Praktinė pažintis su ugdymo karjerai sistema Suomijoje
2022 m. balandžio 25–29 dienomis Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gintarė Kulbeckienė, atsakinga už ugdymo karjerai sritį gimnazijoje, kartu su vienuolika
kolegių iš Šiaulių universitetinės, Lieporių, Sporto ir Šiaulių „Santarvės“ gimnazijų, Gytarių, Vinco
Kudirkos, Salduvės, „Sandoros“, Zoknių ir Dainų progimnazijų bei „Spindulio“ ugdymo centro
dalyvavo patyriminiame mokymosi vizite Suomijoje, Joensuu mieste. Šis vizitas – tai Šiaulių miesto
savivaldybės inicijuotos Erasmus+ projekto programos ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas
Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose“ veiklos, kurių metu Šiaulių miesto mokyklų pedagogės
turėjo puikią galimybę susipažinti su Suomijos bendrojo ugdymo, profesinio rengimo ir ugdymo
karjerai sistemomis, apsilankyti Suomijos mokyklose ir susipažinti iš arčiau su viena didžiausių
Suomijoje profesinio rengimo mokyklų „North Karelia Consortium Riveria“ (suomiškai – PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria), taip pat pabendrauti su kolegomis iš Suomijos ir susitikti su
Lietuvos garbės konsulu Šiaurės Karelijoje Esa Karvinen.
Šio patyriminio vizito metu dalyvauta paskaitose ir praktiniuose seminaruose, kurių metu
diskutuota apie Suomijos ir Lietuvos švietimo sistemą, gilintąsi į ugdymo karjerai specialistų veiklos
specifiką svečioje šalyje. Joensuu miesto profesinio rengimo mokykloje „North Karelia Consortium
Riveria“ susipažinta su čia galimomis įgyti kosmetologo, kirpėjo, socialinio pedagogo, konditerio,
elektriko, apdailininko, automobilių mechaniko ir kitomis profesijomis, apžiūrėta materialinė bazė ir
patikrinti mokinių jau įgyti praktiniai įgūdžiai: būsimos kosmetologijos specialistės atliko rankų SPA
procedūrą, būsimieji turizmo vadybininkai surengė ekskursiją po Joensuu miestą, o būsimieji
barmenai-padavėjai pademonstravo stalo serviravimo ir klientų aptarnavimo subtilybes.
Šiaulių miesto mokyklų pedagoges, apsilankiusias Joensuu Senior High School
(gimnazijoje), pasitiko moderni skandinaviška aplinka, vyko šiltas pokalbis su gimnazijos
direktoriumi apie Suomijos švietimo sistemą ir kasdienį mokytojų darbą. Mokytojo profesija
Suomijoje – prestižinė profesija, kurią įgyti nori daugelis jaunuolių.
Šio patyriminio vizito metu prieita prie išvados, kad Lietuvos švietimo sistema ir kartu
ugdymo karjerai veikla nenusileidžia Suomijos ugdymo sistemai – mes sparčiai vejamės
skandinavus. Žinoma, pasisemta nemažai gerosios patirties, kurią bus galima pritaikyti mūsų šalies
ugdymo įstaigose, numatyti perspektyvines ateities gaires, kuria linkme tikslingiausia plėtoti ugdymo
karjerai sistemą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose.
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