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2018 m. spalio mėn. 17 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo
diena – „Karjeros diena“, kurios tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir karjeros kompetencijas
artimiau susipažindinant mokinius su įvairiomis profesijomis, didinti jų motyvaciją tikslingai siekti
žinių, puoselėti mokykos ir vietos bendruomenės santykius. Dalyvavo progimnazijos ir Girdžių
skyriaus 1–4 klasių mokiniai ir 5–8 klasių mokiniai.

Kviestiniai svečiai ir mūsų mokyklos mokytojai vedė netradicines pamokas. Jie ne
tik pristatė savo profesijas, bet ir įtraukė mokinius į veiklas. Mokiniai daugiau sužinojo apie šias
profesijas: dailės mokytojas, ugniagesys, IT specialistas, rekonstruktorius, bibliotekininkas,
choreografas, vokalo mokytojas, biologijos mokytojas, sveikos mitybos propaguotojas,
santechnikas, elektrikas, grožio specialistas, kūrybinių dirbtuvėlių mokytojas, floristas,
miškininkas, odontologas, darbo biržos specialistas, kosmetologas, kūno kultūros mokytojas,
kūno lavinimo treneris, policininkas, gydytojas, veterinaras.

Nuoširdžiai dėkojame šiems mokyklos svečiams: Jurbarko PGT vyresniajam
inspektoriui Valdui Juozapaičiui, inspektoriui Artūrui Ševeliui, istorinio kostiumo dailininkei,
mokytojai Daurai Giedraitienei, UAB „Račiūnai“ savininkui Erikui Račiūnui, AB „Energijos
skirstymo operatorius“ tinklo valdymo skyriaus dispečeriui Žilvinui Maskolaičiui, Jurbarko
Kultūrizmo ir fitneso klubo „Progresas“ prezidentui Arvydui Mickui, grožio studijos „Mūza“
savininkei Laurai Ditkuvienei, vaikų laisvalaikio centro „Žiogas“ savininkei Jurgitai
Kavaliauskienei, kūrybinių dirbtuvių vadovei Sandrai Mielkaitytei, salono „Giedrės gėlės“
savininkei Giedrei Vasilijevaitei, VIVMU Jurbarko regioninio padalinio medienos ruošos ir darbų
saugos inžinieriui Antanui Samuiliui, Smalininkų girininkijos eigulei Rimai Majoravičienei,
odontologijos klinikos „Medenta‘ gydytojai odontologei Aušrinei Meškauskienei, Užimtumo
tarnybos Jurbarko jaunimo centro vyriausiajai specialistei Vidai Jomantienei, RR Grožio
terapijos studijos savininkei Rasai Rakštelienei, VPK Jurbarko rajono policijos komisariato
bendruomenės pareigūnui, Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui Ramūnui Budriui, pareigūnei
Karolinai Merkeliūnaitei, vidaus ligų gydytojai Reginai Sabaliauskienei ir gydytojai
anesteziologei-reanimatologei Eglei Eigėlienei, veterinarijos klinikos „RuminaVet“ vadovui
Pauliui Morkūnui ir veterinarijos gydytojai Ernestai Kuršaitienei, Jurbarko kultūros centro
darbuotojai, vokalinių ansamblių vadovei Andželai Jagminaitei.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame šiems Naujamiesčio progimnazijos mokytojams ir
darbuotojams išradingai ir naujai pristačiusiems savąją profesiją: dainavimo studijos „Rugiagėlė‘
vadovei Alinai Dambrauskienei, tautinių ir šiuolaikinių šokių studijos „Šoktukas“ vadovei
Danguolei Linaburgienei, IT paslaugų įmonės „Lanmeta“ savininkei Liudmilai Norkaitienei bei
jos darbuotojams Laimonui Jurkšui ir Dainiui Antanaičiui, IT mokytojai Ramutei Norkienei,
bibliotekininkei Jolantai Savickienei, biologijos mokytojai Irmai Kapilovienei, kūno kultūros
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mokytojams Audriui Tirlikui ir Vadimui Aksionovui, dailės mokytojai Linai Rušienei.
Organizuojant renginį ir jį pravedant aktyviai talkino direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė Loreta Undraitytė, pradinių klasių mokytojos Ingrida Naujokaitienė, Aušra Žižienė,
lietuvių kalbos mokytoja Vilma Masaitienė ir 5–ųjų, 8–ųjų klasių mokiniai.

Dalyvaujant įdomiose veiklose laikas prabėgo nepastebimai. Svečiai pakvietė
atvykti pas juos į darbovietes ir pratęsti pažintį. Vėliau mokiniai išsiskirstė į klasės vadovų
kabinetus renginio aptarimui, kūrybinės refleksinės užduoties atlikimui. Jie iliustravo įvairias
profesijas gamindami vizualizacijas. Jomis papuošė mokyklos langus.

Tikimės, kad mokiniai pasidalins šio renginio įspūdžiais su artimaisiais ir draugais.
Geroji patirtis įtakos jų svajonių profesijos pasirinkimą.

Ugdymo karjerai koordinatorius Vilma Strončikienė
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