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Susitikimai su įvairių profesijų atstovais artimoje aplinkoje, edukacinių išvykų
metu, įvairiais būdais kaupiama informacija apie darbą, skatina vaikus domėtis viskuo,
ko gali prireikti ateityje, renkantis profesiją. Projektas padės vaikams labiau save vertinti
kaip asmenį, pasvarstyti, kuo jis domisi, kuo ypatingas, kuo norėtų būti užaugęs.

Mokiniai rengs asmeninius tėvų ir savo profesijų pristatymus, ,analizuos savo
šalies ir regiono sėkmingų žmonių profesijas bei jų sėkmės istorijas .Kiekvienas mokinys
atras savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, asmeninį tinkamumą numatytoms
veikloms pasirinkti .Taip pat projekto pabaigoje mokiniai išsakys savo nuomonę apie
projekto eigą bei darbo metu iškilusias problemas. Bendradarbiavimas, patirti įspūdžiai
bei ieškojimai skatins ir mokymo(si) motyvaciją, be kurios neįmanomas sėkmingas
tobulėjimas ir žinių siekimas.

I. Įvadinė dalis

TIKSLAS: susipažinti su įvairiomis profesijomis

UŽDAVINIAI:
1. Lankysis įvairiose įstaigose ir susipažins su kitų žmonių profesijomis;
2. Analizuos savo tėvų profesijas ir darys tėvų profesijos aplanką;
3. Darys aplanką apie savo būsimą profesiją;
4. Paruoš profesijų knygą ,,Kuo aš noriu būti užaugęs?‘‘
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Moksleiviai projekto pradžioje galėjo išreikšti savo nuomones,
pastebėjimus apie būsimą projektą. Išsikėlėme projekto tikslą ir uždavinius.
Išsiaiškinome profesijos svarbą žmogaus gyvenime.

II. Projekto pristatymas
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Išvykos, ekskursijos susipažinimui su kitų žmonių profesijomis
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Susipažinimas su kepėjo, padavėjo ir muziejininko profesija
Apsilankymas Trakų senojoje kibininėje ir Trakų pilyje
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Susipažinimas su ūkininko profesija
Apsilankymas alpakų ūkyje
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Susipažinimas su bitininko profesija ir nuosavu ūkiu
Apsilankymas kaimo turizmo sodyboje ,,Avilys” Butkūnų kaime
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Dalyvavimas kultūrinėje - pažintinėje dienoje „Karjeros diena“
Vyko pažintinės ir praktinės edukacijos, kurių metu mokiniai gilino žinias apie įvairias 

profesijas. Atliko profesijos testus. Mokiniai parengė spalvingus, informatyvus 
pristatymus apie profesijas. Surengė parodą mokyklos erdvėje.
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Susipažinę su savo tėvų profesijomis, mokiniai parengė 
pristatymo aplankus

9



10



11



12



13



14



15



16



17



Mokiniai dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje 
,,Šok į tėvų klumpes‘‘
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Apžvelgę profesijų ypatumus, patys mokiniai pristatė savo 
svajonių profesiją
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Padaryta mokinių darbų knyga
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Visi mokinių darbai sudėti į bendrą knygą ,,Kuo aš būsiu užaugęs?‘‘.
Projekto tema buvo labai įdomi, todėl ypač buvo palanku plėtoti vaikams
įdomias ir lavinančias veiklas, projektas papildė ugdymo(si) procesą̨: veiklos,
išvykos, profesijų pristatymai ugdė vaikų kompetencijas, smalsumą,
domėjimąsi, aktyvų aplinkos tyrinėjimą, informacijos rinkimą, praplėtė akiratį,
suteikė naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi
motyvaciją, kritinį mąstymą.

Mokiniai pagilino žinias apie žmonių profesijas, įsigilino į savo tėvų
profesijas. Patys padarė savo svajonių profesijos aplankus. Šiose veiklose
vaikai įsitikino, kad įvairios profesijos yra labai svarbios. Vaikai ugdė santykius
su suaugusiais, kūrybiškumą, estetinius bei draugiškumo įgūdžius.

III. Apibendrinimas
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