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Netradicinių pamokų refleksijos:
7a kl. Istorijos pamoka. Mokytojas M.Agamalijev
Mokiniai susipažino su IT inžinieriaus specialybe. Aptarti specialybės ir darbo galimybių 3 pliusai ir
minusai. Peržiūrėtas video apie GOOGLE būstinę Silicio slėnyje. Aptartos galimybės jaunų žmonių
darbui tokiose įmonėse. Ieva Kontrimaitė atliko karjeros testą.
8b kl. Istorijos pamoka. Mokytojas M.Agamalijev
Susipažinome su laivų mechaniko-inžinieriaus specialybe. Aptarti specialybės ir darbo galimybių 3
pliusai ir minusai. Peržiūrėjome vaizdo medžiagą apie didžiausią pasaulyje kruizinį laivą, aptarėme
galimybes jame dirbti ir pamatyti pasaulį. Kristupas Juras atliko karjeros testą.
8c kl. Istorijos pamoka. Mokytojas M.Agamalijev
Istorikas. Kokia tai profesija ir specialybė? Kokios galimybės - archyvas, paveldosauga, archeologija?
Archeologijos praktikų pristatymas.
7a kl. Anglų k. pamoka. Mokytoja A.Čilinskienė
Su 7a klase kalbėjome apie tai, kokią profesiją jie norėtų pasirinkti ateityje. Žiūrėjome motyvacinį video
"Who do I want to be?" (Kas aš noriu būti?). Po to, diskutavome, kas svarbu gyvenime, ką reikia daryti,
kad mums pavyktų. Keletas minčių: „Jei nori, kad tavo gyvenimas būtų geresnis, pats tapk geresniu, jei
nori kad tavo gyvenimas pasikeistų, keisk save“; „Jei darysi tai, kas lengva, tavo gyvenimas bus sunkus.
Jei nebijosi sunkumų, tavo gyvenimas bus lengvas“.
5-6 kl. Gamta ir žmogus pamokos. Mokytoja D.Urbonavičienė
Per gamtos pamokas žiūrėjome ir aptarėme mokslo sriubos filmą „Kaip tampama astronautu?“.
Mokinių mintys: reikia daug mokytis, įdomu, daug rizikingų situacijų, reikia daug sportuoti, didelė
konkurencija, norėčiau pamatyti Žemę iš kosmoso...
6c kl. Muzikos pamoka. Mokytoja A.Mockienė
Mokiniai muzikos pamokos metu atliko užduotį apie profesijas susijusias su muzika. Ant lapo rašė, piešė
profesijas.
6d, 4ad, 3c, 3ad kl. Anglų k. pamoka. Mokytoja D.Varpučinskienė
Klasių veiklos buvo įvairios, dinamiškos ir nenuobodžios: ne tik žiūrėjome filmukus apie profesijas, bet ir
išmokome naujų žodžių, juos tarėme, rašėme ir darėme kūrybinį darbą. Kūrybinė užduotis atskleidė, kad
daugiausiai mokinių norėtų būti dailininkais, aktoriais, veterinarai ir dainininkais! Anot 6d, 4ad, 3c, 3ad
klasės mokinių, būsimos profesijos pasirinkimas jiems - sudėtinga mįslė ateičiai!
Matematikos pamokos. Mokytoja V.Žegunienė
7c kl. buvo duotas namų darbas - pravesti pamoką apie profesijas. Tad žaidėm kahoot. Vaikai daug
sužinojo ne tik apie Lietuvos įžymius žmones, bet ir apie užsienio. Tarkim: keli Amerikos prezidentai yra
baigę Harvardo universitetą? Smagu patiems vaikams vesti pamokas kitaip.
5a kl. Kalbėjome apie mokymasi, savo ateitį, svajones, kurias siejome su profesijomis. Diskusijų buvo
daug.
8b kl. Kadangi buvo vien berniukai tai kalbėjome apie statybininko profesiją.

7b kl. Gydytojo profesija.
6d kl. Vaikai sakė, kad tai pati įdomiausia šios dienos pamoka. Svečiavosi Seržas. Pasakojo apie
savanorystę. Apie įspūdžius iš Indijos. Vaikai suprato, kad dėl nenupirkto telefono neverta verkti, juk yra
vaikų kurie džiaugiasi turėdami kamuolį, kuris yra ne kamuolys o bambalis. Tikrai įpūdinga buvo
pamoka.
6b kl. Technologijų pamokos. Mokytoja V.Žabarauskaitė
Susipažinome su žvejo profesija ir laivų žymėjimu.
7b kl.
Susipažinome su medžio apdirbėjo profesija, švaros operatoriaus.
Pamokėlės „Ką veikia bibliotekininkas?“ . Edita Šliūpaitė
Sužinoti apie bibliotekininko specialybę, į mokyklos Informacinį centrą rinkosi 7 klasės mokiniai su
mokytoja D.Kulikauskiene, 4a klasės mokiniai ir mokytoja A.Adomaitienė, 4c klasės mokiniai su
mokytojaA.Marcinkiene bei 3d klasės mokiniai su mokytoja R.Jackiene.
Istorijos pamokos. Mokytoja N.Teišerskienė
5b klasėje žiūrėjome filmukus ir kalbėjomės apie vaistininko ir IT inžinieriaus profesiją.
6d diskutavome apie ateities profesijas. Mokiniai užrašė būsimas ateities vyriškas ir moteriškas profesijas.
8a ir 6a kalbėjome apie mokytojo profesiją.
4a ir 4c kl. Muzikos pamoka. Mokytoja R.Janulienė
4a ir 4c klasės mokiniai turėjo galimybę pasimatuoti mokytojo profesiją. Vedė muzikos pamokas, kuriose
mokiniai stebėjo įvairiaspalvius muzikos klipus, atliko kūrybines užduotis, žaidė, dainavo ir grojo
fleitomis.
Mokytojos dalijosi įsipūžiais: 4c klasės mokinės Ugnė M. ir Milda V. sakė, kad dabar geriau supranta
savo mokytoją ir koks nelengvas yra pedagogo darbas. 4a klasės mokinės Elija B., Rugilė J. ir Neda Š.
džiaugėsi kartu praleistu laiku. Sakė, jog pasiruošti vienai muzikos pamokai prireikė net dviejų dienų,
ilgokai pasėdėti bibliotekoje. Bet įspūdžiai patys geriausi, nes pamoka pavyko puikiai.
5a, 6d, 7 b ir 7c kl. Anglų k. pamoka. Mokytoja J.Pocienė
I, II, III ir IV pamokos vyko su 5a, 6d, 7 b ir 7c klasėmis. Pamokos pradžioje 5a klasės mokiniai aptarė,
kokių savybių reikia žmogui, norinčiam dirbti mokytojo darbą. Vieningai kartu nutarėme, jog žmogus turi
mylėti vaikus, būti kantrus, išsilavinęs bei geranoriškas. Mokiniai užrašė mintis, kuo svajoja būti užaugę
ir kodėl. Mokiniai rinkosi įvairias profesijas, tokias kaip modelio ar astronauto. Po to, mokiniai pasakojo
vieni kitiems apie savo tėvų profesijas. Jiems buvo labai įdomu išgirsti, kuom jų klasės draugų tėvai
užsiima. Žiūrėjome filmą būtent apie statybininko profesiją, kadangi paaiškėjo, jog daugumos tėčiai dirba
statybininkais. Su 6d klasės mokiniais diskutavome apie specialybes, kurios šiomis dienomis yra labai
populiarios bei stengėmės išskirti tokias, kurios nėra labai dažnos, bet ne ką svarbesnės. Vaikai teigė, jog
būtų labai įdomu dirbti kurios nors srities tyrinėtoju, mokslininku, astronomu, gyvūnų dresuotoju ar
lenktynininku. Su 7b ir 7c klasių mokiniais bandėme užrašyti mintis, kodėl gera būti mokytoju. Tada
kalbėjome apie ateities profesijas ir kokias savybes turėtume ugdytis dabartinei darbo rinkai. Vaikams
buvo labai įdomu.
6b klasės mokiniai lankėsi Lietuvos – Švedijos įmonėje „Interscalit“ ir susipažino su antklodžių bei
pagalvių gamybos procesu. Ši įmonė yra didžiausia antklodžių ir pagalvių gamintoja Baltijos šalyse. Savo
darbo subtilybėmis pasidalinti mielai sutiko meistrė Lina Gedgaudienė. Ji papasakojo, kaip gimsta
minkštos antklodės ir pagalvės, parodė sudėtingus įrengimus. Vaikams didžiulį įspūdį paliko balti,

švelnūs ir purūs pagalvių užpildai, kuriuos jiems leido parsinešti namo kaip suvenyrus. Kelios mergaitės
išbandė siuvėjos amatą, pabandė susiūti pagalvių kraštus su „Overlok“ siuvimo mašina. Mokiniai
sužinojo, kokių įgūdžių ir kvalifikacijos reikia turėti, norint valdyti šį sudėtingą gamybos procesą. Taip
pat vaikai susipažino su gamybos vadovo, meistro, daigstytojo, pakuotojo, kokybės kontrolieriaus,
siuvėjo specialybėmis. „Tai pati geriausia išvyka, kokia tik yra buvusi“, - sakė vaikai. 6b kl. auklėtoja
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