
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 

2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. ugdymo 

plano 1 priedas 

 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI  

PROGRAMOS TEMŲ INTEGRAVIMAS Į 1–4, 5–8, I–IVG KLASIŲ 

UGDYMO TURINĮ 2021–2022 IR 2022– 2023 M. M. 

 

Eil.  

Nr. 
Tema 

Valandų 

skaičius 

Ugdomasis dalykas, į 

kurį integruojama 

programos tema 

1 klasė  

1.  Kas yra šeima?  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

2.  Šeimos narių vaidmenys  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

3.  Mano geriausias draugas  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

4.  Maisto produktai, kuriuos reikėtų valgyti 

saikingai  

1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas,  

Fizinis ugdymas  

5.  Vandens įtaka sveikatai  1  Pasaulio pažinimas, 

Fizinis ugdymas  

6.  Kas yra asmens higiena ir aplinkos švara?  1  Pasaulio pažinimas  

7.  Fizinis aktyvumas  1  Pasaulio pažinimas, 

Fizinis ugdymas  

2 klasė  

1.  Vandens įtaka sveikatai  1  Pasaulio pažinimas, 

Fizinis ugdymas  

2.  Emocijos ir jausmai  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

3.  Draugystė  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

4.  Kasdieniniai asmens higienos 

reikalavimai  

1  Pasaulio pažinimas  

5.  Sveikatai palankūs ir nepalankūs maisto 

produktai ir gėrimai  

1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas, Fizinis 

ugdymas  

6.  Šeimos narių vaidmenys ir pareigos  1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

7.  Fizinis aktyvumas  1  Pasaulio pažinimas, 

Fizinis ugdymas  

3 klasė  

1.  Vandens vartojimas  1  Pasaulio pažinimas, 

Fizinis ugdymas  

2.  Aplinkos veiksnių įtaka sveikatai  1  Pasaulio pažinimas  

3. Kas naudinga žmogaus 

sveikatai ir kas jai kenkia?  
 

1 Pasaulio pažinimas 

4. Ką darome kasdien, kad būtume sveiki? 1 Fizinis ugdymas, 



 

Pasaulio pažinimas 

4 klasė 

1. Natūralūs kūno pokyčiai augant. 1 Pasaulio pažinimas 

2. Kas naudinga žmogaus sveikatai ir kas jai 

kenkia? 

1 Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas 

3. Kas padeda susidraugauti ir palaikyti 

draugiškus santykius? 

1 Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas 

4. Kaip šeimoje rasti priimtiną visiems 

sprendimą? 

1 Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas 

5. Mano šeimos tradicijos, papročiai, 

vertybės. 

1 Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas 

6. Fizinis aktyvumas 1 Fizinis ugdymas 

 5–6 klasė 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai sritys 
Temos 

Dalykai, į kurių 

programas 

integruojama 

1. Sveikatos, sveikos 1. Sveikata – vertybė. 

2. Sveikas ir darnus gyvenimo būdas. 

3. Aplinkos poveikis sveikatai. 

4. Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio 

santykiai. 

 

gyvensenos, šeimos sampratos Gamta ir žmogus 

  

 Dorinis ugdymas 

2. Fizinė sveikata: 1. Judėjimo, reguliariųjų fizinių pratimų ir 

mankštos poveikis organizmo vystymuisi. 

2. Fizinio aktyvumo būdai ir grūdinimosi 

nauda sveikatai. 

3. Susižalojimų ir traumų fizinio aktyvumo 

metu prevencija. 

4. Važiavimo dviračiu, riedlente, čiuožimo 

pačiūžomis ir kt. taisyklės. 

 

2.1. Fizinis aktyvumas Fizinis ugdymas 

  

  

  

2.2. Sveika mityba 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės.  

2. Maisto produktai ir jų sudedamosios 

dalys. 

3. Sveikatai nepalankūs produktai. 

 

Technologijos 

 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Darbotvarkės reikšmė organizmo 

augimui, vystymuisi ir sveikatai.  

2. Aktyvus poilsis, siekiant pailsėti po 

protinio darbo. 

3. Regos ir klausos higiena. 

Gamta ir žmogus 

Fizinis ugdymas 

 

Gamta ir žmogus 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos ir aplinkos švaros  įtaka 

sveikatai.  

2. Asmens higienos reikalavimų ypatumai. 

3. Apsisaugojimo nuo užkrečiamų ligų 

būdai. 

4. Aplinkos veiksniai, lemiantys sveikatą. 

 

Gamta ir žmogus 

 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Fiziniai, psichologiniai ir socialiniai 

pokyčiai paauglystėje. 

Gamta ir žmogus 

 



 

3.4. Pozityvus, 

konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška 

1. Sveikata ir darnus gyvenimas.  

2. Asmeninių stiprybių ir polinkių 

atpažinimas. 

3. Mokėjimas priimti kitokį požiūrį. 

Dorinis ugdymas 

4. Socialinė sveikata: 

4.1. Draugystė ir meilė 

1.Pagarbus bendravimas.  

2. Draugystės svarba žmogaus gyvenime. 

3. Vertybės, svarbios darniems tarpusavio 

santykiams šeimoje. 

4. Donorystės esmė ir prasmė. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

4.2. Atsparumas rizikingam 

elgesiui 

1. Rizikingą elgesį skatinantys veiksmai. 

2. Fizinio, emocinio, seksualinio smurto ir 

prievartos formos ir pagalbos šaltiniai.  

3. Žiniasklaidos formuojami moterų ir vyrų 

stereotipai. 

4. Saugus ir atsakingas elgesys virtualioje 

erdvėje. 

Dorinis ugdymas 

 

7-8 kl. 

 

2. Mergaičių asmens higiena brendimo 

metu. 

3. Vaiko vystymasis motinos įsčiose. 

4. . Savo ir kito asmens privatumo 

gerbimas. 

5. Lytinio priekabiavimo ir smurto 

požymiai. Pagalbos šaltiniai, susidūrus su 

smurtu. 

 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

 

 

3. Psichikos sveikata: 

3.1. Savivertė 
 

1. Adekvatus savęs vertinimas, 

pasitikėjimas savimi.  

2. Savo ir kito asmens individualumo, 

unikalumo ir vertingumo suvokimas. 

Dorinis ugdymas 

3.2 Emocijos ir jausmai 1. Pozityvūs ir negatyvūs išgyvenimai.  

2. Emocijų ir jausmų sąsajos su elgesiu. 

3. Stresą keliančios situacijos ir streso 

valdymo būdai. 

Dorinis ugdymas 

3.3. Savitvarda 1. Dėmesio sutelkimas mokantis, dirbant. 

2. Kasdieninės pareigos šeimoje, 

mokykloje. 

3. Žalingų įpročių prevencija. 

Klasės valandėlė 

   

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Temos 

Dalykai, į kurių 

programas 

integruojama 

1. Sveikatos, sveikos 

gyvensenos, šeimos 

sampratos 

1. Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. 

2.  Sveikatos apsaugos įstaigos ir jų teikiamos paslaugos.  

3. Darnios šeimos bruožai. 

4. Atsakinga tėvystė ir motinystė. 

Biologija  

  

Dorinis ugdymas  

  

2. Fizinė sveikata: 1. Judėjimo ir reguliariai atliekamų pratimų nauda. 

2. Maisto papildų, keičiančių kūno masę,  poveikis 
  

2.1. Fizinis aktyvumas Fizinis ugdymas  



 organizmui. 

3. Fizinis aktyvumas – tinkamas kūno masės reguliavimo 

būdas. 

4. Taisyklingos laikysenos išsaugojimas. 

5. Traumų bei susižalojimų sportuojant prevencija. 

  

   

   

2.2. Sveika mityba 1. Paros maisto raciono poreikis pagal maisto produktų 

grupes. 

2. Maisto racionas paauglystėje. 

3. Maisto papildai, genetiškai modifikuoti organizmai. 

4. Kūno masės reguliavimo būdai, kūno įvaizdis. 

5. Valgymo sutrikimų priežastys, požymiai ir pasekmės. 

Reklamos įtaka mitybos įpročiams. 

Technologijos 

 

 

 

 

 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Dienotvarkės reikšmė normaliam vystymuisi.  

2. Kaip apsaugoti regą ir klausą? 

Klasės valandėlė 

Biologija  

2.4. Asmens ir 

aplinkos švara 

1. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams 

santykiams. 

2.  Savęs ir kitų žmonių apsauga nuo užkrečiamųjų ligų. 

3.  Informacija higienos priemonių etiketėse. 

4.  Aplinkos ekologija ir ergonomika. Būdai sumažinti 

žalingą aplinkos poveikį. 

Klasės valandėlė 

 

 

 

Biologija 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Kūno pokyčiai paauglystėje. 

2. Brendimo laikotarpiu iškylančių sunkumų sprendimas. 

3. Lytinė orientacija. Ankstyvų lytinių santykių pasekmės. 

4. Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai paauglystėje. 5. 

Asmens teisė į privatumą. 

Biologija, 

dorinis ugdymas 

 

3. Psichikos sveikata: 

3.1. Savivertė 

1. Pasitikėjimas savimi. 

2. Kas gali daryti teigiamą ir neigiamą įtaką formuojant 

nuomonę apie save.  

3. Kaip savęs vertinimas veikia savijautą ir sveikatą. 

Klasės valandėlė 

 

3.2 Emocijos ir 

jausmai 

1. Kaip emocijų ir jausmų raiška gali padėti arba 

pakenkti?  

2. Kuo svarbi saviraiška? Tinkami saviraiškos būdai. 

3. Savireguliacija ir kontrolė. 

4. Poilsio ir atsipalaidavimo reikšmė susikaupimui ir 

protinei veiklai. 

5. Sąmoningas ir atsakingas elgesys 

Dorinis ugdymas 

 

3.3. Savitvarda 1. Kokie veiksniai padeda ar trukdo patirti sėkmę? 

2. Kaip pasiekti užsibrėžto tikslo? 

3. Kodėl svarbūs įsipareigojimai? 

 

 

3.4. Pozityvus, 

konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška 

1. Stresas ir jo poveikis sveikatai. 

2. Problemų sprendimo būdai. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

 

4. Socialinė sveikata: 

4.1. Draugystė ir meilė 

1. Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas, 

lygiavertiškumas. 

2. Draugystės, įsimylėjimo ir meilės panašumai ir 

skirtumai. 

3. Įsipareigojimas, atsakomybė ir sąžiningumas – artimų 

santykių pagrindas. 

Dorinis ugdymas 

 

4.2. Atsparumas 

rizikingam elgesiui 

1. Situacijų, kuriose gali sulaukti kitų žmonių spaudimo, 

nusakymas ir priežasčių aiškinimas. 

2. Pagalba asmenims patyrusiems fizinį ar psichologinį 

Klasės auklėtojo 

veikla. 

  



 

I–IIg kl. 

 

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 

sritys 

Temos 
Dalykai, į kurių programas 

integruojama 

1. Sveikatos, sveikos 

gyvensenos, šeimos sampratos 

1. Gyvenimo būdo ir aplinkos 

įtaka sveikatai.  

2. Sveikos gyvensenos 

principai. 

3. Asmeninis indėlis stiprinant 

sveikatą, kuriant sveikesnę 

bendruomenę. 

4. Šeimos reikšmė asmens ir 

visuomenės gyvenime. 

5. Sąmoningas ir atsakingas 

požiūris renkantis būsimą 

sutuoktinį. 

6. Pareigų pasidalinimo 

šeimoje principai. 

7. Skyrybų priežastys ir 

pasekmės tolesniam gyvenimui 

Biologija  

 

 

 

Klasės auklėtojo veikla  

 

 

Dorinis ugdymas 

2. Fizinė sveikata:  

2.1. Fizinis aktyvumas 

1.Mankštos ir fizinių pratimų 

taisyklės bei privalumai, 

mitybos rekomendacijos 

paaugliams. 

2.Pasyvaus gyvenimo būdo 

įtaka lėtinių ligų atsiradimui. 

3.Fizinio aktyvumo stiprinimo 

būdai, priemonės, tinkamo 

mankštos plano sudarymas. 

4.Traumų bei susižalojimų 

sportuojant prevencija. 

Fizinis ugdymas 

2.2. Sveika mityba 1. Sveikos mitybos principai ir 

taisyklės bei privalumai, 

mitybos rekomendacijos 

paaugliams. 

2.Ryšys tarp mitybos ir 

sveikatos. 

3.Maisto ir mitybos vertė. 

4.Vanduo ir fizinis aktyvumas. 

5.Netinkamų maisto produktų 

žala. 

6.Valgymo sutrikimai, jų 

poveikis augimui ir raidai. 

Technologijos 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Aktyvaus ir pasyvaus 

poilsio, miego reikšmė asmens 

Biologija 

smurtą, seksualinį priekabiavimą ar prievartą. 

3.  Rizikingo elgesio pasekmės ir tinkami būdai joms 

išvengti. 

4. Saugus ir pagarbus elgesys virtualioje erdvėje. 

 

Dorinis ugdymas 



sveikatai. 

2. Kodėl ir kaip koreguoti 

dienotvarkę pagal 

besikeičiančius poreikius? 

3.Klausos ir regos saugojimo 

būdai ir priemonės. 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens švaros ir aplinkos 

poveikis sveikatai, gyvenimo 

kokybei. 

2.Bendraamžių, žiniasklaidos, 

mados poveikis asmens 

higienai. 

3.Užkrečiamųjų ligų 

prevencija. 

4.Ekologiškos gamtinės 

prigimties higienos priemonės. 

Biologija 

2.5. Lytinis brendimas 1. Kūno priežiūra ir 

puoselėjimas. 

2.Visuminė lytiškumo 

samprata, apimanti biologinį, 

emocinį, intelektualinį ir 

dvasinį pradą. 

3.Veiksniai, padedantys 

išsaugoti vaisingumą ar 

kenkiantys jam. 

4.Palankios ir žalingos nėštumo 

sąlygos. 

5.Susilaikymo nuo lytinių 

santykių paauglystėje svarba. 

Biologija 

3. Psichikos sveikata: 

3.1. Savivertė 

1. Jaunuolio asmens tapatumas, 

individualumas, unikalumas. 

2. Temperamento, charakterio 

ypatybės ir ugdymo būdai. 

3.Savo stiprybių 

įsisąmoninimas ir jų 

panaudojimas. 

Dorinis ugdymas 

 

III–IV g kl. 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai sritys 
Temos 

Dalykai, į kurių 

programas integruojama 

Sveikatos, sveikos gyvensenos 

ir šeimos sampratos.  

Veikla ir poilsis. 

Užkrečiamųjų ligų prevencija  

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, 

miego reikšmė asmens 

sveikatai. 

Biologija 

Fizinė sveikata Profesionalaus ir kasdieninio 

sporto skirtumai, jų įtaka 

žmogaus sveikatai.  

Fizinio aktyvumo trūkumas ir 

perteklius. 

Fizinis ugdymas 

Psichikos sveikata Sveiko gyvenimo būdo prasmė 

ir nauda sprendžiant streso, 

Dorinis ugdymas 



nerimo, depresijos, polinkio į 

savižudybę ir kitas problemas  

Mūsų kompleksai ir baimės – 

kaip juos įveikti?  

Socialinė sveikata Narkotinių medžiagų vartojimo 

priežastys ir piktnaudžiavimo 

jomis pasekmės. Kas yra 

piktnaudžiavimas, 

priklausomybė, narkomanija?  

Klasės valandėlė 

Fizinė sveikata Tiesa ir melas apie sveiką 

mitybą. 7 tiesos ir mitai apie 

mitybą  

Asmeninės mitybos plano 

sudarymas, remiantis mitybos 

rekomendacijomis 

Technologijos 

IVg kl. 

Sveikatos, sveikos gyvensenos 

ir šeimos sampratos 

Veiksniai, lemiantys protinį 

darbingumą  

Kaip ir kodėl koreguoti 

dienotvarkę pagal 

besikeičiančius poreikius 

Biologija 

Fizinė sveikata Fizinis aktyvumas ir normalus 

kūno svoris  

Traumų bei susižalojimų 

sportuojant prevencija  

Fizinis ugdymas 

Psichikos sveikata Minčių ir emocijų kontrolė  

Ar Dievas gali ir mane išvaduoti 

iš nelaisvių? 

Dorinis ugdymas 

Socialinė sveikata Kodėl donorystė yra svarbi 

visuomenės sveikatai ir gerovei? 

Klasės valandėlė 

Fizinė sveikata Mendelejevo lentelė ir Tavo 

sveikata  

Abiturientų mitybos ypatumai 

Technologijos 

 

  



Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos  

2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. ugdymo plano 

2 priedas 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS TEMŲ INTEGRAVIMAS UGDYMO PROCESE  

 

1. Pagrindas: 

Švietimo ir mokslo ministro 2006-03-17 įsakymu Nr. ISAK-494 patvirtinta programa. 

Programa skiriama Kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bendrajai (pirminei) 

prevencijai vykdyti. 

2. Įgyvendinimas 

Integruojama į dalykų pamokas pagal bendrąsias programas, auklėjamąją, popamokinę 

ir projektų veiklą, renginius: 

2.1. 1-4 klasėse – 5 val. per mokslo metus 

2.2. 5-8 klasėse - 6 val. per mokslo metus 

2.3. I-II klasėse - 5 val. per mokslo metus 

2.4. III-IV klasėse - 4 val. per mokslo metus 

3. Mokinių pasiekimų, žinių, gebėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų ugdymo 

planas 
 

1–4 KLASĖS 

UŽDAVINIAI: 

1. Plėsti mokinių supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą, vaistų, buitinių cheminių medžiagų, rūkymo 

ir alkoholinių gėrimų poveikį sveikatai. 

2. Ugdyti gebėjimus elgtis saugiai ir atsakingai: galvoti apie poelgių pasekmes, vengti pavojingų 

medžiagų ir situacijų, atsispirti smalsumui ar kitų siūlymams pabandyti rūkyti ar vartoti alkoholį. 

3. Skatinti nuostatas sveikai gyventi, elgtis drausmingai ir laikytis taisyklių, vengti ir netoleruoti 

žalingų įpročių. 

Klasė Tema 
Val. 

sk. 
Integracija Vykdytojai 

1 Kas sveika ir kas žalinga sveikatai? 1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Ką būtina, ką galima ir ko negalima 

daryti mokiniams? 

 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Noriu būti saugus buityje. 1 Klasės valandėlė Pradinių klasių 

mokytojas 

Kodėl kartais reikia pasakyti ,,Ne”? 2 Klasės valandėlė Pradinių klasių 

mokytojas 

2 Mano gyvybė – dovana. 1 Tikyba Pradinių klasių 

mokytojas 

Kas sveika ir kas žalinga sveikatai? 

 

1 Lietuvių kalba Pradinių klasių 

mokytojas 

Kokie mano šeimos pomėgiai? 1 Pasaulio pažinimas 

 

Pradinių klasių 

mokytojas 

Ar turime ydų? 1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kodėl pradedama rūkyti? Ar verta 

pradėti? 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 



3 Ką būtina, ką galima ir ko negalima 

daryti mokiniams? 

 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kur kreiptis susirgus, apsinuodijus, 

apsvaigus? 

 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kur kreiptis susirgus, apsinuodijus, 

apsvaigus? 

 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Sveikatos stiprinimas.  2 Paskaitos,  klasės 

valandėlė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas, pradinių 

klasių mokytojas 

4 Viskas savo laiku. 1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kodėl kvėpuojame? 1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kokie dalykai nėra džiaugsmo ir 

laimės šaltiniai? 

 

1 Tikyba Pradinių klasių 

mokytojas 

Kas sveika ir kas žalinga sveikatai? 

 

1 Pasaulio pažinimas Pradinių klasių 

mokytojas 

Kaip pasielgti, kad nepažeistum 

įstatymų? 

1 Klasės valandėlė Pradinių klasių 

mokytojas 

5–6 KLASĖS 

Uždaviniai : 

1. Aiškinti asmenines ir socialines tabako, alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

priežastis ir pasekmes. 

2. Ugdytis gebėjimus kritiškai mąstyti, atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai, konstruktyviai spręsti 

psichologines problemas. 

3. Skatinti savigarbą ir nuostatą ieškoti prasmingų laisvalaikio leidimo būdų, kritišką požiūrį į žalingų 

įpročių pavyzdžius savo aplinkoje, žiniasklaidoje. 

Klasė Tema 
Val. 

sk. 
Integracija Vykdytojai 

5–6 Tabakas. Rūkymas kaip “įvaizdžio” 

dalis, neigiamas tabako reklamos 

poveikis ir tikslai.  

Kitos psichiką veikiančios medžiagos. 

1 

 

Klasės valandėlė Klasės auklėtojas 

5–6 Tabakas. Aktyvus ir pasyvus rūkymas. 1 Gamta ir žmogus Dalyko 

mokytojas 

5–6 Tabakas, alkoholis. Atvirukas draugui 

,,Nebūk kietas - būk sveikas” 

1 Dailė Dalyko 

mokytojas 

5–6 ,,Alkoholio, tabako ir elektroninių 

cigarečių įtaka sveikatai”. 

1 Anglų k. Dalyko 

mokytojas 

5–6 Psichiką veikiančios medžiagos. Akcija 

- konkursas ,,Išmanus kryžiažodis”. 

Rūkyti ar nerūkyti. 

1 

1 

Klasės valandėlė Socialinė pedagogė, 

klasės auklėtojas 

  



7–8 KLASĖS 

Uždaviniai : 

1. Aiškinti asmenines ir socialines tabako, alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

priežastis ir pasekmes. 

2. Ugdytis gebėjimus kritiškai mąstyti, atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai, konstruktyviai spręsti 

psichologines problemas. 

3. Skatinti savigarbą ir nuostatą ieškoti prasmingų laisvalaikio leidimo būdų, kritišką požiūrį į žalingų 

įpročių pavyzdžius savo aplinkoje, žiniasklaidoje. 

Klasė Tema 
Val. 

sk. 
Integracija Vykdytojai 

7–8 Tabakas. Tabako žala paauglio sveikatai ir 

asmenybei. 

1 Klasės valandėlė Klasės auklėtojas 

7–8 Tabako ir alkoholio poveikis fizinei ir 

psichinei  sveikatai. 

1 Kūno kultūra Dalyko mokytojas 

7–8 Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo priežastys. 

1 Biologija Dalyko mokytojas 

7–8 Psichiką veikiančios medžiagos ir šeima. 

Vaidybinis žaidimas ,,šeima“. 

1 Klasės valandėlė Socialinė 

pedagogė 

7–8 Alkoholis. Vartojimas, piktnaudžiavimas, 

priklausomybė. 

1 Žmogaus 

sauga 

Dalyko mokytojas 

7–8 Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų maišymas. 

1 Chemija Dalyko mokytojas 

I–II GIMNAZIJOS KLASĖS 
Uždaviniai : 
1. Plėsti žinias apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos 

veiksnių, ir išmanyti jų prevencinius, medicininius ir teisinius aspektus. 
2. Stiprinti pasiryžimą atsisakyti žalingų įpročių ir rinktis sveiką gyvenimo būdą 
3. Skatinti argumentuotai diskutuoti ir įtikinamai pagrįsti požiūrį nevartoti žalingų medžiagų, 

kritiškai vertinti tiesioginę ir netiesioginę reklamą, elgtis atsakingai. 
4. Skatinti mokinių prevencines nuostatas sprendžiant kvaišalų vartojimo problemas. 

Klasė Tema 
Val. 

sk. 
Integracija Vykdytojai 

I–II Alkoholis: Ką galime daryti? Kaip derėtų 

elgtis? 

1 Klasės valandėlė Klasės auklėtojas 

I–II Tabakas. Rūkymo pasekmės fizinei ir 

psichinei sveikatai. 

1 Biologija Dalyko mokytojas 

I–II Jaunimo subkultūros - jaunos asmenybės 

išraiška žalojanti ateitį. Diskusija 

1 Psichologija, 

Dorinis ugdymas 

(Tikyba) 

Dalyko mokytojas 

I–II Devynmečių karuselė. 1 Neformali 

veikla 

Socialinė 

pedagogė 

I–II Ką veikti laisvalaikiu? Kokia klasės 

nuomonė apie psichiką veikiančias 

medžiagas? 

 

 

 

1 Neformali 

veikla 

Socialinė 

pedagogė 



III–IVGIMNAZIJOS KLASĖS 
Uždaviniai : 
1. Analizuoti nacionalines ir globalines kovos prieš tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo tendencijas; teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias šių medžiagų kontrolę ir 

teisės pažeidimų atsakomybę. 
2. Diskutuoti ir numatyti konkrečius būdus, kaip konstruktyviai spręsti rūkymo, alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemas iš asmens, bendruomenės, visuomenės ar 

globalios perspektyvos. 
3. Stiprinti nuostatas gyventi sveikai, atsisakyti žalingų įpročių, jausti atsakomybę ne tik už savo, 

bet ir už kitų (aplinkinių, palikuonių) sveikatą. 

Klasė Tema 
Val. 
sk. 

Integracija Vykdytojai 

III–IV Stresai, kuriuos patiria jaunimas. 

Sprendimo priėmimas. 
1 Klasės valandėlė Klasės auklėtojas 

III–IV Kitos psichotropinės medžiagos. Ar 

Dievas mane sukūrė kūno ir dvasios 

kančiai?  

1 Dorinis ugdymas 

(tikyba) 
Dalyko mokytojas 

III–IV Žymūs žmonės ir jų gyvenimas. Kaip juos 

pakeistų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas? 

1 Informacinė 
veikla 

Socialinė 
pedagogė 

III–IV Kaip sukurti psichiką veikiančių 

medžiagų prevencijos programą? 

Prasmingas laisvalaikis, pramogų formos.  

1 Neformali 
veikla 

Socialinė 
pedagogė 

 
 

 



Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos  

2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. ugdymo 

plano 3 priedas 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS TEMŲ INTEGRAVIMAS 

 Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

 

Tikslas: Sudaryti sąlygas mokiniams sistemingai ir nuosekliai įvairių dalykų pamokose įgyti 

gebėjimų, reikalingų karjeros planavimui ir įgyvendinimui. 

Kontekstas: Mokslo metų pradžioje su mokytojais aptariami galimi profesinio informavimo ryšiai 

bei galimybės integruoti ugdymą karjerai įvairių dalykų pamokose. Ugdymo ilgalaikiuose planuose 

nurodoma, kokiu laiku ir prie kokio dalyko temos bus integruotos ugdymo karjerai temos. 

 

EIL. NR. TEMA 
VALANDŲ 

SKAIČIUS 

UGDOMASIS 

DALYKAS, Į KURĮ 

INTEGRUOJAMA 

PROGRAMOS 

TEMA 

1 klasė  

1.  Savęs pažinimas  2  Pasaulio pažinimas  

2.  Socialinės aplinkos 

pažinimas  

1  Lietuvių kalba  

3.  Artimiausia socialinė 

aplinka: šeima, 

giminė, klasė, 

bendruomenė.  

1  Pasaulio pažinimas, 

Lietuvių kalba  

4.  Karjeros sąvoka. 

Šeimos narių 

karjera..  

1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

2 klasė  

1.  Savęs pažinimas  1  Matematika  

2.  Socialinės aplinkos 

pažinimas  

1  Pasaulio pažinimas  

3.  Rasti ir veiksmingai 

naudoti informaciją  

1  Pasaulio pažinimas  

4.  Karjeros tikslų 

kėlimas (mokymasis, 

laisvalaikis).  

1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

3 klasė  

1.  Darbo pasaulio 

galimybių pažinimas  

2  Pasaulio pažinimas  

2.  Savęs pažinimas  2  Matematika  

3.  Sprendimų 

priėmimas 

kasdienėse 

situacijose.  

1  Pasaulio pažinimas, 

Dorinis ugdymas  

4 klasė  

1.  Gyvenimo ir karjeros 

tikslų kėlimas  

2  Pasaulio pažinimas  

2.  Socialinės aplinkos 

pažinimas  

Rasti ir veiksmingai 

1  Lietuvių (gimtoji) 

kalba  



naudoti informaciją  

  

 

UGDYMO KARJERAI PAMOKOS 

TEMA, UGDOMA 

KOMPETENCIJA 

MOKYMO 

DALYKAS 
DALYKO TEMA KLASĖ 

 Lietuvių kalba   

Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas. 

 

Gyvenimo aprašymo (CV) 

rašymas. 
II 

Motyvacinis laiškas. 
Dalykinis rašymas. Motyvacinio 

laiško rašymas. 
III 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Dalykinis laiškas — prašymas. 

Adresatas - įsivaizduojamas 

darbdavys. 

II 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Rašymo užduotis: Jūsų nuomonė 

(pvz., apie profesijos svarbą 

žmogui) rašinys. 

II 

Pasirinktos profesijos pristatymas. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

Profesinė kvalifikacija, (gūdžiai, 

asmeninės savybės reikalingos 

šiai profesijai. Kokios karjeros 

galimybės, pasirinkus šią 

profesiją). 

II 

Prisistatymo darbdaviui pratybos. 

Komunikacinių įgūdžių vystymas. 

Karjeros įgyvendinimo kompetencijos 

plėtojimas. 

Savęs pristatymo darbdaviui 

kalbos rašymas ir pristatymas 

vaidmenų žaidimo metodo 

pagalba. 

IV 

 
Matematika ir 

informacinės 

technologijos 
  

Konkursinio balo skaičiavimas. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

 

Niutono binomas. Sumos 

ženklas. 
IV 

Laiko apskaičiavimas, numatymas, 

planavimas. Karjeros planavimo 

kompetencija. 

Mokomės skaičiuoti laiką. 5 

Savęs pažinimo testas. Savęs pažinimo 

kompetencija. 
Testų rezultatų skaičiavimas. II-IV 

Matematiko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Taikomoji matematika. 

Elektroninės skaičiuoklės. 
II 

Informatiko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 
Informacinės technologijos. II 

Statistinis duomenų tvarkymas.   5-IIg 

 Fizika   

Profesijų įvairovė: 

vairuotojo ir/ar autošaltkavio profesija. 
 Mechaninis judėjimas. 8 



Vairuotojo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 
Kūnų sąveikos dėsniai. 8 

Optometristo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 
Lęšiai ir optiniai prietaisai. II 

Astronomo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 
Astronomijos pradmenys. II 

IAE darbuotojai, jų darbo diena ir 

darbo pobūdis. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Elektros energijos gamyba. 

Branduolinė energija. 
II 

Radiotechnikas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Radioaktyvumo poveikis 

gyvajam organizmui. 
II 

Fiziko profesija. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Elektromagnetiniai virpesiai ir 

bangos. 
II 

 

 Dailė 
  

Dizainerio profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Knygos menas. Knygos sandara. 

Meniškos knygos forma. Vaizdo, 

teksto ir fono derinimas knygos 

puslapiuose. 

6 

Landšafto architekto profesija. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

 Estetiškos aplinkos kūrėjai - 

kraštovaizdžio architektai. 

Gamtos ir žmogaus sukurtų formų 

ir spalvų deriniai soduose ir 

parkuose. Taisyklingi ir laisvi parkų 

planai. 

6 

Dizainerio profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Vizualinė reklama mano aplinkoje. 7 

Architekto profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Vietos parkų architektūros ir 

želdinių vizualieji bruožai. 

“Apželdinimo projektas”. 

7 

Interjero dizaineris. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Originalių rėmelių kūrimas, 

derinant įvairias medžiagas 

(dekoravimo būdu). 

7 

Interjero dizainerio profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Linijinė perspektyva interjere. 
8 

Dailininko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Dailė ir bendravimas. Meniškas 

lankstinuko apipavidalinimas. 

I 

Menotyrininko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Menas aplink mus. 

II 

Skulptoriaus profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Šiuolaikinė skulptūra interjere. 

IV 

 Rusų kalba   

Profesijų Įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

  

7 



Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

  

8 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

  

I 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

  

IV 

 Biologija   

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Biologija - mokslas apie gyvybę. 

7 

Biologo tyrinėtojo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Kaip dirba mokslininkai? 

7 

Gydytojas - dietologas. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Kaip sveikai maitintis? 

7 

Odontologo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Dantys susmulkina maistą. 

7 

Kardiologo profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Širdis - gyvoji pompa. 

7 

Akių gydytojas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Projektas “Gyvenimas tamsoje”. 

7 

LOR gydytojas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Projektas “Gyvenimas tyloje”. 

7 

Neurologas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Nervų sistema. 

7 

 Technologi- 

jos 

  

Statybininko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Statybininko profesija. 

I 

Medienos apdirbimo profesija. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

 Medienos apdirbimo profesija. 

I 

Dailiųjų amatų profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Dailiųjų amatų profesija. 

I 

Juvelyro profesija. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Taurieji metalai. 

II 

 Geografija   

Geografo profesija. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Geografija. Įvadinė pamoka. 

I 

Sinoptikai, meteorologas, 

melioratorius. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 Klimatas Lietuvoje. I 

Mokymasis nustatyti darbo rinkos 

ypatumus rajone, apskrityje ir šalyje. 

 Užimtumas Lietuvoje. 
II 

 Gamta ir 

žmogus 

  

Aplinkos apsaugos inspektorius. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

 Miškas. 5 

Architektas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

 

Mūsų namai. 5 

Gydytojas-dietologas. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Žmogus. 5 



Hidrologas-meteorologas. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Oras, vėjas ir vanduo. 5 

Biologas-ekologas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Ežeras, kūdra, upė. 5 

Žvejo amatas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Prie jūros gyvename. 5 

Astronomo darbas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Žvaigždės iš arti. 6 

Chemikas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Gimnazijos chemijos laboratorijoje. 6 

Biologas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Ląstelė. 6 

Vairuotojas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Greitis. 6 

Muzikanto profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Garso bangos. 6 

Gydytojas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Augame ir bręstame. 6 

Energetikas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Energijos šaltiniai ir oras. 6 

Ekologas. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Pradėkime nuo savęs. 6 

 Dorinis 

ugdymas 

(Tikyba/ 

etika) 

  

Savęs pažinimas.  Kas aš esu? 5 

Savęs pažinimo plėtojimas. Koks mano temperamentas? 5 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Mano vaidmenys gyvenime ir mano 

tapatybė. 

5 

Savęs pažinimas ir savęs vertinimas. Kokį aš matau save ir kokį mane 

mato kiti? 

7 

Savęs pažinimas ir profesijų pasaulis. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

Mano svajonės ir galimybės. 7 

Savęs pažinimo kompetencijos 

plėtojimas. 

Kiekvienas žmogus apdovanotas 

talentais ir gebėjimais. 

7 

Savęs pažinimas: vertybės, kurias noriu 

realizuoti būsimame darbe. 

Bendražmogiškos vertybės. II 

 Psichologija   

Savęs pažinimo kompetencijos 

vystymas. 

 Aš - struktūra, Aš - koncepcijos. III 

Amžiaus tarpsnių periodizacija. III 

Mūsų Aš vaizdas. III 

Savęs pažinimas ir vertinimas. III 

Savistaba. Savęs pažinimas. III 

 Ekonomika 

 

  



Advokato profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

 Ekonominis mąstymo būdas. 

Vartotojų sprendimai. 

I 

Bankininko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Taupymas. Akcijos ir akcijų fondai. I 

Antstolio profesija. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Skolininkai ir besiskolinantys I 

Prekybininko profesija. Karjeros 

galimybių pažinimas. 

Atsiskaitymo būdai. Lyginamasis 

pirkimas. 

I 

Mokesčių ekonomistas, profesija. 

Karjeros galimybių pažinimas.  

Kokius mokame mokesčius? I 

 

 Anglų kalba   

Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas.  Gyvenimo aprašymo (CV) rašymas 

anglų kalba. II 

Motyvacinis laiškas.  Dalykinis rašymas. Motyvacinio 

laiško rašymas anglų kalba. II 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Dalykinis laiškas - prašymas anglų 

kalba priimti į darbą. Adresatas — 

įsivaizduojamas darbdavys ar 

įmonė. 

II 

Profesijų įvairovė. Karjeros galimybių 

pažinimas. 

Rašymo užduotis. Jūsų nuomonė 

(pvz., apie profesijos svarbą 

žmogui) rašinys anglų kalba.. 

II 

Pasirinktos profesijos pristatymas. 

Karjeros galimybių pažinimas. 

Profesinė kvalifikacija. įgūdžiai, 

asmeninės savybės reikalingos šiai 

profesijai. Kokios karjeros 

galimybės, pasirinkus šią profesiją. 

II 

Prisistatymo darbdaviui pratybos. 

Komunikacinių įgūdžių vystymas. 

Karjeros įgyvendinimo kompetencijos 

plėtojimas. 

Savęs pristatymo darbdaviui kalbos 

angliškai rašymas ir pristatymas 

vaidmenų  

žaidimo metodo pagalba. 

II 

Pradinis ugdymas (pasaulio paž., 

lietuvių k., dailė ir technologijos, 

muzika). 

 Tėvelių profesijos 

Kuo būsiu? 

Amatai 

Gimnazijoje dirbantys darbuotojai 

Paslaugos 

1-4 kl. 

 

______________________ 


