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Dėmesys – ikiprofesiniam ugdymui

Tarptautinė mokytojo diena – puiki proga pažinti ir mokytojo profesiją.

Servise jaunuoliai susipažino su automobilių mechaniko darbu.

Kretingos rajono švietimo 
centro Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo skyrius daug dėmesio 
skiria jaunimo klasių mokinių iki-
profesiniam ugdymui. Juo siekia-
ma skatinti mokinių motyvaciją, 
padėti suprasti darbo reikšmę, 
susipažinti su profesijomis, ug-
dyti bendrąsias kompetencijas, 
suteikti žinių, kaip galima įgyti 
pageidaujamą profesiją. 

Ikiprofesinis mokymas yra 
privalomojo ugdymo turinio 
dalis. Vykdomas Kretingos ra-
jono švietimo centro suaugusių-
jų ir jaunimo mokymo skyriaus 
Erasmus+ projektas – „Prepare 
for future career“ („Jau moky-
kloje ruoškis karjerai“), kuriame 
dalyvauja penkios šalys partne-
rės – Lietuva, Turkija, Lenkija, 
Italija, Rumunija, padeda ska-
tinti moksleivius jau mokyklos 
suole pradėti galvoti apie pro-
fesijos pasirinkimą. Projekto ša-
lys partnerės dalinasi gerąja pa-
tirtimi ugdymo karjerai srityje. 
Suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo skyrius partneriams pristato 
profesinio veiklinimo patirtį – 
supažindina su galimybe moki-
niams dalyvauti praktinio mo-
kymosi vietose, atlikti integruo-
tas dalykų užduotis, įsivertinti 
praktinio mokymosi vietoje įgy-
tą patirtį. Vykdydami projekto 
veiklas visą spalio mėnesį skyrė-
me ikiprofesiniam veiklinimui.

Tradicinė kasmetinė Tarp-
tautinė mokytojų diena Kre-
tingos rajono švietimo centro 
suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo skyriuje paminėta spalio 4 
d. Mokinių taryba visus moky-
tojus pakvietė į integruotą pa-
moką, skirtą Tarptautinei mo-
kytojo dienai paminėti. Vesda-
mi šventinę pamoką mokyto-
jams, dešimtokai turėjo puikią 
galimybę susipažinti su moky-
tojo profesija.

Spalio 11 d. vyko pažintinė-
kultūrinė diena – mūsų jau-
nimo klasių mokiniai apsilan-
kė Klaipėdos paslaugų ir verslo 
mokykloje. Mokiniai buvo šil-
tai priimti, jiems buvo pristaty-
tos specialybės, kurias gali įgy-
ti šioje mokykloje – automobi-
lių kėbulo, automobilių elektros 
įrengimų remontininko, smul-
kiojo verslo paslaugų teikėjo, 
kompiuterių ir organizacinės 

technikos operatoriaus, virėjo, 
konditerio, kirpėjo, automobilių 
pardavėjo, statybininko apdaili-
ninko. Apsilankymo metu mo-
kiniai buvo susipažino su Klai-
pėdos paslaugų ir verslo moky-
klos šiuolaikine mokymo baze: 
informaciniu centru, įrengtais 
teorinio ir praktinio mokymo 
kabinetas, dirbtuvėmis. Moky-
kloje galima įgyti bei tobulin-
ti profesinę klasifikaciją, ugdy-
ti asmenybės savybes, kurių pri-
reiks būsimai profesinei veiklai 
ir savarankiškam gyvenimui.

Kelionė tęsėsi Lietuvos jūrų 
muziejuje. Jaunimo klasių mo-
kiniai turėjo galimybę pamaty-
ti rekonstruoto muziejaus akva-
riumo tunelį, kuriuo eidami pa-
sijautė tarsi po vandeniu, ir iš 
arti stebėjo įspūdingąsias žuvis. 
Jie dalyvavo įspūdingame delfi-
nų pasirodyme, pasigrožėjo šių 
nuostabių jūrinių žinduolių su-
gebėjimais. Pasirodymo metu 
delfinai atliko akrobatinius triu-
kus, šoko, dainavo, žaidė su ka-
muoliu – pasirodymas visiems 
labai patiko.

Prieš rudens atostogas jau-
nimo klasių mokiniai dalyvavo 
dar vienoje kultūrinėje pažin-
tinėje dienoje „Renkuosi pro-
fesiją“. Jaunimo klasių moki-

niai kartu su mokytojais išvy-
ko į praktinio mokymosi vie-
tas. Jiems buvo sudarytos ga-
limybės apsilankyti Kretingos 
mieste esančiose įmonėse ir įs-
taigose ir iš arčiau susipažinti 
su įvairiomis profesijomis: po-
licijos pareigūno, banko dar-
buotojo, fotografo, mechani-
ko. Su įmonėmis, kuriose lan-
kėsi mokiniai, buvo sudarytos 
trišalės profesinės veiklos su-
tartys. Įmonės jaunimo klasių 
mokinių laukė jau su paruošto-
mis įdomiomis, intriguojančio-
mis užduotimis.

Mokinai džiaugėsi susipaži-
nę su profesijomis, grįžo ku-
pini gerų emocijų ir naujų idė-
jų. Mokytojai, kurie keliauja su 
mokiniais į praktinio mokymosi 
vietas, dėkoja priimančių įmo-
nių, įstaigų vadovams bei dar-
buotojams už nuoširdų bendra-
darbiavimą.

Gruodžio pradžioje ugdymo 
karjerai mokykloje patirtimi 
dalinsimės Erasmus+ projekto 
„Jau mokykloje ruoškis karjerai“ 
šalyje Rumunijoje. Lydimi mo-
kytojų mobilumo veiklose daly-
vaus 6 jaunimo klasių mokiniai.
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