,,Romuvos“ gimnazijoje – respublikinė karjeros ugdymo konferencija
„Z kartos karjera ateities darbo rinkoje“
Žmogus kaip paukštis – ateina laikas išskleisti sparnus ir skristi. Bet prieš tai skrydžiui reikia pasiruošti.
Jaunas žmogus, prieš palikdamas savo vaikystės lizdą, taip pat turi įveikti daug abejonių, kad tinkamai
pasirinktų
savo
gyvenimo
kryptį,
profesiją.
Tik
tada
skrydis
bus
sklandus.
Gegužės 3 dieną Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijoje vyko respublikinė karjeros ugdymo konferencija „Z
kartos karjera ateities darbo rinkoje“. Sulaukėme pranešėjų iš Šiaulių, Telšių, Panevėžio, Plungės, Tytuvėnų.
Karjeros specialistai ir koordinatoriai, profesinio orientavimo konsultantai, ŠU dėstytojai, projektų vadovai,
psichologai savo pranešimuose palietė itin svarbią temą – Z kartos ypatumus, jų savęs pažinimą ir verslumą,
jų konsultavimą renkantis ateities profesijas.
Konferenciją pradėjo ,,Romuvos“ gimnazijos karjeros specialistė Ingrida Saunorienė, kuri apžvelgė Z
kartos ypatumus. Tai lyg įvadas į visos konferencijos temą – apie kokį jauną žmogų bus kalbama. Dr. Aušra
Kazlauskienė iš ŠU Edukologijos katedros kalbėjo apie jauno žmogaus gebėjimus. Ji akcentavo, jog šiuo metu
žmogaus socioemocinė ūgtis tampa svarbesnė nei jo akademiniai pasiekimai. Z kartos žmogui svarbiausia būti
laimingam. Jos pranešimo tema - „Gana kartoti senas klaidas. Laikas daryti naujas. Kokie gebėjimai neleis
likti atskirtyje?“. Vilma Tubutienė iš ŠU Verslo ir viešosios vadybos katedros savo pranešime kėlė svarbų
klausimą - „Ugdome įsidarbintojus ar įdarbintojus?“. ŠU Ekonomikos katedra Doc. dr. Janina Šeputienė
apžvelgė jauno žmogaus galimybes ir problemas siekiant aukštojo mokslo - „Aukštojo išsilavinimo nauda
Lietuvoje ir ES: ką rodo statistika?“. www.TurtingaMoteris.lt projekto vadovė Jolanta Chlevickienė kalbėjo
apie verslumą. Jos pranešimo tema - „Verslumas pasiekiamas kiekvienam! Arba kaip įdukrinti Turtingą
Moterį.“ . VŠĮ „Eduplius“ įkūrėjas Roman Šarpanov pranešime „Savęs pažinimas, kantrybė ir verslumas – Z
kartos sėkmės pagrindas. Kaip juos ugdyti?“ palietė itin svarbius psichologinius Z kartos ypatumus. Šią mintį
tęsė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos psichologė Virginija Servutienė pranešime „ Netobuli, laisvi ir laimingi“.
Apie tai, kaip Z kartos jaunimui pasirinkti profesiją arba atskleisti savo gabumus padeda įvairi veikla, kalbėjo
Akvilė Bukinienė, Telšių „Kranto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Rosita Gaižauskienė,
Telšių Žemaitės gimnazijos karjeros koordinatorė, pranešime „Karjeros kompetencijų ugdymas per žaidimus“,
Daiva Gramalienė, Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos karjeros koordinatorė - „
Projektinė veikla – efektyvus karjeros ugdymo metodas“, Lina Jurevičiūtė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos
karjeros specialistė - „Apple“ programėlių naudojimas ugdyme karjerai, „Padliet“ ir „Pol Everywhere“, Asta
Urbonaitė, Tytuvėnų gimnazijos karjeros ugdymo specialistė, vokiečių kalbos specialistė - „Mokomųjų
dalykų integracija karjeros ugdymo projektinėje veikloje“, Lorena Paškūnaitė – Lickan, Šiaulių Auksinio Rato
Rotaract klubo 2018/2019 m. prezidentė - „Dalyvavimo Rotary judėjime nauda asmeniniam tobulėjimui ir
karjerai“. Šiaulių V.Kudirkos progimnazijos karjeros specialistė Daiva Paneckienė savo pranešime „Z karta:
per veiklą į rezultatą“ kalbėjo apie svarbią Z kartos savybę – veiklos prasmę jauni žmonės mato tik tada, kai
gauna pageidaujamą rezultatą. Panevėžio J.Miltinio gimnazijos karjeros koordinatorė, seminarų apie ugdymą
karjerai autorė ir lektorė Giedrė Valaitienė savo pranešime „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas –
sėkmingam mokinių karjeros kompetencijų ugdymui(si)“
akcentavo, kad ugdant jauną žmogų itin svarbu sutelkti jėgas. Šiaulių Universiteto gimnazijos karjeros
specialistė, klasių kuratorė Inga Daukšienė savo pranešime minėjo, kad konsultuojant Z kartos jauną žmogų
tuo pačiu ugdome ir jo savybę kritiškai mąstyti, įvertinti savo galimybes - „Mokinių konsultavimo galimybės:
kūrybiško mąstymo ugdymas“. Reikia pripažinti, jog labiausiai jauną žmogų motyvuoja teigiamas pavyzdys.
Profesinio orientavimo konsultantės Nadeždos Bessarab iš Šiaulių Santarvės gimnazijos stendinis pranešimas
„Sėkmės istorijos“ pasakojo būtent apie tai. Diskusijos metu šiauliečiai pasidžiaugė miesto savivaldybės
požiūriu į jauną žmogų. Savivaldybės skirtas SKU modelio finansavimas suteikia jaunimui galimybę
išbandyti įvairias veiklas ieškant savo vietos šiame moderniame pasaulyje.
Ir, žinoma, visos konferencijos metu skambėjo viena pagrindinė mintis - jaunam žmogui renkantis ateities
kelią būtina kvalifikuota, kompetentinga specialistų pagalba, todėl karjeros specialistai ir koordinatoriai,
profesinio orientavimo konsultantai, dėstytojai, projektų vadovai, psichologai turi būti tinkamai pasiruošę
jiems padėti.

