
 

1F KLASĖS KARJEROS DIENA ,,ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES 2020” 

Birželio 5- oji diena, Alytaus Jotvingių gimnazijoje – ,,Karjeros diena“. Ši diena tai puiki galimybė mums, 

gimnazistams, sužinoti apie įvairias profesijas, studijas ir karjeros galimybes. Mes, 1f klasė, nuotolinės klasės 

valandėlės metu su auklėtoja, Danute Sasnauskiene, aptarėme apie kokias profesijas mums būtų įdomu 

sužinoti. Nusprendėme, kad norime susipažinti su mokytojo, kriminalinės policijos pareigūno ir vaistininko 

profesijomis. Kadangi ekskursijos į darbo vietas, gyvi pokalbiai su šių sričių profesionalais neįmanomi, mūsų 

bedramoksliai pasiūlė neblogą mintį, pasitelkti į pagalbą savo tėvus ir auklėtoją, juk mūsų tėvelių tarpe yra šių 

profesijų atstovų. Klasės draugai sugalvojo ir iš anksto pateikė klausimus į kuriuos atsakė mūsų klasės mokinių 

tėvai dirbantys šiose srityse, o klausimus apie mokytojo profesiją pateikėme auklėtojai. Profesijų atstovai ne 

tik atsakė į klausimus iškilusius gimnazistams, bet pasidalino ir įvairiomis istorijomis iš savo darbo patirties. 

Birželio 5-osios rytą visa klasė susirinkome platformoje Teams. Iš savo klasės draugų sužinojome apie jų tėvų 

profesijas, įvairių smulkmenų ir darbo detalių, kurias ne visada galime pastebėti. Smagu buvo klausytis 

pasakojimų, kuriuose laukėme atsakymo į savo klausimus, o atsakymų sulaukėme su kaupu, su juokinga 

istorija iš vaistinės ir mokytojo darbo ypatumais. Sužinoję apie studijų trukmes, darbo pobūdžius ir charakterio 

savybes reikalingas šioms profesijoms galime pradėti svarstyti apie savo ateitį. Žinome viena, kad iš pradžių 

turime gerai mokytis ir baigti gimnaziją. Ši karjeros diena buvo įdomi, nors vyko neįprastu būdu. 

 Jaunųjų žurnalistų būrelio narės : 

 Audinga Sudavajūtė ir 

                                                                                                     Gintarė Sartanavičiūtė 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

Ia klasės mokiniai kartu su auklėtoja Lina Rutkauskaite paminėjo karjeros dieną nuotoliniu būdu.  

Susitikime dalyvavo ir Jotvingių gimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas, kuris pristatė ir 

papasakojo apie savo karjeros pradžią bei atsakė į mokinių užduotus klausimus. 

Vėliau mokiniai pristatė savo tėvų profesijas.





 
 

 

IIa klasės mokiniai susipažino su psichologo profesija. Apie ją įdomiai papasakojo 

gimnazijos psichologė Daina. 

 

 



 

 

 

IIIa klasė susipažino su ginčų teisininko ir konkurencijos teisės patarėjo profesija. Apie savo 

profesijos pasirinkimą bei teisės krypties studijas nuotoliniu būdu papasakojo buvęs 

Jotvingių gimnazijos mokinys – UAB „Pravence Legal“ vadovas Edgaras Margevičius.  

 
 



 

 

 

Renginio "Šok į tėvų klumpes" metu, 1E klasės mokiniai pasakojo apie savo tėvelių specialybes, pasisakė ir 

kai kurie tėvai. Mokiniai atliko profesijos testą, kurio metu galėjo atrasti savo stipriąsias (ir silpnesnes) puses 

arba identifikuoti savo stipriąsias kompetencijas. Tai padėjo mokiniams sužinoti profesijų sritį, kuri 

labiausiai atitiktų jų interesus ir polinkius; Atlikus testus, kiekvienas mokinys pasisakė, ar atitiko jo 

lūkesčius. Kartu aptarėme, ką dar galima kitaip daryti arba pasirinkti, kad atrastum sau tinkamą profesiją. 

Mokiniai bendravo noriai, išreiškė savo mintis. 

 

Id klasės auklėtinių tėveliai nesutiko nuotoliniu būdu, tad vaikai patys apsilankė jų darbovietėse arba paėmė 

interviu pagal anketos klausimus ir pristatė penktadienį per Teams apie savo tėvų darbovietes. Beje, 

skambinau į kelias įmones, jos atsisakė nuotoliniu būdu, o ,,gyvai" sakė ,,bet kada" tik ne per karantiną. 

Siunčiu anketas kaip įrodymą. 

 

 

 

1 priedo tęsinys  

 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė : Agnė Gustaitytė  
Mokykla : Alytaus Jotvingių gimnazija 
Klasė : 1d 
Mokytojas/karjeros specialistas : Marytė Stasiukynienė 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas :  UAB „Arevera“ 
Adresas : Vasario 16-osios g. 6, Pakašavo k., LT-64373 Alytaus r. 
Mentorius : Rimvydas Barbaravičius  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



Vizito laikas: 
 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka : Baldai ( gamyba ) 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta : 2017m. 
 
Įmonėje gaminama : Baldai 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos Baldų projektavimas ir gamyba 

Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius : 9 darbuotojai ( apdraustieji ) 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai  : Gamybos vadovas, dizaineriai – projektuotojai, baldų surinkėjai, 
montuotojai ir ukvedys 
 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra: biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos patalpos, 
valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa. 
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Manau, kad taip. 
 
Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Projektuoja ir gamina baldus pagal individualius užsakymus. Projektuojant ir gaminant baldus, 
dalyvauja profesionalūs dizaineriai ir konstruktoriai, kurie atsižvelgia į visus klientų pageidavimus ir 
padeda suprojektuoti baldus į bet kokį patalpos interjerą – klasikinį ar šiuolaikinį. 
Baldų surinkimas ir montavimas – tai darbas, reikalaujantis aukštos kvalifikacijos specialistų. 
 
Stebėjau, išbandžiau dizainerio – projektuotojo profesiją. Ką naujo sužinojau? 

 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją? 

Visi virtuvės baldai, kurios gaminame, iš pradžių yra projektuojami, vėliau surenkamos ir išpjaunamos 

reikalingų išmatavimų plokštės, parenkama ir montuojama furnitūra. 

Turbūt pačiu svarbiausiu žingsniu gamyboje yra baldų projektavimas. Je i projektuotojas smulkiai ir 

detaliai viską pavaizduoja projekte kompiuteryje, vėliau nekyla klausimų dėl gamybos bei montavimo. 

Projektavimui naudojame specialią virtuvės bei kitiems kietiems baldams skirtą kompiuterinę 

programą. Visų pirma projektuotojas tiksliai išmatuoja Jūsų busimų baldų montavimo vietą. Vėliau yra 

suderinamos projekto detalės su užsakovais, renkamos atitinkamos medžiagos, spalvos, baldų 

furnitūra, buitinė technika. 

Kai viską pernešame į kompiuterio ekraną, galime pamatyti baldus, pakoreguoti, jei yra netikslumų, nes 

būtent šiame etape išryškėja detalės, kurių galbūt nenumatėte prieš sudarant projektą. 

 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Matematika, informatika, lietuvių kalba, dailė 

 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? 



Reikalingas dizainerio išsilavinimas. Profesiją galima įgyti : VGTU, KTU, Vilniaus Dailės Akademijoje.  

 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Nors ir atrodo akivaizdu reikia turėti įgimtą skonį, jausti spalvas, erdvinį išdėstymą, audinių faktūras, 

išmanyti architektūrą. Vien tai, kad su meile apstatėte savo namus, nereiškia, kad galėsite tapti 

sėkmingu (-a) interjero dizaineriu (-e), nors žinoma, tai gali jus paskatinti siekti šio tikslo. 

 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

 

Gebėjimas bendrauti su klientu, jo poreikių supratimas, konkretumas, techninis raštingumas baldų 

projektavime ir interjero dizaine. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? 

Projektavimui naudojame specialią virtuvės bei kitiems kietiems baldams skirtą kompiuterinę programą. 

 

Išvardink giminiškas profesijas.  

Architektūra, Inžinerija... 

 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje? 

Tokiose srityse kaip dizainas, interjeras, architektūra turi būti vidinė motyvacija, vardan ko viskas yra 

daroma. Ir tai susiję ne tiek su dizainerio individualumu, bet labiau su pačios kultūros augimu . 

 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl?  

Taip. Visų pirma, interjero dizainerio profesija puikiai tinka žmonėms, mėginantiems pabėgti nuo 

monotonijos. „Tai nėra konvejeris ar mechaniškas darbas kaip kokioje nors gamykloje, kur nuolat 

atliekamos tos pačios užduotys. Kiekviena diena yra vis kitokia. Taigi, jei savo gyvenime sieki įvairovės 

ir nori išvengti rutinos, ši specialybė yra puikus pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, Adas pavardė Dapkūnas 
Mokykla Alytaus Jotvingiu gimnazija  
Klasė 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas Marytė Stasiukienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

man yra įdomu kaip ir kodėl susikūrė tas verslas. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas Viecinis 
Adresas - adreso nėra, nes tai internetinė parduotuvė 

Mentorius Milda Stulgaitienė (8-622) 44688 
(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 

 
(Įdėk įmonės/įstaigos/organizacijos nuotrauką, 

logotipą, galima iš interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: ...........................2020-06-05............................... pradžia .....11..... val., pabaiga .......apie 12........ val. 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka – drabužių pardavinėjimas 
 

Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta 2017 m. lapkričio 17 d 
 
Įmonėje gaminama - įmonėje niekas negaminama joje yra tik pardavinėjama 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: Pardavinėja drabužius 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius - 3  
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): .......................................................................... 
............................................................................................................................................. ................................................ 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos 
patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa, kita 
(įrašyk)........................................................................................................ ...........................................................................
.. 



 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? Ne nes tai ne mano stiliaus darbas. 
 
Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Papasakok apie darbo grafiką, veiklos vietą, atliktas užduotis, kokią įrangą/ prietaisus/darbo įrankius naudojai, kaip 
užmezgei kontaktus su darbuotojais. 
Tai buvo internetinė pamoka mums papasakojo apie tai, kaip tas darbas atliekamas.   
Stebėjau, išbandžiau .............................. profesiją. Ką naujo sužinojau? 

 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?. 

Sužinojau, kad 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Mokėti bendrauti su kitais  

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? Išsilavinimo nereikia 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Idėjos kurti naujus drabužius 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Bendravimo savybės 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe?  

Kompiuteria, Internetas 

Išvardink giminiškas profesijas. Drabužių dizainas, gaminimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Profesinio veiklinimo patirtis 

 
Informacija apie mane: 

Vardas, pavardė  
Eglė Struckutė 
Mokykla  
Alytaus Jotvingių Gimnazija  
Klasė  
Ic 
Mokytojas/karjeros specialistas 
Marytė Stasiukynienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes tai 
padeda pasverti tam tikros profesijos pliusus ir minusus, kas yra naudinga ateičiai. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas  
,,Viecinis” 
Adresas  
Klevų g. 37, Alytus 
Mentorius  
Milda Staugaitienė 
 

 
 

Vizito laikas: 
 

Data: 2020-06-05 pradžia 11:00 val., pabaiga 11:40 val. 
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka 
Gamyba, dizainas 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta 
2017m. 
 
Įmonėje gaminama  
Drabužiai, aksesuarai 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos:  
Įmonė teikia pardavimo paslaugas. 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius :3 darbuotojai 
 



Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos 
patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa, kita (įrašyk)  
Įmonė neturi fizinės parduotuves. 
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Taip, dirbti šioje įmonėje būtų įdomi patirtis. 
 
Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Papasakok apie darbo grafiką, veiklos vietą, atliktas užduotis, kokią įrangą/ prietaisus/darbo įrankius naudojai, kaip 
užmezgei kontaktus su darbuotojais. 
Vyrauja laisvas darbo grafikas.  
 
Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Matematika, etika. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? 

Profesija nereikalauja aukštojo išsilavinimo, tačiau praverčia finansinis raštingumas. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Praverčia gebėjimas būti lyderiu bei, žinoma, gebėjimas dirbti komandoje. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Kūrybiškumo, taktiškumo bei komunikabilumo. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe?  

Išmanusis telefonas/kompiuteris. 

Išvardink giminiškas profesijas.  

Drabužių modeliuotojas. 

 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje? Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? 

Kodėl? 

Nesu susimąsčiusi apie įmonės vadovės/savininkės pozicija, tačiau manau, jog tai negalėtų būti mano pagrindinė veikla 

ir pinigų šaltinis, nes tokia veikla ne visada užtikrina finansinį stabilumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Profesinio veiklinimo patirtis 

 
Informacija apie mane: 

Vardas, pavardė Gabija Češkevičiūtė 
Mokykla Alytaus Jotvingių gimnazija 
Klasė.1c 
Mokytojas/karjeros specialistas Marytė Stasiukynienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

su klasės auklėtojo paskatinimu noriu sužinoti apie pristatomą įmonę, jos veikla bei galimybes joje įsidarbinti. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas.... UAB „Viecinis“ 
Adresas ......Klevų g. 37, Alytus 
Mentorius Milda Staugaitienė 

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 

 
 
 
 

 
 
 

(Įdėk įmonės/įstaigos/organizacijos nuotrauką, logotipą, 
galima iš interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: 2020-06-05 pradžia .11:00.. val., pabaiga .12:00. val. 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka.....gamyba 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta.....2016 metais 
 
Įmonėje gaminama drabužiai 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: pardavimai 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius..3 



 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos 
patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa, kita 
(įrašyk)..................................................................................................................... ..............................................................
.. 
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? .Taip 
 
Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Papasakok apie darbo grafiką, veiklos vietą, atliktas užduotis, kokią įrangą/ prietaisus/darbo įrankius naudojai, kaip 
užmezgei kontaktus su darbuotojais. 
Virtualaus pokalbio metu, sužinojau, kad ši įmonė yra labiau projektas, hobis nei darbas. Taip pat, įmonės 
įkūrėja savo patirtimi įtikino, kad su meilės ir noro pagalba hobis gali atnešti pelną. 

 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti?…Darbui šioje įmonėje reikia 

tik noro ir žinojimo ką moki, gebi ir nori daryti. Bet, remiantis įkūrėjos pasakojimu, galima teikti, kad įmonėje 

asmuo su finansinio raštingumo išsilavinimu nepamaišytų. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

............................................................................................................................. .......................................................

..............………………………………………………………………………………………………………………………..………

……. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Jei esi vadovas, tai reikia lyderystės, gebėjimo dirbti su komanda. Jei esi darbuotojas, turi mokėti dirbti 

komandoje. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? Svetaine, socialiniais 

tinklais. 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl?  

Jei yra kalbama apie savo hobio pavertimą darbo vieta, tikrai taip. Jei kalbama apie drabužių dizainą, kūrimą, 

pardavimą, tuomet ne. Taip manau todėl, kad norėčiau, jog mano hobis galėtų suteikti man visas galimybes iš 

jo išgyventi, o taip pat nenorėčiau dirbti pardavimuose, drabužių gamyboje, todėl jog nemanau, kad drabužių 

gamyba yra mano sritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė: Giedrė Andriuškevičiūtė 
Mokykla: Alytaus ,,Jotvingių“ gimnazija  
Klasė: 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas: Marytė Stasiukynienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

............................................................................................................................. ..................................................................

......................................................................................................................................................... ......................................

............................................................................................. ............................................................................... 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas: ,,Viecinis“ 
Adresas:  
Mentorius: Milda Staugaitienė 

(8-622) 44688 

 
Vizito laikas: 

 
Data: Birželio 5 diena pradžia 11 val., pabaiga 12 val. 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka: prekės ženklas 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta: 2016 - 2017 metais 
 
Įmonėje gaminama: drabužiai su dzūkiškos tarmės užrašais 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos:  
Megstiniai, kepurės, maikutės, suknelės, kalendorius, užrašų knygutė, gertuvės. 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius: 3 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Kūrybingumas 



Mano Vardas Giedrė  

Pavardė Andriuškevičiūtė 

Ką įmonė gamina? Drabužius su 

dzūkiškos tarmės užrašais  

Ar kokias paslaugas teikia? 

............................................................. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Kūrybingumas, taktiškumas. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Mokėjimas bendrauti 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje? 

Finansinis raštingumas 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? 

Taip, nes galėčiau prisidėti prie žmonių, kurie siekia kad dzūkiška tarmė neišnyktų. 

 

1 priedo tęsinys  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Įmonėje dirba 3 (įrašyk 

kiek?) darbuotojai  

 

 

 

Mano klasė 1c 

Mokykla  Alytaus ,,Jotvingių“ gimnazija 

Mokytojas/karjeros specialistas Marytė 

Stasiukynienė 
............................................................................ 

Adresas  

Mentorius Milda 

Staugaitienė 

Vizito data 

2020-06-05 

2020-06-05 

---------------------------------- 

 

Koks įmonės 

pavadinimas? 

,,Viecinis“ 

 



 
Profesinio veiklinimo patirtis 

 
Informacija apie mane: 

Vardas,pavardė.................Mindaugas 
Poškus..........................................................................................................................  
Mokykla.....Jotvingių gimnazija.............................................................................................................. 
Klasė...............1c............... 
Mokytojas/karjeros specialistas....Marytė Stasiukytė......................................................................................................  
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas.....................Viecinis............................................................................................................................. ............
........... 
Adresas ........................................................................................................................................................................ 
Mentorius ......Milda 
Staugaitienė............................................................................................................................. ................. 

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Įdėk 
įmonės/įstaigos/organizacijos 
nuotrauką, logotipą, galima iš 

interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: .....2020-06-05.................. pradžia ..11... val., pabaiga ..11.45. val. 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka................................................................................................  
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta.........2017m...............................................................................................  
 
Įmonėje gaminama 
.................Drabužius............................................................................................................................. .............. 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: ..........teikia drabužių pardavimo paslaugas su dzūkiškos tarmės  
užrašais...........................................................................................  
....................................................................................................................... ................................................................... 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius........3...... 
 
 
 
Stebėjau, išbandžiau .............................. profesiją. Ką naujo sužinojau? 

 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?. 



Daug žinojau,  iš 

interneto............................................................................................................................. ....................................................

.............. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį 

įgyti?………aukštas…………………………….................................................................................................................. ......

.................…………………………………………………………………………………………………………………………….....

.......………… 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

.........Nežinau........................................................................................................... ..............................................................

................………………………………………………………………………………………………………………………..………

……. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

……Įvairių…………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? 

..............Siuvimo............................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ..................................................................

................ 

Išvardink giminiškas profesijas. ............drabužių modeliuotojas, 

dizaineris..........................................................................................................................  

 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo 

rinkoje?.......Nepaklausi.............................................................................................................................. ................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė – Simona Balaišytė  
Mokykla – Alytaus Jotvingių gimnazija 
Klasė – 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas – Marytė Stasiukynaitė  
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

Mokykloje, birželio 5d., vyko karjeros diena.  
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas – „Viecinis“ 
Adresas – Klevų g. 37, Alytus 
Mentorius – Milda Staugaitienė, +37062244688 

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 
 

Vizito laikas: 
 

Data: 2020.06 05. pradžia 11:00 val., pabaiga 11:40  val. 
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka: reklamos paslaugos, dizainas, grafika, interneto svetainių 
kūrimas, parodos, mugės. 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta – 2016 m. birželio 11 d. 
 
Įmonėje gaminama – drabužiai su įmonės logotipu. 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius: 3 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): prekių pakuotojas, žmogus siunčiantis prekes 
žmonėms, informacijos tiekėjas. 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos 
patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa, kita 
(įrašyk)..................................................................................................................... ..............................................................
.. 
 
 
 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?  



Apie šį prekės ženklą sužinojau tik per karjeros dieną. Viską sužinojau iš tos įmonės darbuotojo.  

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Informacinės technologijos, užsienio kalba, kompozicija, dailės istorija. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? 

 Vidurinis išsilavinimas. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai?  

Organizaciniai gebėjimai, komunikabilumo. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai?  

Darbštumo, kruopštumo, entuziazmo, sąžiningumo. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe?  

Kompiuteriais, telefonais. 

Išvardink giminiškas profesijas.  

Siuvėjas, dizaineris, planuotojas. 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? 
 Ne, nes tai nėra mano siekiama specialybė 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė- Kamilė Matonytė  
Mokykla- Alytaus Jotvingių gimnazija Klasė 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas- Marytė Stasiukynienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

birželio 5-ąją dieną buvo Karjeros diena. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas “Viecinis” 
Adresas  Klevų g. 37, LT-62268 Alytus 
Mentorius Milda Staugaitienė,+37062244688  

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 
 

Vizito laikas: 
Data: 2020-06-05. pradžia 11 val., pabaiga 11:40 val. 

 



Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka – reklamos paslaugos, gamyba, grafika, dizainas, interneto 
svetainių kūrimas, talpinimas, parodos, mugės. 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta 2015 m. birželio 11 d. 
 
Įmonėje gaminama drabužiai su šiuo prekės ženklu. 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: Prekiaujama džemperiais, marškinėliais, 
kepurėmis.............................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius - 3 darbuotojai 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai: informacijos tiekėjas, prekių pakuotojas, žmogus išsiunčiantis į 
kitus miestus žmonėms prekes. 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, gamybos 
patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos patalpa, kita  
 
 
 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?. 

Žinojau, kad toks prekės ženklas egzistuoja. Sužinojau radusi socialiniuose tinkluose. 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Filosofija, etnokultūra, Lietuvos dailės istorija, dailės istorija, kostiumo istorija, civilinė sauga, informacinės technologijos, 

užsienio kalba, kompoziciniai dalykai. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti?  

Reikalingas vidurinis išsilavinimas. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Organizaciniai gebėjimai, bendravimo gebėjimai. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Darbštumo, entuziazmo, sąžiningumo  bendradarbiavimo. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? Kompiuteriais, mobiliaisiais 

telefonais. 

Išvardink giminiškas profesijas: siuvėjas, drabužių ir kitų gaminių gamintojas, dizaineris, architektas, planuotojas. 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje?Tobulėjimas eiti pirmyn, tam tikros 

sąlygos padedančios tam. 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? Nemanau, kadangi tai manęs nedomina. 

 
 

 
 
 
 



 
Profesinio veiklinimo patirtis 

 
Informacija apie mane: 

Vardas, pavardė 
 Greta Urbonaitė 
Mokykla 

 Alytaus Jotvinių gimnazija Klasė 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas 

 Marytė Stasiukyninė 
 

 
 

Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 

Pavadinimas 

 THECA Furtinure 
Adresas 

 Naujoji g. 132 
Mentorius  

Jurgita Mišeniovienė 
 

 

Vizito laikas: 
 

Data: 2020-06-05 pradžia 11,00 val., pabaiga 11,40 val. 
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 

Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka 
   Baldų gamyba. 
 

Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta 
 2017 Alytuje  
 

Įmonėje gaminama 
 Kėdės, foteliai ir lovos 
 

Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos:  
 

Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius 
 Alytuje apie200, Kaune apie500 
 

Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą):  
Sukirpėjai, rūšiuotojai, konstruktoriai, technologai, siuvėjos, apmušėjai, konrtolieriai, staliai. 



 

Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje yra (pabrauk): biuras, raštinė, pardavimo salonas, dirbtuvės, sandėlis, 
gamybos patalpos, valgykla, medicinos darbuotojo kabinetas, persirengimo kambarys, prausykla, sanitarijos 
patalpa, kita 
(įrašyk).................................................................................................................................................................
.................... 
 

Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? Norėčiau. 
 

Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Papasakok apie darbo grafiką, veiklos vietą, atliktas užduotis, kokią įrangą/ prietaisus/darbo įrankius 
naudojai, kaip užmezgei kontaktus su darbuotojais. 
Darbas prasideda nuo 7.30, o baigiasi 16.00val. Darbovietėje yra dvi kavos pertraukėlės, kava vaišina 
darbavius. Organizuoja Kalėdinias šventes, vasaros šventes su garsiais renginių vedėjais. 
 

Stebėjau, išbandžiau .............................. profesiją. Ką naujo sužinojau? 
 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?. 

Sužinojau, kad ši įmonė dirba per du miestus Alytuje ir Kaune. 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai? Matematika, lietuvių kalba. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgytyti? Baldų 

apmušėjas. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? Kruopštumas, atsakingumas. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Kruopštumas, spartumas. 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? Nieko. 

Išvardink giminiškas profesijas.  

Baldų surinkėjas, stalius. 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje? Fiziškas darbas. 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? Taip , norėčiau įgyti šia profesiją, nes man patinka fiziškas 

darbas, kruopštus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė: Meida Raškevičiūtė 
Mokykla: Alytaus Jotvingių gimnazija 
Klasė: Ic 
Mokytojas/karjeros specialistas: Marytė Stasiukynienė 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes 
mokykloje vyksta karjeros diena „Šok į tėvų klumpes 2020“. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas: „Viecinis“ 
Adresas: Klevų g. 37, Alytus 
Mentorius: Milda Staugaitienė 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Įdėk įmonės/įstaigos/organizacijos 
nuotrauką, logotipą, galima iš interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: 2020-06-05 pradžia: 11.00 val., pabaiga:11.40  val. 

 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka: drabužių kūrimas 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta: 2017 m. 
 
Įmonėje gaminama: rūbai su dzūkiškos tarmės užrašais 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: gaminami ir parduodami rūbai 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius: 3 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? Būtų įdomu pabandyti 
 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai? Konkrečių mokomųjų dalykų nėra 

 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? Pramonės inžinerija ir vadyba, 

finansinis raštingumas. 

 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? Taktiškumas, mokėjimas gražiai bendrauti su žmonėmis 

 

Išvardink giminiškas profesijas. Siuvimas, drabužių dizainas, pardavimas. 



Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje? Manau, kad šiais laikas tokia profesija 

yra tikrai perspektyvi ir paklausi, nes vis daugiau žmonių domisi rūbais ir mada. 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? Dar nesu apsisprendusi, bet drabužių kūrimas yra vienas iš mane 

dominančių dalykų, todėl galbūt ateityje ir įgysiu tokią ar panašią profesiją 

 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė :Simona Tumasonytė 
Mokykla: Alytaus Jotvingių gimnazija  
Klasė: 1c 
Mokytojas/karjeros specialistas: Marytė Stasiukynienė  
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

Noriu susipažinti su nauja profesija, ar plačiau pažinti.  
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas: "Viecinis"  
Mentorius :Milda Staugaitiene 

Vizito laikas: 
 

Data: .2020.06.05 pradžia 11:00 val., pabaiga 11:45 val. 
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka : verslas 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta: Prekybinis ženklas 
 
Įmonėje gaminama :savo prekybinį ženklą 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: .......................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius: 3darbuotojai 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): Pagrinde kūrybiški žmonės.  
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? Ne 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai? Iš mokymosi srities matematikos ir daug kūrybiškumo  

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? Mokykloje  

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Kūrybiškumas, bendradarbiavimas, vidutinis išsilavinimas  

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Kūrybiško, ir tokio kuris suprastų ką pats dirba bei išmanyti gerai savo darbą.  

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje.  
Manyčiau taip, perspektyvas išsaugoti dzūkų tarmę. 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? Ne, nes manau tai ne mano sritis.  



 
 
 
 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė Tomas Petkevičius 
Mokykla  Alytaus Jotvingių gimnazija 
 Klasė 1c 
Mokytojas/karjeros  
Specialistas Milda Staugaitienė 

Vizito laikas: 
 

Data: .2020/06/05.................... pradžia .....11:00..... val., pabaiga .....11:40.......... val.  
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka.. Dzūkų tarmė............................... 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta....2016-2017m..................................................................... 
Įmonėje gaminama Drabužiai........................................... ......................................................... 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: 
Drabužių gaminimas ............................................. 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius....3.......... 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą):  
Dizaineriai, programuotojai......................................... 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? 
.Ne................................................................................ 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Norėjimas dirbti 
 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Taktiškas, kultūringas,malonus 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? 

Kompiuteriais................................................................................................................ ......................... 

Išvardink giminiškas profesijas. Programuotojai, 

dizaineriai...............................................................................................................................  

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? .Ne, nes nemėgstu užsiimti su drabužių gamyba 

 
 
 
 
 
 
 



Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė .........Ugnius.......Bubelis.................................................................... 
Mokykla......Alytaus Jotvingių..Gimnazija................................................ 
 Klasė..........1C.................... 
Mokytojas/karjeros specialistas..........Marytė Stasiukynienė.......................................... 
 
Dalyvauju profesinio veiklinimo informaciniame/patyriminiame vizite/intensyviame profesiniame veiklinime (tinkamą  pabraukti), nes  

...........Noriu sužinoti daugiau apie įmonių veiklas ......................................................... 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas...........Viecinis......................................................................... 
Adresas .........................................................................................................  
Mentorius ...............Milda Staugaitienė 

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 

 
 
 

 
 
 
 

(Įdėk įmonės/įstaigos/organizacijos nuotrauką, 
logotipą, galima iš interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: 2020-06-05 pradžia 11 val., pabaiga 11.40 val. 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka Puoselėja Dzūkų tarmę   
Įmonėje gaminama .........Drabužiai.....................................................................................................................  
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: ............Dovanos artimiesiems ir draugams ........................... 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius....3.......... 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): ..Dizaineriai, programuotojai................. 
 

Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? ....................................Taip................. 
 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti?………………  Savanorystė 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

.............................................Savanorystė....................................................... 



Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

………………Reikia noro darbui ……………………………… 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? ..........Kompiuteris, 

telefonas...............................................................................................................  

Išvardink giminiškas profesijas:...Dizaineriai, programuotojai.................................. 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? 

....................................Ne.................................................................................... 

 

 
 
 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė ..Paulius Steponavičius.................. 
Mokykla......Alytaus Jotvingių gimnazija......... 
Klasė.............1c................. 
Mokytojas/karjeros specialistas............Marytė Stasiukynienė............................................................. 
 

 
 

Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 

Pavadinimas.....................”Viecinis”................................................................................... ...............................Mentorius 
..................Milda Staugaitienė    (vardas, pavardė, telefono numeris).... 
 

Vizito laikas: 
 

Data: ........2020-06-05.................................................. pradžia ..11:00..... val., pabaiga ............... val.  
 

Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 
 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka...................................................................  
 
Įmonė/įstaiga/organizacija įkurta/įsteigta.............prieš 3-4 
metus............................................................................ .................................. 
 
Įmonėje gaminama .....Drabužiai.................................................. 
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: ...Gaminami 
drabužiai................................................................. ............... 
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius.......3....... 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): ...Dizaineriai, 
programuotojai................................................................... .... 
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? .........Ne.......................................  
 
Ką sužinojau per darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje?  
Papasakok apie darbo grafiką, veiklos vietą, atliktas užduotis, kokią įrangą/ prietaisus/darbo įrankius naudojai, kaip 
užmezgei kontaktus su darbuotojais. 
....Gaminami drabužiai pagal užsakymą, ir juos išsiunčia į įvairias vietas..................................... 



Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  Būti savanoriu………………………………………………………... 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti?išsilavinimo nereikia, reikia būti 

savanoriu………… 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Jokie, reikia būti savanoriu......... 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Taktiškas, mokėti bendrauti……………………………………………………………..…… 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? ..Kompiuteriais 

Išvardink giminiškas profesijas. ......Dizaineriai, drabužių pardavėjai.................................................................... . 

 

 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje?....Norint dirbti šį darbą, reikia būti 

savanoriu. 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? .....Ne, nes man ši profesija nepatinka...................................... . 

 
 
 

Profesinio veiklinimo patirtis 
 

Informacija apie mane: 
Vardas, pavardė ..Kmas Adomavičus............................................................................ 
Mokykla..........Jotvingiu gimnazija................................................................................. 
 Klasė........1c...................... 
Mokytojas/karjeros specialistas.....Marytė Stasiukynienė............................. 
 

 
Informacija apie įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 

Pavadinimas........Viecinis............................................................................................................................. .........................
........... 
Adresas ..................................................................................................................... .......................................................... 
Mentorius ..... .........Milda Staugaitiene......................................................................................... 

(vardas, pavardė, telefono numeris).... 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Įdėk įmonės/įstaigos/organizacijos nuotrauką, 
logotipą, galima iš interneto) 

 

 
Vizito laikas: 

 
Data: .................2020-06-05.................................. pradžia .....11..... val., pabaiga .....12.......... val. 



 
Mano žinios apie pasirinktą įmonę/įstaigą/organizaciją: 

 
 
Įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos sritis arba ūkio šaka.................................................. .............................................. 
 
Įmonė/įstaiga/organizacija 
įkurta/įsteigta......Kaune.....................................................................................................................  
 
Įmonėje gaminama .......................Rubus.......................................................................................................................  
 
Įstaigoje/organizacijoje teikiamos šios paslaugos: .......................................................................... .................................. 
..............Mezga gamina rubus.....................................................................................................................  
Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų skaičius.......3....... 
 
Įmonėje/įstaigoje/organizacijoje dirba tokie specialistai (įvardink keletą): .......................................................................... 
.................Milda staugaitiene 
 
Ar norėtum dar kartą grįžti/dirbti šioje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? 
............Ne..................................................................... 
 
 
 
Stebėjau, išbandžiau .............................. profesiją. Ką naujo sužinojau? 

 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją?. 

........Nieko naujo informacija buvau gaves is mildos staugaitienes............................................................................ 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai? ……………Menas, Logotipai, 

siuvimas.…………………………………………..................................…………………………......…. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti?……Vidutinis...………… 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

.................Mezgimas, siuvimas, paisymas, ............................................................................... 

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe? 

.....Menininkai................................................................................ 

Išvardink giminiškas profesijas. ............Fotosesija , menas piesimas................................................. 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo 

rinkoje?....................Ne.................................................................................... 

 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl? ................Ne ................................................................ 

 

Birželio 5 dieną kaip ir visos klasės, IIB klasės mokiniai dalyvavo projekte “Šok į tėvų 

klumpes.” Šią dieną mokiniai bendravo su  Milda Paklonskaite Staugaitiene-prekinio ženklo 

“Viecinis” įkūrėja. Milda pasidalijo savo patirtimi, sunkumais ir įspūdžiais su kuriais ji 

susidūrė siekiant ir įgyvendinant savo svajonę. Mokiniai gavo daug naudingos informacijos 

apie tai kaip sukurti savo verslą. Prekinio ženklo įkūrėja papasakojo iš kur kilo idėja, 

pavadinimas ir dizainai, motyvavo ir paskatino siekti savo svajonių ir tikslų, visi liko 

sužavėti. Paskaita buvo labai naudinga ir įdomi. Penktadienio rytą IIB klasės praleido labai 

produktyviai. 



Gabija Grubliauskytė 

 

 

 

 

Stebėjau, išbandžiau socialinio pedagogo profesiją. Ką naujo sužinojau? 

 

Parašyk, ką žinojai apie profesiją iki šiandien, Iš kur gavai šią informaciją? 

Apie socialinio pedagogo profesiją daug sužinojau pradėjusi mokytis gimnazijoje. Pirmoje  klasėje 

gimnazijos socialinė pedagogė klasės valandėlės metu  papasakojo apie savo darbą. Iki šiandien žinojau, 

kur reikia stoti, norint įgyti šią specialybę, kuo ji naudinga, įdomi, patraukli. 

Kokie mokomieji dalykai reikalingi šiai profesijai?  

Istorija, lietuvių k., matematika, biologija. 

Koks išsilavinimas reikalingas šiai profesijai įgyti/šiai pareigybei užimti, kur galima jį įgyti? 

Reikalingas aukštasis išsilavinimas, kurį galima įgyti kolegijose, aukštosiose mokyklose, turinčiose 

socialinio pedagogo programas. 

Kokie darbo/profesiniai gebėjimai reikalingi šiai profesijai? 

Profesinis išprusimas, organizaciniai ir komunikaciniai gebėjimai, darna su savimi, empatiškumas, 

psichofiziologinė ištvermė, moralinis-etinis lygis. 

Kokių asmens savybių reikia šiai profesijai? 

Gebėjimas užjausti, suprasti, nuoširdumas, mokėjimas išklausyti, taktiškumas, gerumas, draugiškumas, 

linksmumas, jaunatviškumas, komunikabilumas, pareigingumas, empatiškumas.  

Kokia įranga, informacinėmis technologijomis naudojasi šios profesijos atstovai savo darbe?  

Socialinio pedagogo darbe naudojamasi visomis šiuolaikiškomis informacinėmis technologijomis.  

Išvardink giminiškas profesijas.  

Socialinio darbuotojo, pedagogo profesija giminiška jai. 

Kokios šios profesijos perspektyvos? Ar ši profesija yra paklausi darbo rinkoje 

Šiuo metu tai viena paklausiausių profesijų darbo rinkoje. 

Ar norėtum ateityje įgyti šią profesiją? Kodėl?  

Nenorėčiau įgyti šios profesijos, nes labai ilgai reikia laukti matomo rezultato.  



Mano Vardas ................... 

Pavardė.........Peleckaitė.......

. ................................. 

Ką įmonė gamina/siekia? 

Siekia, kad vaikai įgytų pagrindinį ir 

vidurinį išsilavinimą. 

Mano patirtis praktinėje veikloje 
Profesinio veiklinimo patyriminio vizito/intensyvaus profesinio veiklinimo dalyviams. 

 
Kokius darbus/kokias užduotis atlikai?  
Atlikau praktines-mokomąsias užduotis „minčių lietaus“ metodu. 
 
Kokia darbo medžiaga, įrankiais ir apsauginėmis priemonėmis buvai aprūpintas? Kaip jais pasinaudojai? 
Buvau aprūpinta literatūra, rašymo priemonėmis, lapais.  
  
Kokia praktinė užduotis tau buvo įdomiausia? 
Įdomiausia buvo, kai reikėjo sudėlioti į puzlę socialinio pedagogo asmens savybes. 
  
 
Ar turėjai galimybę panaudoti mokykloje įgytas žinias ir gebėjimus? Kaip? 
Taip, turėjau. Teorines žinias ir gebėjimus pritaikiau praktiškai. 
 
Kokių darbo įgūdžių įgijai? Ko išmokai? 
Įgijau socialinių, pedagoginių įgūdžių. Išmokau įvertinti esamą situaciją, sudaryti pagalbos asmeniui planą. 

 

1 priedo tęsinys  

   Akvilė 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano klasė ...3D...... 

Mokykla  ...Alytaus Jotvingių gimnazija.. 

Mokytoja: ......Lina Račkienė...... 

 

Įmonėje dirba 86 

darbuotojai  

 

 

Adresas: Topolių g.20, 

Alytus  

Mentorius: Jolita 

Peleckienė  

Data: 2020-06-05 

 

Ką sužinojau apie darbo dieną įmonėje/įstaigoje/organizacijoje? (darbo valandos, veiklos vieta, 

Koks įmonės 

pavadinimas?  

Alytaus Jotvingių 

gimnazija 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbe reikalingos 

asmeninės socialinio 

pedagogo savybės:   

1. Mokėjimas išklausyti; 

2. Gebėjimas užjausti. 

 

Kokia praktinė užduotis tau 

buvo įdomiausia? Kodėl?  

Sudėlioti į puzlę socialinio 

pedagogo asmens savybes. 

Kokias pagrindines 

atsakomybes savo darbe turi 

tau patikusios profesijos 

atstovas? 

1. Pareigingumas; 

2. Konfidencialumas. 

 

 

 

 

Kokia įranga/informacinėmis 

technologijomis naudojasi šios 

profesijos atstovai savo 

darbe/veikloje?  Visomis 

šiuolaikiškomis informacinėmis 

technologijomis 

Ar norėtum 

ateityje įgyti 

šią profesiją? 

 Taip 

 Ne 

Kiek uždirba 

šios profesijos 

atstovas? 

..670... EUR 


