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Projektas „Vienu kartu – du zuikiu!” 

 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla (autorius Violeta Povilionienė) 

  

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Profesinio mokymo įvaizdžio ir patrauklumo gerinimas.  

Priemonės tikslas 

Sukurti metodiką, padėsiančią didinti profesinio mokymo patrauklumą. 

Priemonės įgyvendinimas 

Psichologai teigia, kad žmogaus vidinio pasaulio nuostatos, vertybių skalė, elgsena susiformuoja dar 

vaikystėje, todėl patirtis, įgyta šiame amžiaus tarpsnyje, santykiai su aplinka - itin svarbūs faktoriai, lemiantys 

žmogaus (o plačiąja prasme - visuomenės) požiūrį ir elgseną. Mokykla, norėdama pagerinti profesinio 

mokymo patrauklumą, jau trečius metus vykdo projektą „Vienu kartu - du zuikiu! “ ir siekia dviejų pagrindinių 

tikslų : ugdyti vaikų ir jaunuolių moralines vertybes, toleranciją, sampratą apie sveiką gyvenseną, etninę 

kultūrą, puoselėti darnios šeimos idėjas bei patrauklia ir originalia forma supažindinti Klaipėdos miesto 

ugdymo įstaigas su profesijų pasauliu – Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje rengiamomis 

specialybėmis. 

Projekto tikslinė grupė – Klaipėdos m. švietimo įstaigų (darželių, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų) 

ugdytiniai. Projekto tikslų pasiekimo instrumentas, jungiantis dalį švietimo sistemos elementų (ikimokyklinį-

pradinį- pagrindinį - profesinį ugdymą), yra simpatiškas žaislas - zuikiukas, kuris įkūnija tam tikrą personažą, 

turi savo vardą, istoriją, puoselėja moralines vertybes, moka daryti tam tikrus darbus, susijusius su mokykloje 

rengiamomis specialybėmis. Sukurti 6 skirtingi vardiniai personažai: zuikis Ambrozijus moka auginti gėles, 

vaistines žoleles bei skleidžia sveikos gyvensenos idėjas, o jo žmona Antanina yra ne tik šeimos tradicijų 

puoselėtoja, bet ir geriausia kirpėja visoje apylinkėje; judviejų sūnus - zuikis Petras - yra kompiuterių 

specialistas, o šio brolis - zuikis Zenonas - yra geras finansininkas, išmintingai moka elgtis su kišenpinigiais, 

o kitas brolis, vardu Tylutis (nors su juo  galima susikalbėti tik gestų kalba) yra labai draugiškas ir visus moko 

įvairiausių žaidimų bei gražiai piešti, sesuo Morta yra geriausia siuvėja ir tautinių šokių mėgėja. Visi zuikiukai 

„apgyvendinti“ kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės mokinių sukurtoje virtualioje erdvėje - 

http://sites.google.com/site/zuikionamai/ (galima patekti ir per mokyklos internetinę svetainę www.kspvm.lm.lt 

paspaudus ant animuoto zuikio nuorodos). Zuikiukų istorijoms sukurti 2011 m. vasario mėn. buvo paskelbtas 

konkursas Klaipėdos m. pagrindinių mokyklų mokiniams. Konkurso nugalėtojai apdovanoti savo sukurtų 

istorijų personažais – mūsų mokyklos mokinių pasiūtais ekologiškais žaislais - zuikiukais. Visas mokinių 

sukurtas zuikiukų istorijas susiejo mokyklos teatro studijos parengtas vaidinimas – žaidimas, kuris buvo 

parodytas Klaipėdos m. švietimo įstaigų ugdytiniams – darželių, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų 

auklėtiniams. Projektas tęsiamas iki šiol. Praėjusiais metais „virtualūs zuikiukai“ paskelbė 2 konkursus 

Klaipėdos m. vaikams: darbužių modelių eskizų „Zuikytės Mortos darbužių kolekcija“ ir batadėžių „Zuikiuko 

Tylučio kambario interjeras“. Visi konkursų dalyviai kartu su klasės draugais buvo pakviesti į apdovanojimo 

šventę mokykloje, susipažino su profesijomis kūrybinėse dirbtuvėse. Šiemet bus skelbiamas literatūrinių 

pasakaičių konkursas „Stebuklinga profesija“. Zuikiukų svetainėje (http://sites.google.com/site/zuikionamai/) 

galima surasti įvairių naudingų patarimų vaikams pagal amžiaus grupes (pabiručiams/ smalsučiams/ 

gudručiams), jų tėveliams, mokytojams. Informacija nuolat atnaujinama. 

http://sites.google.com/site/zuikionamai/
http://www.kspvm.lm.lt/
http://sites.google.com/site/zuikionamai/
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Pasiekti rezultatai  

Dirbti su mažais vaikais mokyklai yra tikras iššūkis, tačiau Klaipėdos m. švietimo įstaigų pedagogų 

atsiliepimai ir susidomėjimu spinduliuojančios vaikų akys dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse ir žiūrint 

vaidinimą bei elektroniniai laiškai virtualiai „zuikio šeimynai“ (specialiai sukurtoje el. pašto dėžutėje) liudija, 

kad darome prasmingą darbą. Garsas apie ypatingą zuikių šeimyną nuėjo ne tik „už trijų kopūstų laukų ir 

devynių morkų lysvių“, bet ir po visą Klaipėdą: mokyklos teatro studija yra kviečiama vaidinti mokyklose, 

dienos centruose. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokyklos pedagogai pasijuto esą savo srities universalūs profesionalai - gebantys sudominti įvairaus 

amžiaus vaikus.  

Projektas sutelkė mokyklos bendruomenę linksmam nuotykiui. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Įsitikinome, kad netradicinis, alegorinis pasakojimas (pasitelkiant vaizduotę, kūrybiškumą, šiuolaikines 

informavimo priemones, žaidimą) yra gerokai paveikesnis negu įprastas profesijų pristatymas. Ir to įrodymas 

- mokykloje jau mokosi mokiniai  iš tų mokyklų, su kuriomis bendradarbiauta vykdant projektą. 

 

 


