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2019–2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

Ugdymo plano 

14 priedas 

 

INTEGRUOTA TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA 9 KLASEI (17 VALANDŲ) 

 

Eil. 

Nr. 
Pamokos tema Val. Pastabos 

1. 

Įvadinė pamoka. 

Susipažinimas su darbo aplinka ir priemonėmis. 

Saugaus darbo taisyklėmis, vertinimo sistema.  

Profesijos, karjeros ir asmenybės testai. 

1 Mokiniai teisingai įvardina saugaus elgesio 

taisykles .  

Savęs pažinimo testas „Ką galiu, moku, noriu, 

trūksta“. 

 Filmukų peržiūra „Savęs pažinimas“, 

„Profesijos pasirinkimas“, „Mokymosi kelio 

pasirinkimas“, „Darbo paieška“. 

2. 

Lietuvos ūkio šakų pažinimas 1 Geba atpažinti ūkio šakas, įvardina esminius ūkio 

šakų  

bruožus. Pasirenka artimą profesiją... 

Susipažįsta su reikalavimais projektiniam darbui. 

Integruotas ugdymas karjerai  

3. 

Aprangos ir tekstilės ūkio šakos apžvalga ir  

vykdomos veiklos apibūdinimas 

1 Nagrinėja demonstruojamą medžiagą, susipažįsta 

su  

aprangos ir tekstilės ūkio šaka, gaminama 

produkcija ir  

teikiamomis paslaugomis. 

4. 

Turizmo, viešbučių, viešojo maitinimo ūkio 

šakos apžvalga ir vykdomos veiklos 

apibūdinimas. 

2 Susipažįsta su turizmo, viešbučių, viešojo 

maitinimo ūkio  

šaka, gaminama produkcija ir teikiamomis 

paslaugomis. 

5. 

Statybos ir medžio apdirbimo ūkio šakos 

 apžvalga ir vykdomos veiklos apibūdinimas 

1 Susipažįsta su statybos ir medžio apdirbimo ūkio 

šaka,  

gaminama produkcija ir teikiamomis paslaugomis. 

6. 

Mechanikos, mechanikos  remonto ir  

metalo apdirbimo ūkio šakos apžvalga ir  

vykdomos veiklos apibūdinimas. 

1 Nagrinėja ir susipažįsta su mechanikos, 

mechanikos  

remonto ir metalo apdirbimo ūkio šaka, gaminama  

produkcija ir teikiamomis paslaugomis. 

7. 
Verslo ir vadybos ūkio šakos apžvalga ir  

vykdomos veiklos apibūdinimas. 

2 Aptaria  verslo ir vadybos ūkio šakas, vykdomą 

 veiklą ir teikiamomis paslaugomis. 

8. 

Energetikos, elektrotechnikos ir elektronikos,  

telekomunikacijų ūkio šakos apžvalga ir  

vykdomos veiklos apibūdinimas 

1 Pasinaudodami įvairiais informacijos šaltiniais, 

apibūdina  

ūkio šakos darbuotojų profesijas, veiklos sąlygas 

ir  

 priemones. 

9. 

Taikomojo meno, dailiųjų amatų, dizaino,  

poligrafijos ūkio šakos apžvalga ir vykdomos  

veiklos apibūdinimas 

2 Pasinaudodami įvairiais informacijos šaltiniais, 

apibūdina  

ūkio šakos darbuotojų profesijas, veiklos sąlygas 

ir   

priemones. Remdamiesi įvairiais informacijos 
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šaltiniais,  

supranta šalies ūkio šakų istorinę raidą ir 

prognozuoja jų  

vystymosi perspektyvas 

10. 

Ekskursijos į pasirinktą įmonę organizavimas  

(pagal galimybes). 

2 Susipažinę su konkrečios įmonės veikla, darbo 

pobūdžiu, mokiniai gebės įgytas žinias pritaikyti 

pasirenkant  

projektinį darbą. 

11. Idėjų projektui paieška, planavimas 1  

12. 

Projektinių darbų pristatymas. 

„Mano svajonių profesija“ 

3 Remdamiesi atliktu projektiniu darbu ir 

papildomais informacijos šaltiniais, individualiai 

arba grupėmis, mokiniai,  

naudodami įvairias formas, pristato projektinį 

darbą. 

17. Apibendrinimas, aptarimas, profesijų testai. 1  
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