Karjeros diena gimnazijoje
Rugsėjo 7-oji gimnazijoje – Karjeros diena. Tą dieną įvairiose gimnazijos erdvėse vyko
pokalbiai, užsiėmimai, konsultacijos, kurių metu svarbiausia buvo išsiaiškinti, ko nori jaunas
šiuolaikinis žmogus, apie kokią profesiją svajoja, kokioje veikloje tikisi atskleisti savo talentus ir
gebėjimus, kokios baimės kamuoja planuojant savo ateitį. Mokytojai buvo pasirengę atsakyti į visus
jų klausimus, papasakoti apie viską, kas domina gimnazistą. Apie verslumo svarbą šiuolaikiniame
pasaulyje kalbėjo ekonomikos mokytoja Simona Zonienė. Kaip paklausios profesijos susijusios su
užsienio kalbų mokėjimu ir kodėl tai yra svarbus žingsnis į sėkmingą karjerą – apie tai su mokiniais
kalbėjosi rusų kalbos mokytojos Natalija Jackus ir Jelena Nachataya, anglų kalbos mokytojos
D.Nemeikienė, V.Balandienė, R.Švedienė, V.Latožienė, E.Kazlauskienė, I.Adomavičienė,
A.Būdvytytė. Fizikos mokytojai R.Uža ir A.Pelanskienė pristatė fizikos naujoves ir pasiekimus,
energetikos problemas, vandenilio perspektyvas ir šaltąją sintezę. Gimnazistų, susidomėjusių šiais
mokslais, tikrai netrūko. Muzikos mokytoja Virginija Užienė pristatė mokiniams muzikinių
specialybių pasirinkimo galimybes ir muzikos renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kaip vertinama šių
renginių kokybė. Matematikės konkrečiai ir aiškiai formulavo savo Karjeros dienos veiklą – kaip
matematika susijusi su profesija. Lietuvių kalbos mokytoja G.Trinkaitė su savo kolegėmis patarė
gimnazistams, kaip įdomiai prisistatyti ieškant darbo ir kiek yra svarbi savireklama. Karjeros
koordinatorė I.Saunorienė su mokiniais kalbėjosi apie tai, kaip socialiniai tinklai gali padėti ieškant
darbo. Istorikė K.Karošaitė tą dieną į gimnaziją pakvietė Savanoriškos krašto apsaugos karių, kurie
patvirtino – taip, tai rimta ir atsakinga profesija. O I. Lentinienė priminė, kad itin svarbu tinkamai
pasirinkti profesiją. Biologijos mokytoja L.Kneižienė ir chemijos mokytoja T.Šėporaitienė sukvietė
mokinius į kūrybines dirbtuves, kuriose vyko tyrimai, kaip biochemija yra panaudojama
medicinoje, pramonėje ir žemės ūkyje, o biologijos mokytoja K.Procenko su gimnazistais aptarė
ląstelės kelią iki augintinio. Tuo ypač domėjosi būsimieji veterinarai.
Su Lietuvos Sporto universiteto studijų programomis ir jų galimybėmis jaunuosius gimnazijos
sportininkus supažindino kūno kultūros mokytojos A.Burdinienė ir D.Gaubienė. J.Mekšriūnienei
itin svarbu, kokios geografo galimybės šiuolaikinėje darbo rinkoje. Svarbu ir tiems gimnazistams,
kurie svajoja apie geografo specialybę. N.Bružaitė suintrigavo gimnazistus pokalbio tema „IT
specialistams – rožinė ateitis“. Susidomėjusių tikrai netrūko. O menininkus pasikalbėti apie dizainą
ir jo kelią nuo realybės iki fantastikos pakvietė dailės mokytoja A. Biliuvienė. Ateities planai,
svajonių profesijos prasideda nuo savęs pažinimo ir socialinių kompetencijų. Tai bandė išsiaiškinti
1-okai kartu su savo kuratorėmis. Jiems buvo pristatyta ir neformalioji veikla gimnazijoje. Gal kaip
tik įvairūs būreliai padės atsiskleisti įvairiems talentams ir tai bus profesijos pasirinkimo pradžia. Po
dalykų mokytojų organizuotų užsiėmimų gimnazistai dalyvavo miesto arenoje organizuotoje
parodoje „Ką veiki?“. Tokios netradicinės dienos gimnazijoje – reali pagalba jaunam žmogui atrasti
save šiame dinamiškame pasaulyje.
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