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TTUiltingos oprasmingos ugdymo karjerai
pamokos Lietuuos uaikq globos namuose
Trejus metus trul<gs Lietu-
vos vaikq fondo inicijuo-
tas, Europos struktur iniq
fondq ir  LR social in6s ap-
saugos ir  darbo minister i-
jos finansuotas vail<r1 glo-
bos namq (VGN) ugdytinir-1
rengimo profesinei karje-
rai  projel<tas,,Ugdymas
l<arjerai" (projekto kodas
vP1-1.3-sAD M-02-K-03-123)
baigiamas [gyvendint i .

182 vaikg globos namg ugdyti-
niai i5 septynig globos instituci-
jq ir dviejU profesinig mokyklg
bendravo su mokslininkais, psrc-
hologais, lektoriais ir socialiniais
pedagogais. Jiebuvo mokomi, kaip
pasirengti profesinei karjerai, br1-
simai Seimai.

Be tdvg globos likg ar sociali-
nds rizikos vaikai neturi pakan-
karnq socialinig i grldZig, sunkiai
save mato profesineje veikloje, ne-
sugeba adekvadiai ivertinti savo
gebdjimg, tod6l bttina jierns su-
daryti sqlygas, kad sugeb6tg rea-
lizuoti savo poreikius, gebdtg
bendrauti ir bendradarbiauti, kad
siektg sdkmingo asmeninio gyve-
nimo. To buvo siekiama projekte,
nes 5ie vaikai daZnai keniia, yra
nusivylg savo biologine 3eima,
anksti patiria motinystg, pakli
uva i prostitucijos pinkles, todel
brfna prieiiBki vienas kitam, pe-
dagogams, darbuotojams.

Trejus metus ivairiais mokymo
bridais - interaktyvia veikla, dis-
kusijomis, simuliaciniais Zaidi-
rnais - buvo stiprinami projekto
dall'v'ig socialiniai ir darbo igud-
Ziai, buvo ugdomos jg profesinds
kompetencijos. Specialistai teike
individualias konsult acijas pasi-
teikg profesinio ugdymo priemo-
ng ,,JobPics", atsakydavo i konk-
redius klausimus, kartais netgi
intymius.

Projektai dal]'viai lankesi ivai-
riose organizacijose, savanoriai
kariai supaZindino juos su gali-
nronris kario profesijos pasirinki-
rno galimyb6mis. Nuolat buvo dis-

kutuojama apie gyvenimo pama-
tines vertybes. mokornasi lvertin-
ti savo charakteri ir gabumus bei
pomdglus.

Tenka pripaiinti, kad jaunuo-
lig lnkesdiai neambicingi. Jg sva-
jonig profesijos - barmeno C6s),
kirpdjo Cos), masaZuotojo (-os),
kulinaro (0s), konditerininko Ges),
auto5altkalvio, statybininko, to-
limgjg reisg vairuotojo...

.,Gyvenu globos namuose jau a5-
tuonerius metus. Mano svajonig
profesija - socialinis darbuotojas.
Apie 5i4 profesij4 galvoju todel,
kad man patinka bendrauti su
vaikais, ypai su tais, kurie gyve-
na globos namuose. Su jais nore-
diau dirbti tikrai ne del atlygini
mo. Pati gywendama globos na-
muose stengiuosi bendrauti, pa-
d6ti ir suprasti kiekvien4 vaik4.
IBejusi i5 globos namg nordiiau
tvirtai atsistoti ant kojg, pamir5-
ti savonelaiming4 vaikystg irpra-
deti gyventi. Retkardiais pamqs-
tau ir apie paiios ikurtus vaikg
namus. NeZinau, kaip trus ateity,
bet aB manau, kad daug kas prik-
lauso nuo mangs padios." (R.K.)

Tikvienas vaikinas svajoja stu-
dijuoti Kinijoje ir netgi pramoko
king kalbos. Yra norinCig gyven-
ti ir dirbti uZsienyje. Malonu,
kad daugelis svajoja apie darniq
5eim4.

Globos namq vaikarns br id in-
gas nuoSirdumas, mandagumas,
ddmesingumas, komunikaciniai
gebejimai, tvarkingumas. Jie mo-
ka gaminti va1gi, sutvarkyti kam-
barius, o glruenantys kaime -pris-
kaldl4i malkU, pjauti Zol9, Sienau-
ti, arti Zemg. Be to, jie yra kultu-
ringesni, pamokos metu draus-
mingesni, ddmesingesni, paslau-
gesni, kai N girnnazijoje stebeda-
mi pamok4 palyginome su moks-
leil'rais, gyvenaniiais Seimose.

Projekto metu sudarytas prob-
lemg Zemdlapis, stiprybig, silpny-
biq, galimybiq ir pavojg i5ry6ki-
nimas integruojantis i atvir4 so-
cialing aplink4 parode, kad tik
Vyriausybe, miestg ir rajong sa-
vivaldybes gali iSsprgsti kai ku-
rias problemas. Apie tai buvo kal-
bama projekto dalyvig susitikr
me su Socialines apsaugos ir dar-

bo ministerijos Seimos ir bend-
ruomenig departamento direkto-
re Daina Urbonaitiene.

VGN ugdytiniai akcentavo jg

idarbinimo virbenybg, pageidau-
jamas kvotas ivairiose darbo ins-
titucilose, butinybg pirmumo tvar-
ka suteikti bistq. Be to,jie pagei-
davo Zenklig lengvatg ir naudo-
jantis miesto (tarpmiestiniu)
transportu visus metus, kad ga-
letg aplankyti savo gimines, bu-
vusius globejus, keliauti atostogg
metu po Lietuv4.

Auk5tasis mokslas gabiems ir
paZangiems VGN ugdytiniams
turdtu bnti nernokamas, nes jie
neturi jokios artimgjg paramos.
Jaunieji projekto dalyviai i5kele
minti del buvusig VGN ugdytinig
asociacijos steigimo.

G4sdinimai sunaikinti vaikg
giobos namus visus i5vargino, ne-
ramu del padios ministerijos pn-
verstg igyti socialinio pedagogo
profesijas VGN aukletojg likirno.
Seimynoms ruoiiami kiti globe-
jai. Projekte da\wavg VGN ugdy-
tiniai pra5e daryti itak4 Zinig
sklaidai, nes diuo metu uZphldo
negatlvi informacija apie VGN,
paremta keletu faktg, ir visai ne-
ra pozityvios informacijos apie
vaikg globos namus.

Tai skatina ir taip egzistuojan-
ii4 minetg vaikq diskriminacij4.
patvirtina stereotipus, kad tik
biologineje iei moje uZaugg vaikai
gali normaliai susitvarkJti glwe-
nim4. Be to, kai kurie biurokra-
tiniai draudimai, pvz., patiems
ruo5ti Ziemai vaisig ir darZovig
atsargas, prieStarauja darbuoto-
jr1 pastangoms pratinti juos prie
savarankiSko glvenimo, taupu-
mo buityje.

Projektas suteikd Zinig, o jas
tinkarnai panaudoti, siekiant sek-
mingos profesinds karjeros, lai-
mingesnio gyvenimo, - paiig VGN
ugdytinig uZdavinys. Projektui
baigiantis 31 projekto ir Lietuvos
vaikg fondo vasaros stovykloje
Palangoje 35 susitikirno daly-
viams buvo pateikta keliolika
kiausimg, siekiant iisiaiSkinti jg
nuonong apie ugdyrno karjerar
mokymus.

Dauguma projekto dab'viU (84,5

l-ietuvos vaikq globos namq dalyvir.t mokymai buvo rengiami ir Palangoje

pusavio pagalbos tinklus. Daly-
viai pritard (51,52 proc.), kad or-
ganizuotos pratybos padejo padi-
dinti savivertg, suprasti garbg ir
orum4. Vesti mokymai, pasak da-
lies klausytojU (46,47 proc.), padi-
dino psichologini atsparum4. 56,06
proc. projekto dalyvig labai gerai

lvertino atvykusig destytoju kon-
sultacijas, patiko pratybos (53,73
proc.), kurig metu vaikai patys
mokesi sprgsti VGN problemas.

Projekt"o dalyviai (85 proc.) .,la-
bai gerai" ir,,gerai" ivertino su
jais bendravusig destytojq pasr-
rengim4, turimas Zinias. Daug
gerg ZodiigVGN ugdytiniai i6sa-
ke karjeros mokymg veddjams:
besi5ypsantys, draugiSki, supra-
tingi, Siltai bendraujantys. vai-
kais pasitikintys, protingi. gabus,
patariantys, atidrls. mieli. iSmi n-
tingi. malonrJs, atkakhs, atviri.
subtihis, ryZtingi, pagarbus, links-
mi, s4Ziningi, geranori5ki.

Kas nuveikta, kas pavyko ir ko-
kias problemas matome pertvar-
kantvaikg globos istaigg sistemq,
aptarslme jau rugsejo 11 d. Vilmu-
je, Lietuvos edukologijos universr
tete, vyksianiioje projekto baigia-
mojoje konferencijoje, kurioje ma-
loniai kviediame dalyvauti ir jus.
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proc.) pasisake, kad seminaruose
juos mokd, kaip pasirinkti profe-
sij4, supaZindino su darbo verty-
bemis (70,76 proc.), su pamatin6-
mis moralin€mis vertybemrs
(64,63 proc.), moke, kaip ivertin-
ti savo asmenines savybes irjas
panaudoti renkantis profesij4
(75,38 proc.). Mokymai, pasak vai-
kg, paddjo atskleisti jq asmeni-
nius interesus (64,6 proc.), gabu-
mus ir jg panaudojimq ateityje
(75 proc.). Jiems patiko uZduotys,
kurios padejo surasti keletq iSti-
kusios problemos sprendimo b[-
dv0692 proc.), moke susikurti
savo svajonig darbo vaizd4 (78,4
proc.), mok6 atpaiinti jau turirnus
gebejimus, reikalingus ateitres
karjerai (72,3 proc.). Projekto da-
lyviai teige, kad uisidmimg me-
tu iSmoko sprgsti konfliktus (61,5
proc.t, reiki[i savojausmus (52.3
proc.), suZinojo, kaip reikia dirb-
ti komandoje (75,4 proc.), labiau
pasitiketi savimi (74,5 proc.).

40,9 proc. projekte dalyvavusig
jaunuolig per kai kurias uiduotis
atpaZino save kaip ateities dar-
buotoj4. 41,54 proc. vaikr; patvir-
tino, kad organizuoti rnokymai pa-
didino ju mot]ryacij4 rinktis ater
ties profesij4. Vaikams patiko
praktiniai mokymai, kaip kalbe-
ti su btsimu darbdaviu pirmo su-
sitikimo metu (87 proc.). VGN ug-
dytiniai teige, kad buvo naudin-
gos pratybos, kurig metu buvo mo-
komasi kurti partnerystes ir tar-


