Kiekvienos klasės atstovai nepamokinio ugdymo dienos baigiamojoje renginio dalyje papasakojo 

savo įspūdžius iš aplankytų darbo vietų, kai kurie pristatė užfiksuotas susitikimų akimirkas. 

Šeštos klasės mokiniai vyko į Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro Takniškių padalinį, kur 

domėjosi ne tik profesijomis, bet ir kaip tvarkomos buitinės atliekos. Aplankė stambiųjų atliekų surinkimo 

aikštelę, kurioje tvarkingai sudėtos plastiko, stiklo, metalo, tekstilės, kitoje aikštelėje smulkinimui paruoštos 

medienos atliekos, apžiūrėjo kompostavimo aikštelę, stebėjo, kaip vyksta atliekų rūšiavimas ir smulkinimas. 

Centro darbuotojai parodė, kaip valdomi įrengimai. Mokiniai labai nustebo, kad šiame padalinyje dirba vos 

keletas žmonių, kurie daugiausia atsakingi už darbo organizavimą ir įrengimų veikimą. Čia sutiko tik 

ekologą ir keletą inžinierių, užtikrinančių viso padalinio veiklą. Jie trumpai papasakojo apie savo profesijas, 

jų darbui reikalingus įgūdžius. Taip pat sužinojo, kad ARATC dirba juristai, buhalteriai, finansisninkai, 

atliekų tvarkymo specialistai, projektų vadovai ir t.t.  

7 klasės ir I gimnazijos klasių mokiniai vyko į Alytaus sporto klubą „Still Fit Alytus“.  Šiame 

klube dirba vienos septintokės tėtis. Mokiniai susipažino su sporto trenerio-instruktoriaus specialybe, 

sužinojo apie naujas šiuolaikines sporto treniruotes CrossFit, jų mokymo metodiką, atliko mini CrossFit 

treniruotę. 

8 klasės mokinė Karolina Žuklijūtė susirinkusiems į baigiamąjį renginį papasakojo savo 

įspūdžius iš viešnagės Miroslavo gimnazijos Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Ji sakė, jog ši 

įstaiga yra visai greta Miroslavo gimnazijos. Atvykę į darželį aštuntokai išvydo būrį mažųjų vaikučių, kurie 

išpūtę akeles stebėjo juos bailiai, tačiau tuoj pat visi susibūrę ir susipažinę vieni su kitais smagiai leido laiką. 

Veiklos metu aštuntokams teko atlikti įvairias užduotis: viena jų – piešė ant balto lapo savo rankas ir jose 

įrašė savybes, kurios būtinos darželio auklėtojai. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  auklėtoja Violeta Cilciūtė 

atskleidė mokiniams savo specialybės pasirinkimo istoriją. Apibendrindama mokinių užrašytas mintis 



pedagogė pasakojo apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogo profesiją. Taip pat mokiniai susipažino 

su daželio aplinka. Turėjo progos prisiminti savo vaikystę, pasėdėti ant mažų kėdučių, prisiliesti prie mažų 

lovyčių. Darželio auklėtoja priminė smagius, vaikiškus žaidimus iš kurių vieną teko ir pažaisti ir 

atvykusiems mokiniams. Karolina teigė, jog buvo smagu sugrįžti į vaikystės etapą, kuriame svajonės buvo 

tikros... 

II gimnazijos klasės mokinius priėmė Alytaus r. savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos 

Miroslavo ugniagesių komandos ugniagesiai. Pareigūnai išsamiai papasakojo apie ugniagesio-gelbėtojo 

darbą. Mokiniai nesunkiai suprato, kad tai sunkus, labai rizikingas darbas. Gelbėti kitų žmonių gyvybes ir 

turtą gali tik labai drąsūs ir ryžtingi vyrai. Po to ilgamečiai tarnybos darbuotojai supažindino gimnazistus 

su profesinėmis subtilybėmis, technika ir kitais reikalavimais, aprodė gaisrinį automobilį ir jame esančią 

įrangą. Dešimtokai pamatė gesinimo priemones, ugniagesių aprangą ir visus kitus ugniagesiui reikalingus 

dalykus. Mokiniai uždavė daug klausimų, į kuriuos sulaukė tikrai įdomių ir išsamių atsakymų. Visi 

susidomėję klausėsi pasakojimų iš realių situacijų. Po vizito mokiniai teigė, kad jiems ši profesija įdomi, 

nors ir pavojinga. 

III gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Danutės Šicienės individualioje įmonėje. Įmonė įsikūrusi 

Miroslave, teikia mažmeninės prekybos ir viešo maitinimo paslaugas. Mokinius pasitiko įmonės savininkė 

Danutė Šicienė. Ji trumpai papasakojo apie savo įmonę ir supažindino su pardavėjos darbu, paaiškino, kaip 

pardavėjos priima prekes iš užsakovų, kada atlieka naujų prekių užsakymus, parodė kaip veikia kasos 

aparatas. Pasiteiravus, kas tvarko prekių lentynas, mokiniai sužinojo,  kad tai yra pardavėjų bei pačios 

įmonės savininkės darbas. Mokiniams buvo pademonstruota, kaip kartą į mėnesį atliekama prekių 

inventorizacija. Vienuoliktokai sakė puikiai supratę, koks yra svarbus ir reikalingas pardavėjo-kasininko 

darbas. Jiems buvo suteikta pakankamai informacijos apie šią profesiją bei kiekvienas galėjo išbandyti savo 

jėgas šios veiklos srityje.  

Esame dėkingi šių įmonių, įstaigų vadovams už suteiktą galimybę susipažinti mūsų mokiniams 

su įvairiomis profesijomis ir karjeros galimybėmis. 

 

 

Sonata Gražulienė, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

 

 

 







 


