
ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ 

2017 m. birţelio 2-oji visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“, 

suteikianti progą mokiniams artimiau susipaţinti su tėvų, senelių ir kitų artimųjų profesijomis. 

Iniciatyvoje dalyvavo gausus Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos 6-9 klasių mokinių būrys, 

klasės auklėtojai ir mokytojai. 

6b klasės mokiniai su auklėtoja Virginija Ptašnykiene ir lietuvių kalbos mokytoja Ina Grigūnaite 

- Skrabuliene lankėsi Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-

ojoje rinktinėje. Mokiniai buvo suţavėti juos priėmusių asmenų nuoširdumo, patiko estafetės ir 

dovanos. 

7b klasės mokiniai, auklėtoja Virginija Vaikšnorienė, buvusi pradinių klasių mokytoja Dalia 

Kačanauskienė ir informacinių technologijų mokytojas Sergej Burkov ,,matavosi” Justinos 

Golokvoščiūtės mamytės klumpes, t.y. lankėsi įmonėje Sofa Brands, kurioje  siuvami minkštų baldų 

uţvalkalai. Tai uţsienio kapitalo įmonė, kurios visa produkcija iškeliauja į Didţiąją Britaniją. Mokiniai 

buvo supaţindinti su gamybos procesu: audinių ir odų paruošimu, sukirpimu, siuvimu. Ekskursija labai 

patiko, buvo įdomi bei informatyvi. 

8a klasės mokiniai susipaţino su Alytaus Jaunimo darbo centro teikiamomis paslaugomis ir 

galimybėmis dirbti vasarą. Alytaus Jaunimo darbo centras mokyklai padovanojo 2017 m. įsidarbinimo 

galimybių Alytuje ir Lietuvoje barometrus. Barometruose pateikta informacija, kokių profesijų atstovų 

labiausiai reikia šiais metais. Pavyzdţiui, Lietuvoje, taip pat ir Alytuje, didelės įsidarbinimo galimybės 

baldų apmušėjams, barmenams, drabuţių ir kitų gaminių sukirpėjams, gydytojams specialistams, 

kompiuterijos inţinieriams, kompiuterių tinklų specialistams, kepėjams ir konditeriams, mechanikos 

inţinieriams, slaugos specialistams, suvirintojams, virėjams. Alytuje maţos įsidarbinimo galimybės 

apsaugos darbuotojams, apskaitos ir buhalterijos tarnautojams, auklėtojams, socialiniams pedagogams, 

bibliotekininkams, teisininkams, gydytojams odontologams, o Lietuvoje – ekonomistams, interjero 

dizaineriams ir dekoratoriams, kirpėjams, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojams, sporto 

treneriams, instruktoriams ir teisėjams. 

9a klasės mokiniai lankėsi Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo – skubiosios 

pagalbos skyriuje, greitosios pagalbos iškvietimo kabinete, vaikų ligų ir kardiologijos skyriuose, vaikų 

ir suaugusiųjų konsultacijų poliklinikose. 

        Veikla buvo įdomi bei naudinga. 

Keletas atsiliepimų apie šią dieną: 

7a klasės mokiniai su auklėtoja Jūrate Ţukauskiene ir biologijos mokytoja Laima Burkova 

lankėsi drabuţių siuvykloje Haltex. Pamatėme, kaip parenkamos tinkamos medţiagos, karpomi bei 

daţomi įvairūs drabuţiai ir jų dalys. Susipaţinome su sukirpėjo, siuvėjo profesija. Uţ galimybę 

susipaţinti su įmonės Haltex veikla dėkojame Kristupo mamai. 

7a klasės mokinė Akvilė Svinkūnaitė 

8b klasės mokiniai lankėsi viešbutyje ,,Vaidila”. Viešbučio direktorė mus maloniai sutiko ir 

surengė nedidelę ekskursiją. Jos metu apţiūrėjome kambarius, kuriuose apsistoja miesto svečiai, 

direktorė atsakė į mūsų klausimus. 

8b klasės auklėtoja Jūratė Vaikšnorienė 

6a klasė šiais metais pasirinko krašto paţinimo programą. Vykome dviračiais prie Luksnėnų 

eţerėlio. Reikėjo įveikti 10 km pirmyn ir tiek pat atgal. Komanda buvo puiki, vaikai pasiruošę 

atsakingai - šalmai, liemenės, reikalingi gamtoje daiktai, maistas. Per valandą pasiekėme kelionės 

tikslą. Gamtoje praleidome visą dieną. Kūrėme lauţą, kepėme dešreles, zefyrus, bendravome, keli 

vaikai maudėsi, kiti braidė eţere. Popiet ţaidėme judriuosius ţaidimus. Laikas prabėgo kaip akimirka. 

Namo grįţti pavyko puikiai, trasą įveikėme per trumpesnį laiką. Vaikams kelionė labai patiko. 

6a klasės auklėtoja Violeta Dumbliauskienė 

Tikiuosi, kad mokiniai įdomiai, naudingai ir turiningai leido laiką. Mokytojų ir mokinių vardu 

dėkoju visiems, kurie nepagailėjo laiko ir priėmė mus savo darbovietėse. 

Profesijos patarėja Virginija Vaikšnorienė 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 
  



 
  



 
  



 

 
  



 

 


