
 

Karjeros savaitės renginių akimirkos 
 
Vyresnių klasių mokinių ekskursija į BAA aviacijos akademiją 
 

Lapkričio 19 dieną, pirmadienį, 11 ir 12 klasių mokiniai turėjo galimybę 
susipažinti su aviacinių specialybių studijų reikalavimais ir savo akimis pamatyti pilotavimo 
kadetų naudojamą įrangą – pavojingų situacijų imitacijos kabiną bei skrydžio simuliacijos 
prietaisus. Net darganotas vėlaus rudens rytmetis neatbaidė jaunų smalsuolių, kuriems buvo 
įdomu pagilinti žinias apie BAA aviacijos akademijos teikiamas galimybes ir susidaryti 
aiškesnį įspūdį, kokia yra piloto specialybė. 
 

12 klasės mokinė Renata Ramanavičiūtė 
 

 
 
 
Žurnalo ,,Reitingai“ redaktoriaus Gintaro Sarafino seminarai 9, 10, 11 klasių 
mokiniams ir mokinių tėvams 
 

Lapkričio 20 dieną žurnalistas Gintaras Sarafinas visą dieną praleido mūsų 
mokykloje. Aktų salėje svečias vedė dviejų pamokų trukmės seminarą devintokams, trijų 
pamokų trukmės seminarą dešimtų ir vienuoliktų klasių mokiniams, o vakare skaitė paskaitą 
mokinių tėvams. 

Lektorius išsamiai ir koncentruotai pateikė daug naudingos informacijos, aiškino 
mokiniams ir jų tėvams, kaip galima padėti sau ar savo vaikams renkantis profesiją. 
Pirmiausia siūlė nusistatyti, kurio (iš septynių) profilio žmogus esi, atlikti įvairių testų 
(www.euroguidance.lt),  pasidomėti, kokių profesijų yra, kokias studijų programas siūlo 
universitetai (www.aikos.lt), kokio atlyginimo gali tikėtis, jei dirbsi  įgijęs norimos srities 
diplomą (www.mosta.lt).  
 

Ugdymo karjerai koordinatorė Loreta Dirsienė 
 



 
 
Pirmokai sužinojo, ką veikia mokslininkas 
 

1a klasėje mokinio tėvelis Vilius Poderys vedė pamoką apie mokslininko 
profesiją. Vaikams papasakojo, ko reikia, kad užaugęs taptum mokslininku. Pademonstravo 
vaikams, kaip iš bulvės išgauti elektros energiją, kaip skystas azotas veikia daiktus – užšaldė  
balioną, bulvę. Vaikai susidomėję klausė mokslininko. 
 

Mokytoja Vilė Bajevienė 
 

 
 
Svečiuose – AB „Amber Grid“ įmonės atstovai 
 

Lapkričio 22 dieną VGTU inžinerijos licėjuje lankėsi AB „Amber Grid“ atstovai, 
kurie IIc gimnazinės klasės mokinius supažindino su elektros istorija, kaip ir iš kur atsiranda 
elektra Lietuvoje, kaip ji atkeliauja iki mūsų namų. Kartu su mokiniais diskutavo, kodėl 
reikia taupyti elektrą ir kaip pasiruošti artėjant audrai. Mokiniams buvo įdomu sužinoti ne tik 
apie elektros, bet ir apie dujų perdavimo sistemą bei ateities perspektyvas Lietuvoje ir 
pasaulyje. Puiki proga pagilinti žinias ir susipažinti su inžinerinės srities specialybėmis. 
 

Mokytoja Edita Lukšaitė 
 



 
 
Kaip veikia logistika? 
 

Lapkričio 22 dienos popietę mūsų mokykloje svečiavosi logistikos specialistė iš 
UAB „MDI transport“, kuri dešimtokams papasakojo apie logistiką ir jos rūšis, tiekimo 
grandinę, apimančią visą procesą nuo pat žaliavų iki vartotojų, taip pat apie logistikos 
vadybininkų paklausą. Specialistė teigė, kad būtent logistikos vadybininkų rengimas yra 
vienas iš perspektyviausių ir reikalingiausių Lietuvos verslo sektoriui, todėl baigę studijas 
motyvuoti logistikos vadybininkai nesunkiai ir greitai susiras darbą kelių transporto, 
geležinkelio, jūrų, oro transporto bei pašto ar skubių siuntų sektoriuje, taip pat valstybinėse 
institucijose ir kitose verslo įmonėse. Viešnia atskleidė ir įdomų faktą apie „MDI transport“ 
įmonės įkūrimą: būtent šią įmonę prieš dvylika metų įkūrė penki pirmo kurso studentai. 
Dėkojame logistikos specialistei už įdomią ir informatyvią paskaitą. 
 

10b klasės mokinė Goda Ponomariovaitė 
 

 
 
 
Radiochemiko Mariaus Stašio paskaita 
 

Antradienį septintą pamoką grupelei 11–12 klasių mokinių vedė radiochemikas 
Marius Stašys, dirbantis Nacionaliniame vėžio institute. Jaunasis mokslininkas pasakojo apie 



medicinos ateities inovacijas ir  ligų diagnostiką, pavyzdžiui, galimybę rinkti duomenis iš 
pacientų apie jų sveikatą net nesilankant pas gydytojus Kompiuterinė visų pacientų duomenų 
analizė būtų ligų diagnostikos proveržis, ta kryptimi jau dirba mokslininkai. 

Lektorius mokiniams aiškino, kas yra personalizuota medicina, nanomedicina, 
genomika, teranostika, pasakojo apie 3D organų spausdinimą (iš kamieninių ląstelių) ir 
robotizuotą chirurgiją. 
 

Ugdymo karjerai koordinatorė Loreta Dirsienė 
 

 
 
 
Vokiečių kalbos pamokose – savanorė Pia 
 

Pirmadienį vokiečių kalbos pamokose (8 b/d, I a/b bei II b/c klasėse) svečiavosi 
Gėtės instituto kultūros savanorė Pia. Ji papasakojo, koks įdomus jos kelias nuo mokyklos 
suolo iki Vilniaus! Baigusi Valdorfo mokyklą Kaselyje, ji susidomėjo menais ir teatru, 
nusprendė būtent tai studijuoti, išvyko į Leipcigą. Ten, baigusi Meno istorijos ir teatrologijos 
bakalauro programą, norėjo šiek tiek pakeliauti ir patyrinėti, tad atvyko į Lietuvą. Labai 
džiaugiamės, kad Pia užsuko į mūsų pamokas ir įkvėpė studijuoti mėgstamą, nors ir retą 
specialybę. 
 

Mokytoja Kristina Sagaidak 
 

 
 
  



 
Karjeros savaitė 4b1 klasėje 

2018 m. lapkričio 19–23 dienomis VGTU inžinerijos licėjuje vyko karjeros savaitė „Svajok, 
planuok, siek“.  

      4b1 klasės mokinių tėveliai aktyviai dalyvavo karjeros savaitėje – organizavo išvyką į 
UAB „Šviesos konversija“, vedė mokiniams  pamoką klasėje. Šios savaitės metu ketvirtokai 
turėjo galimybę susipažinti su perspektyviomis profesijomis, įgijo patirties ir praktinių  žinių, 
praplėtė  savo akiratį. 
     Pirmadienį, lapkričio 19 dieną, klasėje svečiavosi Herkaus tėtis  Dainius  Česnulis. Jis 
mokiniams labai įdomiai pristatė juvelyro profesiją. Mokiniai susidomėję klausėsi juvelyro 
pristatymo apie tai, kaip gaminami  įvairūs papuošalai, kokie akmenys ir įrankiai naudojami 
jų gamybai. Ketvirtokai turėjo galimybę savo rankose palaikyti, patyrinėti  įvairius 
brangakmenius,  padirbėti su tikrais juvelyro įrankiais. Mokiniams labai patiko praktinė 
užduotis – apyrankių vėrimas iš Swarovski karoliukų. Kiekvienas ketvirtokas  labai džiaugėsi  
paties  pasigaminta vertinga apyranke. 
     Dalyvaudami įvairiose karjeros savaitės veiklose, būdami netradicinėse aplinkose, 
bendraudami su įvairių profesijų žmonėmis, mokiniai įgijo tokios patirties ir žinių, kurias 
galės pritaikyti rinkdamiesi profesiją.  
 

     Mokytoja Milda Martinkėnaitė  
 

 
 
Karjeros paieška ir studijų galimybės VGTU 
 

VGTU stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Valerija Bernotienė 
pristatė Vilniaus Gedimino technikos universitete esančias bakalauro studijų programas, 
paaiškino apie konkursinio balo sandarą ir kokius reikia laikyti egzaminus stojant į šią 
aukštąją mokyklą. VGTU karjeros konsultantė ir psichologė Agnė Junevičiūtė pasakojo apie 
savo karjeros pasirinkimą, kaip tai buvo sunku ir kad teko daug patirti, kol suprato savo 
pašaukimą. Mokiniai turėjo galimybę suvaidinti pokalbį po pirmųjų savo metų universitete ir 



įsivaizduoti save 2021 metais. Paskaita buvo įdomi, linksma ir informatyvi, sudomino visus 
klausytojus. Labai džiugu, jog VGTU turi tokį žmogų kaip karjeros konsultantas. 

 
IIb klasės mokinė Viktorija Karalkevičiūtė 

 

 

 

Integruota komunikacijos pamoka 

     Karjeros savaitės 2018 „Svajok. Planuok. Siek“ veiklose dalyvavo ir pradinių klasių 
mokinių tėveliai. Lapkričio 20 dieną 3e, o lapkričio 27 dieną –  2a klasėse integruotą pamoką 
apie komunikaciją vedė Barboros ir Mortos mama Asta Buitkutė. Mokinių mama 
pradinukams pristatė komunikacijos specialisto profesiją. Vaikai išsiaiškino šios sąvokos 
sampratą, aktyviai diskutavo ir dalinosi patirtimi apie informacijos perdavimo būdus bei 
formas. Atlikę įdomias praktines užduotis suprato, kokia komunikacija yra efektyvi ir 
neefektyvi.  

     Šios pamokos metu, taikydami įvairius metodus, mokiniai kartu su Tele2  vidinės 
komunikacijos vadove Asta Buitkute turėjo galimybę praktiškai išbandyti, kaip reikia 
kalbėti, paklausti ir atsakyti, kad pašnekovas teisingai suprastų perduodamą informaciją.  

Mokytoja Daiva Liepinienė 

  

 

 



Lektorė Dovilė Kurpytė dalijosi savo sėkmės istorija su 11–12 klasių mokiniais 

Viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubo Toastmasters (VGTU partneriai) 
koordinatorė lapkričio 21 dieną mokyklos aktų salėje dalijosi savo sėkmės istorija su 11–12 
klasių mokiniais. Viešnia pasakojo, kad polinkį tiksliesiems mokslams turėjo jau nuo 
vaikystės, taip pat pristatė, kaip rinkosi, ką norėtų studijuoti, kaip atsidūrė srityje, kurioje 
dabar dirba. 

„Technologijų srityje viskas keičiasi maždaug kas pusmetį, todėl reikia būti 
pasiruošusiam mokytis visą gyvenimą. Tai, ką darai, tau turėtų patikti, uždegti, tuomet net 
laikas ištirpsta, kai darai tai, kas tau įdomu“, – mokiniams kalbėjo Dovilė. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Loreta Dirsienė 

 

 

Psichologės Agnės Junevičiūtės karjeros pamokos 8-ų klasių mokiniams 

Psichologė, karjeros konsultantė Agnė Junevičiūtė mokiniams pasakojo apie savo 
karjeros kelią, kokie svarbiausi  žingsniai siekiant savo tikslo, kaip svarbu gyvenime derinti 
norus ir galimybes. Mokiniai sužinojo, kaip elgtis per darbo pokalbį,  kaip parengti savo 
gyvenimo aprašymą. 

 

 

Netradicinė karjeros pamoka penktokams 

Rinkodaros vadovė Oksana Vaitkienė (mokinių tėvai) supažindino mokinius su 
rinkodaros sąvoka, jos principais. Papasakojo, kas yra prekės ženklas, kaip jis kuriamas, kuo 



sudomina žmones. Kalbėjo, koks svarbus yra produkto pateikimas, siekiant prekę parduoti. 
Skatino mokinius nepriimti reklamos už gryną tiesą, protingai, pagal savo galimybes 
atsirinkti ir pirkti tai, kas reikalinga. 

 

 

Programuotojo pamoka 9b klasės mokiniams 

Programuotojas Zigmantas Račkauskas (mokinių tėvai) supažindino mokinius su 
skirtingomis programavimo kalbomis, parodė, kaip programuojama animacija bei valdymas. 
Papasakojo, kaip atrodo tipinė laisvai samdomo programuotojo darbo diena, kaip galima 
dirbti namuose, o biuru gali tapti nuosava virtuvė. Įvardijo darbo namuose privalumus ir 
trūkumus. Skatino mokinius domėtis programavimu jau dabar, mielai atsakė į klausimus, 
dalijosi kontaktais, jei kiltų su programavimu susijusių klausimų ateityje. 

 

 

Dvarčionių ir Nemenčinės skyrių pirmokai susipažino su odontologo profesija 

Odontologė Agnė Grigalionienė pirmų klasių mokiniams papasakojo apie 
odontologo darbą. Priminė, kaip svarbu rūpintis savo dantukais, pasakojo, kas atsitinka, jei jų 
neprižiūrime. Papasakojo, kaip gydytojas taiso dantukus, ką ir kodėl daro. Mokiniai turėjo 
galimybę iš arti pamatyti ir rankose palaikyti medicininius instrumentus, priemones. 
Mokiniams pamokėlė labai patiko, pirmokai suprato dantų priežiūros svarbą ir žadėjo 
kasdieną jais rūpintis. 



 

 

7a klasės mokiniai bendravo su ,,Žalianamo“ savanore iš Azerbaidžano 

Septintokai susitiko su tarptautine savanore iš Azerbaidžano Khavar Najafova. 
Savanorė mokiniams papasakojo apie savo šalį, jos istoriją, architektūrą, svarbiausius 
objektus, šventes, tradicijas, maistą, panašumus su Lietuva. Kalbėjosi su mokiniais apie 
savanorystę, papasakojo apie jos galimybes, dalinosi savo patirtimi. 

 

 

Netradicinė chemikės Rasos Karalkevičienės pamoka 6d klasės mokiniams 

Rasa Karalkevičienė (mokinių tėvai) papasakojo apie savo karjeros kelią, kaip 
pasirinko chemikės profesiją. Pristatė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos veiklą, jos atliekamus tyrimus. Taip pat mokiniams pasakojo apie plastiko 
gaminių naudojimą buityje ir ten slypinčius pavojus. 

 



 

 

Savo patirtimi su 7e klasės mokiniais dalijosi Marijus Kasperavičius 

Marijus Kasperavičius pasakojo apie savo karjeros kelią, dalijosi mintimis, kaip 
mokslas padeda kasdieniniame gyvenime ir kelionėse. Per pamoką „keliavome“ po pasaulio 
žemėlapį, o svečias dalijosi įspūdžiais apie kelionėse įgytas patirtis ir pritaikytas savo žinias. 

 

  



 

Šeštokų ekskursija po istorinę teismų ekspoziciją 

6 klasių mokiniai lankėsi istorinėje teismų ekspozicijoje. Ekskursijos metu buvo 
supažindinti su seniausiais teisės principais ir Lietuvos teismų raida, galėjo pasimatuoti 
teisėjo, prokuroro, advokato mantijas, dalyvavo pačių suvaidintame teismo posėdyje ir 
pasigamino lankytojo pasą su tikru piršto antspaudu!  

 

 

 

 

  



5b ir 5e klasių mokiniai susipažino su teisėjo profesija 

Teisėja Donata Kravčenkienė mokiniams pasakojo apie savo karjeros kelią, kaip 
pasirinko šią profesiją. Pristatė teisėjo veiklą, aukštus reikalavimus atrankos ir darbo metu. 
Teisėja maloniai atsakinėjo į mokinių klausimus, susijusius su savo veikla, leido pasimatuoti 
tikrą teisėjo mantiją. 

Socialinė pedagogė Vitalija Butkienė 

 

 

 

 

 


