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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-80 
 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

1-4 KLASĖSE PLANAS 
 

Eil.  

Nr. 
Klasė Integruotos pamokos tema Ugdoma kompetencija Apimtis 

1 1 

Savo asmenybės savybės. Savęs pažinimas 1 val. 

Artimiausia socialinė aplinka-

šeima. 
Savęs pažinimas 1 val. 

Adaptacija naujoje aplinkoje. 
Socialinės aplinkos 

pažinimo 
1 val. 

Sprendimų priėmimas 

kasdienėse situacijose. 
Savęs pažinimas 1 val. 

2 2 

Savo asmenybės pomėgiai. Savęs pažinimas 1 val. 

Artimiausia socialinė aplinka-

giminė. 
Savęs pažinimas 1 val. 

Informacijos paieškos būdai 

(internetas, biblioteka) apie 

dominančias profesijas. 

Rasti ir veiksmingai 

naudoti informaciją 
1 val. 

Mokymosi galimybes. 
Mokymosi visą gyvenimą 

galimybių pažinimo. 
1 val. 

3 3 

Savo asmenybės savitumas Savęs pažinimas 1 val. 

Artimiausia socialinė aplinka-

klasė. 

Socialinės aplinkos 

pažinimo 
1 val. 

Karjeros sąvoka. Šeimos narių 

karjera. 

Darbo pasaulio galimybių 

pažinimo 
1 val. 

Informacijos paieškos būdai 

(internetas, biblioteka) apie 

dominančias profesijas. 

Savęs pažinimas  1 val. 

4 4 

Artimiausia socialinė aplinka-

bendruomenė. 

Socialinės aplinkos 

pažinimo 
1 val. 

Informacijos paieškos būdai 

(internetas, biblioteka) apie 

dominančias profesijas. 

Rasti ir veiksmingai 

naudoti informaciją 
1 val. 

Karjeros tikslų kėlimas 

(mokymasis, laisvalaikis). 

Gyvenimo ir karjeros 

tikslų kėlimo 
1 val. 

Veiklų plano sudarymas 

(dienos, mėnesio, mokslo 

metų). 

Gyvenimo ir karjeros 

tikslų kėlimo 
1 val. 
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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-80 
 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

5 KLASĖSE PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Integruotos pamokos tema Ugdoma kompetencija Apimtis 

1 Etika/tikyba 

Kuo norėčiau būti, kai man bus 30 

metų? 

Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Karjeros planavimas 

1 val. 

Talentai, kurie man padeda kurti gėrį Savęs pažinimas 1 val. 

2 Lietuvių kalba 

Rašinėlis „Mano svajonių profesija“ 

Karjeros galimybių 

pažinimas.  

Karjeros planavimas 

1 val. 

Gelbėtojų profesijos publicistikoje ir 

gyvenime 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

3 Anglų kalba 

Talking about likes and dislaikes Savęs pažinimas  1 val. 

„Hobies and freetime activities“ 

Savęs pažinimas  

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

4 Istorija 

Lankymasis muziejuose: istorikų, 

farmacininkų, medicinos atstovų ir 

kitų profesijų  

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Istorijos tyrinėjimo šaltiniai: istorikų 

ir archeologų profesijos 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

5 
Gamta ir 

žmogus  

Šeimos ratas: tėvų ir senelių 

profesijos 

Savęs pažinimas  

Karjeros galimybių 

pažinimas 

2 val. 

6 Matematika  Statistika. Apklausa.  

Savęs pažinimas  

Karjeros galimybių 

pažinimas 

2 val. 

7 
Informacinių 

technologijų 

Paieška internete: svajonių profesija ir 

darbas 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Darbo skelbimų paieška internete Karjeros įgyvendinimas 1 val. 

8 Žmogaus sauga  
Apsaugos tarnybose dirbantys 

tarnautojai 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

9 Technologijos 
Susipažinimas su amatininko 

profesija. Jų atliekami darbai 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

 

_________________________ 
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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-80 
 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

6 KLASĖSE PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Integruotos pamokos tema Ugdoma kompetencija Apimtis 

1. Etika/Tikyba 

Mano tikėjimo kelionė. Dvasininkų 

laipsniai: diakonas, kunigas, vyskupas 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Gero bendravimo taisyklės. Psichologo 

profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

2. Lietuvių kalba 

Kuriame pasaką. Rašytojo profesija 
Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Daikto aprašymas. Senieji lietuvių amatai 

– medžio drožėjai, puodžiai, kalviai 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

4. Anglų kalba 

The dialogue about food. Virėjo, padavėjo 

profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

A sightseeing tour in London. Gido 

profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

5. Istorija 

Žmogus – istorijos kūrėjas 
Socialinės aplinkos 

pažinimas 
1 val. 

Istorijos šaltinių paieška. 
Socialinės aplinkos 

pažinimas 
1 val. 

6. Geografija 

Žemėlapis-savita geografijos kalba.  

Kartografo profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Pirmoji kelionė aplink pasaulį. Jūrininko 

profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

7. Matematika 
Aš-būsimas architektas,  projektuoju 

pastatus ir skaičiuoju jų plotą 

Savęs pažinimas, 

karjeros galimybių 

pažinimas 

2 val. 

8. Biologija 
Evoliucija – tai gyvybės raidos istorija. 

Paleontologo, archeologo profesijos 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

9. 
Gamta ir 

žmogus 

Vandens tarša. Atliekų panaudojimas ir 

perdirbimas. Ekologo, aplinkosaugininko 

profesijos 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

10. 
Žmogaus 

sauga 

Saugus ir atsakingas elgesys su elektros 

prietaisais. Elektriko profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Kas gali sukelti gaisrą namuose? 

Ugniagesio profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

11. Technologijos 

Šalti ir karšti patiekalai, jų gamybos 

technologijos. Kruopų patiekalai. Virėjo 

specialybė 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Žmogaus organizmo poreikiai. Sveika 

mityba. Maisto pasirinkimo piramidė. 

Dietologo specialybė 

Savęs pažinimas, 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

 

__________________________ 
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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-80 
 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

7 KLASĖSE PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Integruotos pamokos tema 

Ugdoma 

kompetencija 
Apimtis 

1. Tikyba/Etika 

Ar ieškau tikrųjų vertybių? Savęs pažinimo 1 val. 

Gyvenimo būdo priklausomybė 

žmogaus pasirinktam tikslui pasiekti. 

Profesinio ugdymo nauda ir svarba 

mokiniui 

Savęs pažinimo 1 val. 

3. Lietuvių kalba 

Neveikiamųjų dalyvių kaitymo 

ypatumai (Lietuvos herbas). Asmeninis 

herbas 

Savęs pažinimo 1 val. 

Mokomės klausytis, išgirsti, suprasti ir 

kalbėti viešai 
Savęs pažinimas 1 val. 

4. Anglų kalba 

Sportas-sports 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas. Karjeros 

planavimas 

1 val. 

Laisvalaikis – free time activities Savęs pažinimas 1 val. 

5. Rusų kalba 

Mano šeima 
Karjeros galimybių 

pažinimas 
1 val. 

Aš parduotuvėje 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

6. Istorija 

Priešistorės žmonių pasaulėžiūra Savęs pažinimas 1 val. 

Šventės ir laisvalaikis: sportininko, 

teatro aktoriaus profesijos antikos laikais 

ir dabar 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

7. Geografija 

„Litosfera“ (geologai), „Vandenynas ir 

žmonių ūkinė veikla“ (laivyba, žvejyba), 

„Klimatas“ (klimato tyrėjai) 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

Antarktis ir Antarktida (biologai, 

klimatologai, geologai, glaciologai 

(matuoja ledynų storį) 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

8. Matematika Matematinis mastymas Savęs pažinimas 2 val. 

9. Biologija 

„Mažais žingsneliais didelių atradimų 

link“. Kodėl taip svarbu biologija, 

mikrobiologija ir biogenetika dabar? 

Savęs pažinimas. 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

2 val. 

10. Fizika 
„Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo 

vienetai“ 
Savęs pažinimas 2 val. 

13. 
Žmogaus 

sauga 

Pirmosios pagalbos pradmenys Savęs pažinimas 1 val. 

Žaizdų tvarstymas Savęs pažinimas 1 val. 

 

________________________ 
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PATVIRTINTA 
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direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-80 
 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

8 KLASĖSE PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Dalykas Integruotos pamokos tema 

Ugdoma 

kompetencija 
Apimtis 

1. Tikyba/etika 

Kodėl svarbu pažadinti norą mokytis ir 

tobulėti? 

Atlikti užduotis, kurios skatintų svajoti, 

fantazuoti, svarstyti gyvenimo prasmės 

klausimus; įvertinti savo mokymosi sėkmę 

ir svajonių išsipildymo galimybes 

Karjeros planavimas 2 val. 

2. Lietuvių kalba 

Kaip sudaromi tekstai pagal lyginimo 

modelį? Profesijų lyginimo būdai. 

Pamokoje mokiniai susipažins su lyginimo 

rūšimis, išmoks taikyti nuoseklųjį ir 

lygiagretųjį lyginimo būdą kuriant tekstus 

Karjeros planavimas 1 val. 

Samprotavimo pastraipos kūrimas. 

Aktoriaus profesijos ypatumai. Taikant 

žinias apie pastraipos modelį sukurti 

samprotavimo pastraipą apie aktoriaus 

profesijos ypatumus temomis: „Aktoriaus 

profesija yra puiki ir viliojanti“ arba 

„Aktoriaus profesija yra sunki ir rizikinga“ 

Savęs pažinimas 1 val. 

3. Istorija Orientacija istorinėje erdvėje ir aplinkoje. 
Socialinės aplinkos 

pažinimo 
2 val. 

4. Geografija 

Kodėl susidaro žemės drebėjimai ar 

išsiveržia ugnikalniai? 

Geologo, seismologo profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

5. Matematika 

Darbo uždavinių sprendimas, sąlygą 

suformuoti, kurioje  atsispindėtų karjeros 

galimybių pažinimas 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

6. 
Informacinės 

technologijos 

Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir 

spausdinimas, pateikti surinkti, redaguoti 

tekstą, susijusį su profesijomis, studijomis, 

savęs pažinimu 

Savęs pažinimas 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

1 val. 

Pateikčių rengimas ir pristatymas. viešas 

kalbėjimas; darbų pristatymas klasės 

seminare, parengti pateiktis apie svajonių 

arba pasirinktą profesiją, pristatydami 

darbus pažįsta save kaip viešą kalbėtoją 

Savęs pažinimas 

Karjeros planavimas 
1 val. 

7. Biologija 

Dauginimasis ir vystymasis. Paaiškinti, 

kaip, dauginantis organizmams, jų požymiai 

perduodami palikuonims, genetiko profesija 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

8. Chemija 

Kiekybinė mišinio sudėtis. Medžiagos 

masės dalies mišinyje skaičiavimas. 

Sprendžia uždavinius, skaičiuoja medžiagos 

masės dalį, susipažįsta su praba, 

susipažinimas su  darbo pasiūla, darbo 

skelbimas, kuriame siūlomas darbas 

prabuotojui 

Karjeros galimybių 

pažinimas 
2 val. 

__________________________ 

 


