
Profesinio informavimo pavyzdžiai 8 klasės lietuvių kalbos pamokose 
Dienyne uţrašyti : Epizodinė integracija : ugdymas karjerai 

 

Pamokų ciklas„Mokomės skaityti, suprasti ir rašyti įvairių tipų ir paskirties tekstus“ 

 

1.Tema: Kuriame samprotavimo pastraipą. Aktoriaus profesijos ypatumai. 

Bendrieji tikslai: 

1. Pakartoti pastraipos sampratą ir sandarą, kūrimo principus. 

2. Išmokti kurti samprotavimo pastraipą. 

3. Susipaţinti su aktoriaus profesija. 

Mokymo uždavinys: taikydami žinias apie pastraipos modelį mokiniai sukurs samprotavimo 

pastraipą apie aktoriaus profesijos ypatumus. 

Mokymo metodai:  aiškinimas, pokalbis, savarankiškas darbas, kūrybinė uţduotis. 

Pamokos tipas: mišrus (tikrinami ţinomi ir formuojami nauji mokėjimai). 

Kontekstas: mokiniai ţino,  kas yra tekstas, teksto sandaros ypatumus, namuose rinko medţiagą 

(argumentus), kuo patraukli ir kuo sunki yra aktoriaus profesija. 

Priemonės: Palubinskienė E., Čepaitienė G. Lietuvių kalba VIII klasei. Pirmoji knyga. Kaunas: 

Šviesa, 2009, p. P. 11–12.  

Pamokos eiga: 

I.   Aiškinamoji motyvacinė. 

1.   Prisimename pastraipos dalis. 

2.   Aptariame, kodėl pastraipa rašoma iš naujos eilutės, kodėl tekstas skirstomas pastraipomis. 

 

II.   Temos ir tikslų skelbimas. 

1.   Mokiniai uţsirašo sąvokas (tikslus): 

Pastraipos samprata  ir sandara, pastraipų  tipai, pastraipos  kūrimo principai. Sąvokos uţrašytos 

lentoje visos pamokos metu. Pamokos pabaigoje mokiniai įtvirtina ţinias jas aptardami. 

 

III.  Naujos medžiagos nagrinėjimas. 

1.   Pastraipos samprata ir sandara. Mokiniai skaito tekstą, aptariama teksto tema, pagrindinė mintis, 

pastraipų struktūra, teminiai pastraipų sakiniai. Ar visos pastraipos juos turi (3 pratimas, p. 12) 

2.   Aiškinamės apie pastraipų tipus (pasakojimo, samprotavimo, aprašymo). Kas būdinga, jų 

poţymiai. Uţsirašome sąsiuviniuose pagrindinius dalykus apie samprotavimo pastraipą, 

prisimename sąvokas: argumentas, kontrargumentas, įrodymas, argumentacija. 

3.   Aptariame pastraipos kūrimo principus. 

 

IV.  Mokėjimų, įgūdžių įvaldymas. 

1. Skaitome bendraamţių sukurtas pastraipas ir apibendriname jų sandarą, nurodome padarytas 

klaidas (4 pratimas, p. 14). Akcentuojame, kokių klaidų reikia vengti kuriant pastraipą. 

 

V.  Mokėjimų apibendrinimas (kūrybinės pratybos). 

1.   Kalbame apie aktoriaus profesiją (mokiniai namuose rinko argumentus pateikta tema). 

Pateikiame klausimai: Kur galima įgyti aktoriaus profesiją? Kokių savybių reikia šios profesijos 

atstovams? Kuo patraukli ši profesija? Kodėl aktoriaus profesija yra sunki ir rizikinga? Kuri mintis 

artimesnė? 

2.   Pateikiama kūrybinė uţduotis: sukurti samprotavimo pastraipą pasirinkta  tema„Aktoriaus 

profesija yra puiki ir viliojanti“ arba„Aktoriaus profesija yra sunki ir rizikinga“. 

 

VI. savarankiškas mokinių darbas – įgūdžių, mokėjimų įtvirtinimas bei tikrinimas. 

1.   Mokiniai naudodami pasirinktus argumentus kuria pastraipą. 

2.   Skaitome sukurtas pastraipas, analizuojame klaidas, pateiktus argumentus. 

 



VII. Pamokos rezultatų aptarimas. savęs įvertinimas.  

1.   Aptariame lentoje uţrašytas sąvokas (tikslus). 

2.   Namuose skiriama uţduotis: perskaityti 6 pratime, 16 puslapyje tekstą, suskirstyti jį 

pastraipomis. 

3.   Patyrinėti, kokių naujų argumentų pateikta tekste apie aktoriaus profesijos ypatumus. 

4.   Mokinių įsivertinimas pagal pateiktus  klausimus (Kas buvo sunkiausia kuriant samprotavimo 

pastraipą?  Ką kitą kartą darytumėte kitaip?). 

Komentaras: temai gali būti skiriamos 2 pamokos (viena pamoka teorijai ir aktoriaus profesijos 

ypatumų nagrinėjimui, kita – kūrybinei veiklai ir darbų analizei). Tai priklauso nuo klasės ţinių 

lygio, pasiruošimo, darbo tempo. 

 

2.Tema: Mokomės aprašyti žmogaus charakterį, temperamentą, jausmus. Savęs pažinimas. 

Mokytojo profesija (2 pamokos). 

 

Bendrieji pamokos tikslai: 

 

1.   Susipaţinti su ţmogaus aprašymo būdais. 

2.   Pakartoti teksto sandarą, pastraipų siejimo būdus. 

3.   Išmokti aprašyti ţmogaus charakterį. 

4.   Gilinti ţinias apie mokytojo profesiją. 

Mokymosi uždavinys: taikydami žmogaus aprašymo būdus, mokiniai parašys rašinį„Mano 

mokytojo portretas“.  
Mokymo metodai: pokalbis, aiškinimas, nuomonės išsakymas, filmo demonstravimas, darbas 

porose, kūrybinis darbas. Pamokos tipas: mišrus (tikrinamos senos ţinios, perteikiamos naujos 

ţinios, formuojami nauji gebėjimai). 

Priemonės: Palubinskienė E., Čepaitienė G. Lietuvių kalba VIII klasei. Pirmoji knyga. Kaunas: 

Šviesa, 2009, p.31–32. www.profesijupasaulis.lt 

 

Pamokos eiga: 

I.     Aiškinamoji motyvacinė. 

1.   Pateikiame klausimą: pagal ką sutinkame nepaţįstamą ţmogų ir pagal ką jį išlydime? 

Aptariame, kodėl pirmiausia įvertiname ţmogaus išvaizdą, o tik paskui sprendţiame apie jo 

charakterį, temperamentą. Kas rodo, koks ţmogaus charakteris? (elgesys, įpročiai, pomėgiai, 

nuveikti darbai, kalba ir kt.). 

Savęs paţinimas. Koks mano charakteris? Temperamentas? Kas man sekasi geriausiai? Kas 

nesiseka? Kokia veikla mane domina? 

Kokios savybės būtinos mokytojo profesijai? Kas svarbiau: jo išvaizda, veido bruoţai ar charakterio 

bruoţai, elgesys, bendravimas su mokiniais? 

II.   Temos ir tikslų skelbimas. 

1.   Skelbiama tema, uţsirašome sąvokas (tikslus): 

 

 

 

 

III.  naujos medžiagos nagrinėjimas. 

1.   Aiškinamės ţmogaus aprašymo būdus, uţsirašome kaip aprašyti portretą (planas), ţmogaus 

charakterį, kaip rašyti biografiją. Aptariame savo charakterio savybes, jausmus. Naudojamės 27 

pratime, 48 puslapyje pateiktais ţmogaus charakterio bruoţais. 

2.   Ţiūrime filmą apie mokytojo profesiją. Aptariame, kokių ţinių reikia, kokių mokomųjų dalykų 

reikia norint būti mokytoju. Klausiama ar kiekvienas ţmogus gali būti mokytojas? 

http://www.profesijupasaulis.lt/


3.    Mokiniai kalba apie tai, kokį įspūdį susidarė apie mokytoją iš filmo. Kokius charakterio 

bruoţus galima būtų jai priskirti? Koks mokytojas yra geras mokytojas? Ar turime tokių pavyzdţių 

mūsų mokykloje? 

IV.  Mokėjimų, įgūdžių įvaldymas. Kūrybinis darbas. 

1.   Mokiniai dirba poromis. Uţduotis: aprašyti pasirinkto mokytojo išvaizdą pagal pateiktą planą. 

2.   Skaitome mokytojų aprašymus. Analizuojame trūkumus. Atkreipiame dėmesį į aprašymo 

nuoseklumą. 

3.   Skiriama kita uţduotis: aprašyti 2–3 pasirinkto mokytojo charakterio savybes. Reikalavimas – 

pagrįsti elgesio pavyzdţiais, faktais. 

4.   Darbų pristatymas ir analizė. Pastebėtų trūkumų taisymas. 

V.  Dalinis rezultatų aptarimas. savęs įvertinimas. 

1.   Apibendriname ţinias pagal lentoje uţrašytus klausimus. 

2.    Akcentuojame, kas svarbu aprašant ţmogaus portretą. 

VI.  savarankiškas kūrybinis darbas. 

1. Mokiniai rašo rašinį„Mano mokytojo portretas“. 

VII.  rezultatų aptarimas. Vertinimas. 

1.   Rašiniai apibendrinami kitoje pamokoje, darbai įvertinami paţymiais, nurodomi individualūs 

trūkumai. 

 

Pamokos tema: Kaip sudaromi tekstai pagal lyginimo modelį. Profesijų lyginimo būdai. 

Bendrieji tikslai: 

1.   Pakartoti teksto sandarą, minčių dėstymo būdus pagal laiko ir erdvės nuoseklumą, prieţasties ir 

pasekmės ryšį, pagal faktų, detalių reikš- mingumą. 

2.   Susipaţinti su lyginimo rūšimis: paralelizmu, kontrastu, analogija. 

3.   Išmokti atpaţinti tekstuose naudojamas lyginimo rūšis. 

4.   Išmokti taikyti nuoseklųjį ir lygiagretųjį lyginimo būdą kuriant tekstus. 

5.   Lavinti karjeros planavimo įgūdţius. 

6.   Suteikti paţintinę informaciją apie įvairias profesijas. 

Mokymosi uždavinys: taikydami nuoseklųjį arba lygiagretųjį lyginimo būdą, mokiniai papasakos  

ir įvertins profesijas pagal pateiktus kriterijus. 

Mokymo metodai: pokalbis, aiškinimas, darbas grupėse. Pamokos tipas: naujos medţiagos teikimo 

pamoka Integraciniai ryšiai: informacinės technologijos 

Pamokos kontekstas: pamoka vedama informacinių technologijų kabinete 

Priemonės: Palubinskienė E., Čepaitienė G. Lietuvių kalba VIII klasei. Pirmoji knyga. Kaunas: 

Šviesa, 2009, p.31–32; projektorius. 

www.profesijupasaulis.lt, www.aikos.smm.lt, www.euroguidance.lt 

 

Pamokos eiga: 

I.   Mokinių parengimas suvokti naują medžiagą. 

1.   Pradedame pokalbį apie ateitį: ko siekiame? Kokie artimiausi planai? Kokie tolesni tikslai? 

Kokia profesija domina? Kas paskatino domėtis šia profesija? Kuo man patinka ši profesija? 

2.   Mokiniai supaţindinami  su interneto svetaine www.profesijupasaulis.lt. Nurodoma, kad čia 

galima rasti informaciją apie įvairias profesi- jas. 

3.   Kaip pateikiama informacija apie profesijas? Pagal kuriuos poţymius ji yra lyginama? 

II.   Pamokos tikslo ir uždavinių nustatymas. 

Skelbiama pamokos tema ir tikslai: 

1.   Mokiniai uţsirašo sąvokas, kurias turi išmokti: Lyginimo rūšys (paralelizmas, kontrastas, 

analogija), nuoseklusis lyginimas, lygiagretusis lyginimas. 

III.  naujos medžiagos aiškinimas ir jos įsisavinimas. 

1.   Mokiniams demonstruojamos pateiktys: parengta schema apie lyginimo rūšis, būdus. Medţiaga 

analizuojama uţduodant klausimus: 

http://www.profesijupasaulis.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.profesijupasaulis.lt/


kada vartosime kontrastą, paralelizmą, analogiją? Kuo skiriasi lygiagretusis lyginimo būdas nuo 

nuosekliojo? 

2.   Konkrečių duomenų analizė. Mokiniai gauna uţduotį: palyginti profesijas pagal veiklos ir darbo 

aplinkos kriterijus: barmenas, miškininkas, virėjas, farmacininkas, elektrikas, stalius, muzikantas, 

jūrininkas. Pasirinkti lyginimo būdą. Dirba grupėse, lygina po 2 nurodytas profesijas. Naudojasi 

informacija iš profesijų pasaulio tinklapio. 

3.   Dalinis apibendrinimas. Pasakoja apie profesijas taikydami nuoseklųjį arba lygiagretųjį 

lyginimo būdą. Kuo skiriasi profesijos? Kuri lygini- mo rūšis vartojama? 

IV.  užduočių savarankiškiems darbams skyrimas. 

1.   Palyginti savo tėvelių profesijas pagal kriterijus: veiklos pobūdis, darbo aplinka, darbo 

priemonės. Pasirinkti lyginimo būdą (pa- ralelė, kontrastas).Mokiniai gali naudotis informacija apie 

profesijas: www. Euroguidance.lt/profesijosvadovas, www.aikos.smm.lt, www.profesijupasaulis.lt 

2.   Namuose skiriama uţduotis: sukurti pastraipą: kokios asmeninės savybės ir gebėjimai būtini 

tėvelių profesijoms. 

V.  refleksija. savęs įvertinimas. 

1.   Pateikiami klausimai: kam ţmogui reikalinga profesija? Kur galima suţinoti apie profesijas? 

Kas padeda,  kas trukdo  teisingai pasirinkti profesiją? 

2.   Apibendriname ţinias pagal pateiktus pamokos tikslus. 

 

Komentaras: mokytojas pamokose turi susitarti dėl mokinių vertinimo. 

Lietuvių kalbos pamokose yra daug temų, kuriose būtų galima integruoti karjeros planavimą, tai 

priklauso nuo mokinių susidomėjimo, pateikiamų uţduočių įvairovės. 

 

http://www.aikos.smm.lt/
http://www.profesijupasaulis.lt/

