
2019 m. birželio 13 d Marijampolės 

,,Ryto“ pagrindinėje mokykloje vyko 

karjeros diena. 

5-9 klasių mokiniai vyko susipažinti su 

tėvų, globėjų, senelių, artimųjų 

profesijomis ir karjeros galimybėmis.





5a ir 5b kl. išvykoje J. Basanavičiaus gimtinėje susitiko su vietos 

muziejaus darbuotojais. 

Iš pirmų lūpų mokiniai išgirdo kokia ištikrųjų yra muziejininko 

profesija. 

Šiuolaikinio muziejininko profesija visiškai nenuobodi, priešingai, ji 

kūrybiška ir dinamiška. 

Šios profesijos žmogus, lyg koks detektyvas, surenka ir atrenka 

informaciją, ieško vertybių, jo lūpomis daiktai prakalba apie 

save, savo istoriją, išliekamąją reikšmę.

Galima įgyti teorines muziejininkystės bendrąsias žinias, bet tikrą 

specialybės krikštą ir supratimą galima gauti tik dirbant patį 

muziejininko darbą.











6b-GMPS



Susitikimas su darbuotojais

Supažindinimas su pirmosios 

pagalbos teikimu



Pirmosios pagalbos suteikimas



Pagalba užspringusiam

GMP automobilio įranga





Lankėmės langų 

gamykloje 

UAB ,,DOVISTA“



• Susipažinome su šios gamyklos kai kuriais darbuotojais,  

gamyklos patalpomis, veikla.

• Stebėjome gaminamų langų procesą. Sužinojome, kad ši 

įmonė dar labai jauna – jos atidarymas buvo 2018 m. 

rugsėjo mėn.

• Šioje gamykloje dirba apie 130 darbuoitojų.

• Langų gamyboje reikalingi šie darbuotojai: aliuminio 

profilio paruošėjai, supjovėjai, surinkėjai, stiklintojai, medžio 

profilio supjovėjai, profiliuotojai, medžio neatitikčių 

taisytojai, impregnuotojai, dažytojai, medžio rėmų 

surinkėjai ir t.t.



Mes dar mokinamės,

tyrinėjam, stebim, ieškom...

Kas žino, gal ateityje, kuris nors iš mūsų ir 

būsim šios didelės gamyklos dalis.







Buvome supažindinti su VMI institucija, patalpomis, 

darbuotojais......

Sužinojome, kad VMI dirba juristai, teisininkai, administratoriai, 

buhalteriai, ekonomistai, informatikai…Viso apie 16

darbuotojų.



Išklausėme įdomią paskaitą apie mokesčius...



,,Išklausinėję‘‘ mus 

dominusių klausimų-

padėkojome ir 

atsisveikinome su mus 

priėmusia specialiste.



Kas žino, galbūt vieną 

dieną VMI bus vieno iš 

mūsų darboviete??? 

Laiko mes dar turime, bet 

pradėti svajoti ir planuoti 

savo karjerą galime jau 

dabar!





Profesijų dienaValuckų ūkyje

Susipažinome su ūkininko 

veikla.

Sužinojome kokios profesijos 

reikalingos ūkininkaujant:

• Mechanizatorius

• Agronomas

• Buhalteris

• Vadybininkas

• Vairuotojas ekspeditorius

• Lauko darbininkai



Profesijų dienaValuckų ūkyje
Praktiškai mokėmės atpažinti ūkininkų Valuckų 

auginamus javus. 



Profesijų dienaValuckų ūkyje
Sužinojome apie technikos naujoves ir kodėl šiuolaikiniai traktoriai turi geltoną kepurę... 





Marijampolės profesinio rengimo 

centras
Akimirkos iš kelionės į profesinio rengimo centrą:





UAB „Mantinga“
Mantingoje susipažinome su šiomis profesijomis:
• Technologo

• Operatoriaus

• Fasuotojo

• Formuotojo

• Gamybos operatoriaus

• Sandėlininko

• Šaldymo įrengimų priežiūros meistro

• Elektrošaltkalvio

• Krovėjo









Profesijų spektras.

Susipažinom su centro veikla ir

galimybėmis įsigyti profesiją 

ar pakeisti jau turimą.







Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų 

uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos 

padaro tave didesniu, tvirtesniu ir geresniu. Kokios 

yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas. Tavo 

svajonės yra pranašavimai apie tai, kas gali būti ir turi 

būti tavo gyvenime.

(Amerikiečių rašytojas Orison Swett Marden)


