
Klasė:  IIa  gimn, IId gimn. 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10 į Panevėžio apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybą 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją aprašas: 

Ugniagesys 

gelbėtojas 

 

Trumpas profesijos 

aprašymas  

 

Gesina gaisrus įvairiuose objektuose (pastatuose, miškuose, lėktuvuose, 

laivuose ir kt.), likviduoja avarijas, cheminius incidentus ir jų padarinius. 

Gelbėja žmones, jų turtą ir materialines vertybes gaisrų metu ir po jų bei 

įvairių avarijų atvejais. Gelbėja skęstančius žmones, suteikia jiems įvairią 

reikiamą pagalbą per stichines nelaimes ir buityje. 

Darbui keliami 

reikalavimai 

Pilnas fizinis pasirengimas. Puiki psichinė ir fizinė sveikata (regėjimas, 

kraujospūdis ir kiti rodikliai) 

 

Darbo pobūdis  

 

Dirbama komandoje 

Asmens karjeros 

galimybės, 

garantijos 

Baigęs ugniagesio gelbėtojo mokymo programą asmuo gali dirbti ugniagesiu 

gelbėtoju, priešgaisrinės saugos instruktoriumi, gelbėjimo tarnybos 

darbuotoju. Įgijęs patirties gali dirbti sargybos viršininku. Profesinė 

kvalifikacija tobulinama darbo vietoje arba specialiuose kursuose. Siekiantis 

toliau plėsti žinias specialistas gali studijuoti aukštojoje mokykloje. 

 

Kokia darbo rizika Fizinės ir psichologinės traumos 

 

 

Reikalingas 

išsilavinimas 

Vidurinis 

 

Kita įdomi 

informacija  

Ugniagesiams studentams mokama stipendija (87-116 €). 

 

 

 



 

Klasė 7c 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10 į Panevėžio KASP 5-ojo bataliono 

rinktinę 

Rinktos informacijos ir kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: kariškio profesija 

Kareivio 

profesija 

 

Trumpas profesijos 

aprašymas  

Ši profesija reikalauja negailint jėgų ir gyvybės ginti savo valstybę, jos laisvę 

ir nepriklausomybę. Kariai dėvi specialias uniformas ir naudoja kovinius 

ginklus.  

Darbui keliami 

reikalavimai 

Norint dirbti šį darbą reikia būti stiprios sveikatos, nuolat sportuoti, palaikyti 

gerą fizinę formą. Taip pat labai svarbu būti dvasiškai ištvermingam, 

paklusniam, o kartu ir drąsiam bei ryžtingam. Šie reikalavimai kariui yra 

svarbiausi. 

Darbo pobūdis 

(dirbama po vieną, 

komandoje) 

Šis darbas yra dirbamas tik komandoje, nes komandos nariai turi nuolat užstoti 

vienas kitą arba padėti vienam iš jų prasibrauti į priešo teritoriją.  

Asmens karjeros 

galimybės, garantijos 

Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju 

būstu, maistu. Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros, 

įgyti aukštesnį karininko laipsnį. 

Kokia darbo rizika Šio darbo rizika yra išties didelė. Kovodami už šalį karia rizikuoja būti 

smarkiai sužeisti arba netgi prarasti gyvybę.  

Reikalingas 

išsilavinimas 

Karininkai ruošiami aukštojoje mokykloje- Lietuvos karo akademijoje. Kariai, 

kariai savanoriai išmoksta kariauti būdami kariuomenėje. 

Kita įdomi informacija 

(pastebėta mokinių: kas 

patiko, sužinojo naujo) 

Mokiniams labai patiko išbandyti kareivio amuniciją: palaikyti sunkią apie 50 

kg sveriančią kuprinę, rankose palaikyti šautuvą ir ant galvos pamūvėti šalmą. 

Įdomu buvo sužinoti, kaip užsikurti laužą neturint degtukų ir kaip gauti karšto 

maisto nenaudojant ugnies. Taip pat visiems buvo naudinga pamoka, kaip 

elgtis ištikus sprogimui. Neužmirštamą įspūdį paliko ir šaudymas iš šautuvo.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasė 6c 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10  į Panevėžio ,,Šviesos” specialiojo 

ugdymo centrą. 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: 

Specialusis 

pedagogas 

 

Trumpas profesijos 

aprašymas  

Spec. pedagogas-logopedas dirba su neįgaliais vaikais (daunais, autistais), 

moko juos gyvenimo įgūdžių, socialinių, bendravimo įgūdžių, rūpinasi jų 

poreikiais, prižiūri. Klasėje moko 5-12 mokinių, turi padėjėjus. 

Darbui keliami 

reikalavimai 

Kantrumas, meilė, pasiaukojimas. 

 

Darbo pobūdis 

(dirbama po vieną, 

komandoje) 

Komandoje. 

 

Asmens karjeros 

galimybės, garantijos 

Kaip ir paprastoje mokykloje, mokytojai gali tapti vyresniaisiai mokytojais, 

mokytojais-metodininkais, ekspertais, pavaduotojais, direktoriais. 

Kokia darbo rizika Vaikai gali būti agresyvūs. 

Reikalingas 

išsilavinimas 

Aukštasis išsilavinimas. Juos ruošia Šiaulių, Vilniaus universitetai. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasė IIIgb., IIIgc 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10  į Panevėžio apygardos teismą 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: 

 

Teisėjas   

Trumpas profesijos 

aprašymas  

 

  

Darbui keliami 

reikalavimai 

Aukštasis teisinis išsilavinimas, praktiniai darbo įgūdžiai, nepriekaištinga 

reputacija, atsakingumas, aukšta moralė. 

 

 

Darbo pobūdis 

(dirbama po vieną, 

komandoje) 

 

Dirbama komandoje ir po vieną. 

 

Asmens karjeros 

galimybės, garantijos 

Nuo padėjėjo, advokato, teisėjo padėjėjo iki teisėjo. 

 

 

Kokia darbo rizika Tai valstybės pareigūnas, kuris įkūnija teisingumą. 

 

 

Reikalingas 

išsilavinimas 

 

Aukštasis. 

 

Kita įdomi informacija 

(pastebėta mokinių: kas 

patiko, sužinojo naujo) 

 

Tai atsakinga, įdomi, reikalaujanti vidinės stiprybės  profesija, turinti ir rizikos 

faktorių, verčianti pastoviai tobulėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasė Ic 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10  į Kauno Technologijos Universitetą 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: 

Dėstytojas 

(inžinierija) 

 

Trumpas profesijos 

aprašymas  

Studentams veda paskaitas, moko dirbti su programomis, aiškina inžinerijos 

pagrindus. 

Darbui keliami 

reikalavimai 

Mokėti geometriją, braižybą, dirbti su programomis. 

Darbo pobūdis (dirbama po 

vieną, komandoje) 

Dirba vienas dėstytojas su studentais. 

Asmens karjeros galimybės, 

garantijos 

Dėstytojas gali tapti mokslininku, kelti savo kvalifikaciją. 

Kokia darbo rizika Rizikos nedaug/nėra. 

Reikalingas išsilavinimas Mechanika, matematika. Reikalinga baigti inžinerijos mokslus. 

Kita įdomi informacija 

(pastebėta mokinių: kas 

patiko, sužinojo naujo) 

Sužinojome kaip braižyti ir modeliuoti objektus per kompiuterines programas, 

stalo apkrovos skaičiavimas, objektų realizavimas virtualioje erdvėje ir 

realybėje. 

 

 

 



 

Klasė 7a 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10  į Panevėžio finansinių paslaugų 

centrą SEB bankas 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: 

Bankininkas  

Trumpas profesijos 

aprašymas  

 

Darbui keliami 

reikalavimai 

Reikalingas išsilavinimas, atidumas, malonus bendravimas su žmonėmis, 

tinkama apranga, geros matematikos žinios, mokėti aiškiai atsakyti į klientų 

pateiktus klausimus. 

Darbo pobūdis 

(dirbama po vieną, 

komandoje) 

Dirbama individualiai ir komandoje. Tai įmonės dokumentacijos ir 

korespondencijos tvarkymas. Vaikai aprašė banke atliekančios praktikos 

studentės darbą: tvarkyti klientų bylas, pagalba įstaigos vadovui ir kitiems 

biuro darbuotojams, sekretoriaus funkcijos. 

Asmens karjeros 

galimybės, garantijos 

Laiku išmoka algas 

Važiuoja į keliones 

Duoda sveikatos draudimą 

Jeigu dirbi ilgiau nei 5 metus, prailgina atostogas 

Rengia savo šventes  

 

Kokia darbo rizika Neatidžiai suvesti duomenys, surašyti dokumentai lemia klientų 

nusiskundimus, papildomą darbą. 

Reikalingas 

išsilavinimas 

Aukštasis (pašnekovai baigė verslo vadybą, ekonomiką) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasė IIb 

Profesinio veiklinimo patirtinio vizito 2015-04-10  į Panevėžio ugdymo centrą “Šviesa” 

Rinktos informacijos ir  kompetencijų apie profesiją/-as aprašas: 

 

 Specialusis pedagogas Pedagogo padėjėjas 

Trumpas profesijos 

aprašymas  

Tai žmogus, kuris padeda vaikams 

turintiems intelekto sutrikimą, 

pasiruošti gyvenimui ir išmokti tam 

tikrų įgūdžių. 

Asmuo, kuris savo noru, siekdamas 

įgauti patirties padeda specialiajam 

pedagogui. 

Darbui keliami 

reikalavimai 

Psichologijos išmanymas, stipri 

psichologinė būsena, ramus charakteris, 

stipri nervų sistema. 

Draugiškumas, psichologinis 

pasirengimas. 

Darbo pobūdis 

(dirbama po vieną, 

komandoje) 

Dažniausiai dirbama komandoje. Dažniausiai dirbama komandoje. 

Asmens karjeros 

galimybės, 

garantijos 

Pradėti dirbti galima nuo padėjėjos ir 

kilti karjeros laiptais. 

Galima tapti specialiąja pedagoge. 

Kokia darbo rizika Labai didelė, nes bet kada galima 

susilaukti nemalonumų iš vaikų ir 

vaikams, turintiems intelekto sutrikimų 

gali prasidėti priepuoliai. 

Gana didelė. 

Reikalingas 

išsilavinimas 

Šiaulių universitete, pedagogika ir 

logopedas (galima mokytis ir 

Panevėžio kolegijoje) 

Vidurinis išsilavinimas arba kolegija. 

Kita įdomi 

informacija 

(pastebėta mokinių: 

kas patiko, sužinojo 

naujo) 

Specialieji pedagogai yra labai 

malonūs, draugiški. Yra labai stiprių 

nervų. Mokykla yra viena iš seniausių 

Panevėžyje, bet patalpos renovuotos 

labai moderniai. 

 

 

 

 


