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KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į MOKOMUOSIUS DALYKUS  

I – IV KLASĖSE 

 

2017–2018 M. M. 

TIKSLAS: 

Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, 

sužadinant  mokinių mokymąsi, sąmoningumą ir motyvaciją aktyviai kurti savo karjerą. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Sudaryti sąlygas mokiniams sistemingai ir nuosekliai įvairių dalykų pamokose įgyti gebėjimų, 

reikalingų karjeros planavimui ir įgyvendinimui.  

2. Padėti įvairiapusiam mokinio ugdymuisi, asmens kompetencijų ugdymui bei tolimesnei 

profesinei veiklai.  

3. Susipažinti su profesijomis, susijusiomis su konkrečiu mokomu dalyku: pažinti, pasitikėti savimi. 

 

 

I klasė 

Dalykas Val. sk. Tema 

Biologija 1 1. Organizmo funkcijų savireguliacija. Asmeninių savybių, 

vertybių, gabumų įtaka gyvenimui ir karjerai.  

Geografija 1 1. Darbo reikšmė ir paskirtis žmogaus gyvenime.  

Svarbiausios darbo kaitos tendencijos pasaulyje. 

Matematika 1 1. Bendradarbiavimo svarba veiklos sėkmei. Matematikų 

Pitagoro, Dekarto ir kt. sėkmės istorijos. 

Chemija 1 1.Aplinkos poveikis žmogaus gyvenimui ir karjerai. 

Technologijos 2 1. Karjeros informacijos paieška, panaudojimas planuojant 

karjerą. 2. Svarbiausios darbo pasaulio kaitos tendencijos, 

XXI amžiaus darbuose svarbios kompetencijos. 

Kūno kultūra 1 1. Pasitikėjimas savimi, gebėjimas susikaupti. 

Etika 2 1. Savojo "aš" paieška 

2. Mokytis ir suprasti savo pašaukimą 

Tikyba 2 1. Laisvės ir atsakomybės ryšys. 2. Rūpestis vargstančiais. 

Savanorystė. 

Fizika 1 1. Bendradarbiavimo svarba planuojant karjerą. 
Elektromagnetiniai reiškiniai. 

Anglų kalba 1 1. Savybės ir vertybės reikalingos sėkmingai karjerai. 

Rusų kalba 1 1. Mano interesai ir pomėgiai. Mano mintys apie būsimą 

profesiją 

Pilietiškumo pagrindai 2 1. Socialinės grupės. Vaidmenų pasiskirstymas. 

2.Socialinė nelygybė kaip taip išspręsti 
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II klasė 

Dalykas Val. sk. Tema 

Biologija 1 1. Organizmas ir aplinka.  Sėkmingos adaptacijos naujoje 

aplinkoje veiksniai. 

Geografija 1 1. Aplinkos poveikis žmogaus gyvenimui ir karjerai. 

Chemija 1 1. Karjeros informacijos paieška, panaudojimas planuojant 

karjerą. 

Istorija 1 1. Lietuvos ūkis ir visuomenė sovietmečiu. Darbo reikšmė ir 

paskirtis žmogaus gyvenime.  

Technologijos 1 1.  XXI amžiaus darbuose svarbios kompetencijos 

Kūno kultūra 1 1. Sąžiningo žaidimo laikymasis. Mokėjimas pralaimėti. 

Etika 2 1. Asmenybės savastis ir tapsmas 

2. Veiklos įprasminimas 

Tikyba 1 1. Temperamentas. Charakteris. 

Fizika 1 1.Svarbiausios darbo pasaulio kaitos tendencijos. 

Lietuvių kalba 1 1. Pasitikėjimas savimi ir kitais Just. Marcinkevičiaus 

dramoje ,,Prometėjas‘‘. 

Anglų kalba 1 1. Žiniasklaida ir jos įtaka mokinių karjeros pasirinkimui. 

Rusų kalba 1 1. Asmeninių savybių įtaka  karjeros planavimui.  

Pilietiškumo pagrindai 1 1. Karjera Lietuvoje.  

Matematika 1 1. Matematikos reikšmė renkantis profesiją (mokantis 

statistiką atlikti praktinį darbą: skritulinės diagramos 

sudarymas konkursiniam balui iliustruoti). 

Ekonomika ir verslumas   3 1 Verslo organizavimo formos: susitikimai su verslo 

atstovais. 2. Mainai, pinigai. Bankų funkcijos. Finansininko 

profesija. 3. Taupymas ir skolinimasis. Antstolio profesija.  

 

 

III klasė 

Dalykas Val. sk. Tema 

Biologija 2 1. Organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos. 

Savęs motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo būdai. 

2. Homeostazės samprata ir termoreguliacija. Įdomių 

žmonių gyvenimo,  karjeros pavyzdžiai.  

Chemija 1 1. Gyvybės chemija. Karjeros informacijos paieška, 

panaudojimas planuojant karjerą. 

IKT 1 1.Mano profesija pateikčių rengimas 

Istorija 1 1. Pramonės perversmo sukelti pokyčiai pasaulyje. 

Etika 2 1. Šeimos samprata visuomenės mokslų kontekste  

2. Profesinio ir šeimos gyvenimo dermė 

Tikyba 2 1. Esu vertingas. 2. Gyvenu bendruomenėje. 

Lietuvių kalba 1 1. Lietuvių k. Darbo reikšmė Donelaičio ,,Metuose‘‘ 

Anglų kalba 1 1. Mokymasis, mokymosi stiliai ir karjeros planavimas. 

Ekonomika ir verslumas 2 1. Verslo organizavimo formos. Verslininko savybės. 

2. Verslo etika  

Matematika 1 Matematikos mokymosi stiliai (įžanginė pamoka). 

Psichologija 4 1. Psichologo veiklos ypatumai 

2. Psichologijos studijų galimybės  

3. Asmeninių tikslų, vertybių motyvuojantis poveikis 

4. Temperamentas ir charakteris 
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IV klasė 

Dalykas Val. sk. Tema 

Biologija 1 1.Savęs motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo būdai. 

Homeostazė ir organizmo valdymas. 

Geografija 1 1. Svarbiausios darbo pasaulio kaitos tendencijos.  

Fizika 1 1.Visatos tyrimai, kosmoso evoliucija. Svarbiausios darbo 

pasaulio kaitos tendencijos, 

XXI amžiaus darbuose svarbios kompetencijos. 

Istorija 1 1. Darbo pobūdžio ir socialinių santykių kaita po pramonės 

perversmo. 

Lietuvių kalba 1 1. Asmenybės formavimasis V.Mykolaičio- Putino ,,Altorių 

šešėly‘‘, J.Kunčino romane ,,Tūla‘‘. 

Anglų kalba 1 1. Profesijos ir jų pasirinkimo kriterijai. 

Vokiečių kalba 1 1. Įžymių žmonių sėkmės istorijos.  

Rusų kalba 1 1. Mano ateities planai. Profesijos. 

Ekonomika ir verslumas 3 1. Susitikimai su verslo atstovais. 2. Informacijos paieška 

internete. Susitikimai su universitetų ir kolegijų atstovais.  

3. Profesinis veiklinimas – susitikimai su finansų, verslo 

profesijų atstovais.  

Matematika 1 1. Įžanginė pamoka. Mokymosi būdai ruošiantis 

matematikos valstybiniam egzaminui. 

Braižyba. Grafinis 

dizainas 

2 1. Sėkmingo prisistatymo poveikis asmens karjeros 

galimybių plėtrai. 

 

2017 m. lapkričio 24 d. – Karjeros ugdymo diena ( pagal atskirą planą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA I–IV kl. 

 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti gimnazijos smurto prevencijos priemones, kurios 

padėtų mokinius išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei taip kurti saugią ir draugišką 

aplinką mokykloje. 

 

Uždaviniai: 

Šia programa siekiama, kad mokinai: 

 realistiškai vertintų save ir gebėtų atpažinti bei valdyti savo jausmus; 

 įgytų reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

 įgytų saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į įvairias 

socialines situacijas ir aplinką; 

 gebėtų išklausyti, išreikšti savo nuomonę ir žinotų kur kreiptis pagalbos; 

 gebėtų konstruktyviai spręsti tarpusavio konfliktus, užmegzti tarpusavio santykius; 

 formuotų mokinių bendravimo įgūdžius, sugebėjimą dirbti komandoje, su kitais žmonėmis, 

priimti jų skirtumus; 

 ugdytų mokinių atsakomybę už save ir aplinką. 

 

Bendrosios kompetencijos, įgyjamos baigus programą 

• Paaiškinti smurto ir patyčių sąvokas, apibūdinti smurto formas; 

 Realistiškai vertinti save ir savo galimybes; 

 Gebėti tinkamai valdyti savo jausmus ir kontroliuoti elgesį; 

 Gebėti konstruktyviai spręsti konfliktus, dirbti komandoje; 

 Gebėti priimti sprendimus ir kreiptis pagalbos susidūrus su smurto ir/ar patyčių apraiškomis. 

 

I klasė 

 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Etika 1 sausis Saugus bendravimas internete 

Tikyba 1 sausis Ar galime keisti pasaulio veidą 

Lietuvių k. 1 spalis M. Hedonas „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ 

Biologija 1 balandis Jutimai ir suvokimas. Patyčios 

Chemija  1 gruodis Vanduo, tirpalai. Kaip tirpsta medžiagos. Patyčios 

Pilietiškumo 

pagrindai 

7 lapkritis Patyčios ir smurtas. Kaip to išvengti? 

Žmogaus 

sauga 

7 lapkritis- 

gruodis 

Savižudybių prevencija (statistika, priežastys, pagalbos 

telefonai) 

Kūno kultūra 2 gruodis Sąžiningo žaidimo laikymasis 

Klasės 

valandėlės 

4 spalis 

spalis 

kovas 

vasaris 

IA kl. Patyčioms –NE 

IE kl. Patyčios? Kas tai? (mokinių anketavimas) 

IE kl. Diskusija ,,Aš nesityčioju, o tu?“ 

IF kl. Filmo patyčių tema peržiūra ir aptarimas 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

spec. 

8 rugsėjis 

kovas 

gegužė 

(pagal 

susitarimą) 

Adaptacijos tyrimas 

Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 

Tyrimas „Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“ 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams (konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs pažinimas ir kt.) 
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II klasė 

 

III klasė 

 

IV klasė 

 

 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Etika 1 sausis Interneto nauda ir grėsmė 

Tikyba 1 lapkritis Aš galiu imti ir duoti 

Biologija 1 balandis Organizmų prisitaikymas prie aplinkos. Patyčios 

Pilietiškumo 

pagrindai 

4 lapkritis Pagarba žmogiškajam orumui 

Kūno kultūra 2 gruodis Sąžiningo žaidimo laikymasis 

Klasės 

valandėlės, 

soc.pedagogė 

4 balandis Priešiškumo ir pykčio valdymas 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

spec. 

6 kovas 

gegužė 

(pagal 

susitarimą) 

Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 

Tyrimas „Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“ 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams (konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs pažinimas ir kt.) 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Etika 4 lapkritis 

sausis 

Tėvų ir vaikų santykių problemos, jų priežastys ir įveikimo 

būdai. 

Pagrindinės šeimos funkcionalumą trikdančios problemos 

Tikyba 1 

1 

vasaris 

balandis 

Ar gyvenimas rizika? 

Technologijos šiandien 

Biologija 1 gegužė Kombinacinis kintamumas. Genotipas, fenotipas. Patyčios 

Klasės 

valandėlės, 

psichologė 

5 rugsėjis  

 

vasaris 

IIID kl. Klasės mikroklimatas. Video apie patyčias ir 

apklausa  

Savižudybės 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui spec. 

6 kovas 

gegužė 

(pagal 

susitarimą) 

Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 

Tyrimas „Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“ 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams (konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs pažinimas ir kt.) 

Dalykas Val

. sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Biologija 1 balandis Žmogaus sveikata. Gera fizinė ir psichinė savijauta. Patyčios 

Klasės 

valandėlės, 

psichologė 

5 lapkritis 

vasaris 

IVA kl. Kaip sustabdyti patyčias? Filmo peržiūra ir aptarimas. 

Savižudybės 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui spec. 

5 gegužė 

(pagal 

susitarimą) 

 

Tyrimas „Patyčių masto įvertinimas gimnazijoje“ 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams (konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs pažinimas ir kt.) 
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KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PREVENCINIŲ 

BEI KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į MOKOMUOSIUS DALYKUS 

2017–2018 M. M. 

 

1. SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO IR RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA 

 

I klasė 

Dalykas 
Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 
Tema 

Etika 

3 

Spalis  

Gruodis  

Vasaris   

Poreikių prioritetai. 

Draugystė ir bičiulystė. 

Išrinktoji meilė. 

Tikyba 

4 

Spalis 

 

Spalis 

Lapkritis 

Vasaris 

Siekti laisvės rinktis, suvokiant, kad esi atsakingas už 

savo poelgius. 

Jausti atsakomybę už Dievo mums dovanojimą laiką. 

Bendrystės ir vienatvės vertė. 

Pašaukimas. 

Kūno kultūra 

5 

 

 

 

Lapkritis 

 Įvardinti sveikos gyvensenos principus. 

 Analizuoti, kas palanku ir kas kenkia sveikatai.  

Analizuoti, kaip sveika gyvensena lemia geresnę 

savijautą ir sveikatą.  

Pateikti pavyzdžių apie teigiamą ir neigiamą aplinkos 

poveikį asmens sveikatai.  

Paaiškinti ryšius tarp asmens, šeimos ir 

bendruomenės sveikatos. 

Lietuvių k. 

2 

Lapkritis 

Gruodis 

Žmogus ir tėvynė. 

Supažindinimas su asmenybėmis (Žemaitė, Vydūnas, 

I. Simonaitytė) 

Biologija 
1 

Lapkritis  Judėjimas. Griaučiai ir raumenys. Taisyklinga 

laikysena, sveika mityba. 

Chemija  
1 

Spalis  Žalingi aplinkos veiksniai žmogaus sveikatai (rūgštus 

lietus ir kt.) 

Žmogaus sauga, 

švietimo pagalbos 

spec. 

2 

 Praktinė laboratorija „Cheminės medžiagos aplink 

mus“. 

Klasės valandėlės 
1 

 Rizikingo elgesio pasekmės: kas palanku, o kas 

kenkia sveikatai? 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros spec. 

1 

Lapkritis Abortas, kontraceptinės priemonės ir jų pasekmės. 

Švietimo pagalbos 

mokiniui spec. 
1 

Kovas Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 
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II klasė 

 

Dalykas 
Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 
Tema 

Etika 3 Gruodis  

Sausis  

Balandis  

Draugų lūkesčiai ir draugystės motyvai 

Vyriškumas ir moteriškumas 

Eutanazija 

Tikyba 3 Gruodis 

Kovas 

Gegužė 

Lytiškumas dovana. 

Suvokti gyvybės vertę, ją puoselėti. 

Suvokti šeimos vertę ir neišardomumą. 

Kūno kultūra 

8 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

Spalis 

 

Balandis 

Pastebėti, kaip lavinant fizines galias ugdosi 

asmeninės savybės, charakterio bruožai: valia, 

ryžtas ir kt. 

Pastebėti organizmo pokyčius, vykstančius dėl 

įvairių fizinių krūvių poveikio. 

Nagrinėti visavertės mitybos svarbą fiziniam 

žmogaus darbingumui ir pajėgumui. 

Atlikti pratimus laikysenai koreguoti. 

Taisyklingai atlikti kvėpavimo pratimų kompleksą. 

Tenkinti natūralų fizinio aktyvumo gamtoje poreikį. 

Formuoti mankštinimosi mokėjimus ir įgūdžius, 

stiprinti sveikatą. 

Lietuvių k. 2  Vertybių patikrinimas gėrio ir blogio kova 

Senojo testamento gyvenimo išmintis ir etinės 

nuostatos 

Biologija 1 Balandis Organizmų dauginimasis. 

Chemija  1 Balandis Maisto medžiagos, sveikas maistas 

Klasės valandėlės 1  Mokomės atsispirti neigiamai aplinkos įtakai. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros spec. 

1 Lapkritis Abortas, kontraceptinės priemonės ir jų pasekmės. 

Švietimo pagalbos 

mokiniui spec. 

 Sausis Paauglėms merginoms skirta lytiškumo ugdymo 

grupė, Paramos šeimai centras „Darnūs namai“. 

1 Kovas Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 

 

III klasė 

 

Dalykas 
Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 
Tema 

Etika 7 Rugsėjis 

 

 

Spalis  

 

Gruodis  

Kovas  

Šeimos samprata. 

Šeima kaip pagrindinis socializacijos institutas. 

Meilės raiškos būdų ir formų pavyzdžiai. 

Istorinė šeimos raida. 

Vyro ir moters vaidmenys šeimoje. 

Migracijos padariniai šeimai. 

Atsakinga tėvystė ir motinystė. 

Tikyba 6 Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

 

Kovas 

Suvokti savo ir kiekvieno žmogaus unikalumą. 

Įvardinti asmenines nuostatas bei vertybes. 

Svarstyti kaip galima patobulinti Bažnyčios ir 

pasauliečių bendradarbiavimą. 

Kaip technologijos įtakoja dvasinį žmogaus gyveni 



8 
 

Balandis 

Gegužė 

Šeimos modeliai. 

Puoselėti žmogaus ir gamtos darną. 

Kūno kultūra 
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Lapkritis 

 

 

Pripažinti pagrindinius sveikos gyvensenos 

principus 

Mokėti įsivertinti savo fizinį pajėgumą, apskaičiuoti 

kūno masės indeksą. 

Pagrįsti konkrečios fizinės veiklos įtaką sveikatai ir 

darbingumui. 

Gebėti išlaikyti taisyklingą laikyseną ir kvėpavimą 

fizinio aktyvumo metu ir po jo. 

Gebėti atlikti keletą atsipalaidavimo pratimų stresui 

įveikti arba jo pasekmėms mažinti. 

Lietuvių k. 2 Lapkritis 

 

Gruodis 

Gyvenimas Dievo ir mirties akivaizdoje. Žmogaus 

ir pasaulio prieštaringumas (M. K. Sarbievijus). 

Individo maištas. Asmens vienišumo ir meilės 

patirtys (A.Mickevičius, Maironis). 

Biologija 1 Gegužė Hormonai, lytinis brendimas. 

Klasės valandėlės 1 Rugsėjis - 

birželis 

Integruojama pasirinkta tema pagal poreikį. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros spec. 

1 Lapkritis Psichologinis, fizinis, seksualinis priekabiavimas ir 

smurtas, jų poveikis sveikatai, asmenybei. 

Švietimo pagalbos 

mokiniui spec. 

1 Sausis Paauglėms merginoms skirta lytiškumo ugdymo 

grupė, Paramos šeimai centras „Darnūs namai“. 

1 Kovas Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“. 

Protų mūšis lytiškumo ugdymo tematika. 

 

IV klasė 

Dalykas 
Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 
Tema 

Lietuvių k. 2 Balandis 

Gegužė 

Išbandymai gyvenimu ( „Tūla“, „Madagaskaras“). 

Laisvas vertybių pasirinkimas: šiuolaikinio 

žmogaus orientyrai. Šiuolaikinio „aš“ tapatybė (A. 

Marčėnas, J. Kunčinas. Tūla ). 

Biologija 1 Vasaris  Sveikata, sveika gyvensena. 

Kūno kultūra  
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Lapkritis 

 

 

Balandis 

Pripažinti pagrindinius sveikos gyvensenos 

principus. 

Mokėti įsivertinti savo fizinį pajėgumą, apskaičiuoti 

kūno masės indeksą. 

Pagrįsti konkrečios fizinės veiklos įtaką sveikatai ir 

darbingumui. 

Gebėti išlaikyti taisyklingą laikyseną ir kvėpavimą 

fizinio aktyvumo metu ir po jo. 

Gebėti atlikti keletą atsipalaidavimo pratimų stresui 

įveikti arba jo pasekmėms mažinti. 

Pagal savo fizinį pasirengimą gebėti taikyti įvairias 

fizinio aktyvumo formas atvirame ore ( pvz.: 

įvairios pramankštos, kaitalioti ėjimą su bėgimu, 

saugiai įveikti natūralias gamtines kliūtis).  

Klasės valandėlės 1  Integruojama pasirinkta tema pagal poreikį. 

 



9 
 

2. ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 

I klasė 

 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Biologija  1 Balandis  Žmogus ir sveikata. Psichiką veikiančių medžiagų 

poveikis žmogaus ir jo palikuonių sveikatai.  

Chemija  1 Kovas  Žalingos medžiagos, poveikis sveikatai (druskos ir kt. 

junginiai) 

Etika  1 Gegužė  Netoleruoti žalingų įpročių 

Tikyba  1 Gegužė Priklausomybių blogio kilmė. 

Kūno kultūra 1 Spalis Netoleruoti rūkymo, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo mokykloje ir už jos 

ribų. 

Klasės 

valandėlės, soc. 

pedagogė 

1 Spalis-

lapkritis 

Įstatymai, susiję su draudimu pirkti, vartoti ir platinti 

psichiką veikiančias medžiagas. Psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros spec. 

1 Gruodis  Kas vyksta su su mūsų organizmu, kai vartojame 

psichoaktyviąsias medžiagas? 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui spec. 

1 Gegužė Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas. 

 

II klasė 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Biologija  1 Balandis Vystymasis ir dauginimasis. Vaisingumas, alkoholio ir 

kt. psichotropinių medžiagų žala vaisiui.  

Chemija  1 Gegužė Žalingos medžiagos, poveikis sveikatai. 

Etika  1 Gegužė  Gyventi be žalingų įpročių 

Tikyba  1 Lapkritis Priklausomybėms – ne. 

Kūno kultūra 1 Spalis Netoleruoti rūkymo, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo mokykloje ir už jos 

ribų.  

Klasės 

valandėlės, soc. 

pedagogė 

1 Spalis-

lapkritis 

Įstatymai, susiję su draudimu pirkti, vartoti ir platinti 

psichiką veikiančias medžiagas. Priklausomybė nuo 

tabako ir pagalbos rūkančiam būdai. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros spec. 

1 Gruodis  Kas vyksta su su mūsų organizmu, kai vartojame 

psichoaktyviąsias medžiagas? 
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III klasė 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Biologija  1 Gruodis  Dujų apykaita plaučiuose, žalingas poveikis sveikatai 

rūkant ar naudojant kitas psichotropines medžiagas. 

Etika  2 Gruodis 

Balandis  

Leisti ar drausti? 

Psichiką veikiančios medžiagos kaip šeimos 

funkcionalumą trikdančios problemos. 

Tikyba  2 Spalis Viskas valia, bet ne viskas naudinga. 

Esame apdovanoti laisve. 

Kūno kultūra 1 Lapkritis  Kritiškai nusiteikti ir ryžtingai veikti prieš alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą. 

Klasės vadovas 1  Ką veikti laisvalaikiu? 

Integruojama į 

gamtos mokslų 

dalykus 

2  Psichiką veikiančių medžiagų keliami pavojai 

sveikatai.  

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui spec. 

2 Gruodis Protų mūšis AIDS dienai paminėti. 

 

IV klasė 

Dalykas Val. 

sk. 

Vykdymo 

mėnuo 

Tema 

Biologija  1 Balandis Sveikata – sveika gyvensena, higiena. 

Kūno kultūra 1 Lapkritis  Kritiškai nusiteikti ir ryžtingai veikti prieš alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą. 

Klasės vadovas 2  Ką veikti laisvalaikiu? 

Integruojama į 

gamtos mokslų 

dalykus 

2 Gruodis Psichiką veikiančių medžiagų keliami pavojai 

sveikatai. 
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KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 

 

INTEGRUOJAMOJI ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMA I–IV KLASĖMS 

 

Tikslas  - pažįstant savo protėvių papročius ir tradicijas bei kitų tautų etnokultūrinį dvasinį bei 

materialųjį paveldą, švenčiant tradicines šventes, ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę 

savimonę ir savigarbą, puoselėjančią artimiausios aplinkos ir  savo šalies kultūrą, suvokiančią 

etninės kultūros visumą,  jos santykį su dabartimi ir pasaulio kultūrų įvairove. 

 

Uždaviniai: 

Šia programa siekiama, kad mokinai: 

● pažintų savo tautą, jos paveldą bei charakterį ir save kaip tautos atstovą; 

●  gebėtų analizuoti svarbiausių tradicinių ir šeimos švenčių kilmę bei raidą, jų sąsajas su 

šeimos bei visuomenės gyvenimu; 

●  ugdytųsi  gebėjimą rinkti, fiksuoti, tvarkyti ir saugoti etnokultūrines vertybes;. 

● gebėtų etnokultūrines žinias taikyti rengdami šeimos šventes, organizuodami šiuolaikinius  

renginius; 

●  jaustų atsakomybę už tradicinės savo ir kitų tautų kultūros likimą; 

●  ugdytųsi doros, grožio ir ekologines nuostatas, etninės kultūros tęstinumo poreikį. 

 

Bendrosios kompetencijos, įgyjamos baigus programą 

 

● Gebėti analizuoti tautinės, etninės savimonės ypatumus. 

● Paaiškinti etninės kultūros ištakas, apibūdinti įtakas, veikusias etninės kultūros formavimąsi. 

Paaiškinti etninės kultūros sąvoką, tautos ir etninės kultūros ryšį. 

● Nusakyti dvasinę ir materialinę tautos kultūrą – nematerialųjį ir materialųjį kultūros paveldą. 

● Gebėti aptarti  lietuvių etninės kultūros sąsajas su kaimu, valstietija, taip pat su dvarais, 

miesteliais, miestais, kitų šalių kultūromis. 

● Vertinti įvairias įtakas tradicijoms. Diskutuoti etninės kultūros tęstinumo poreikio ir 

galimybių klausimais, pateikti siūlymų plėtoti etninės kultūros reiškinius savo 

bendruomenėje. 

● Parinkti liaudies kūrybos kūrinių, tinkamų etnokultūrinei šventei ar projektui. 
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I klasė 

Integruojamoji etninės kultūros tema Val. 

skaičius 

Dalykas  Mėnuo 

Kalendoriniai papročiai 2 Tikyba gruodis, kovas 

Kalendoriniai papročiai 1 Etika kovas 

Etninės kultūros samprata, tautinis 

identitetas  

Tautosakos įvaizdžiai ir ženklai, jų 

įtaka grožinei literatūrai 

Tarmės kaip kalbos įvairovės ir 

kultūros atspindys 

 

 

2 

 

3 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

lapkritis, gruodis, 

sausis,  

balandis 

Gyvenamosios vietovės geografinio 

savitumo, reikšmingų gamtos ir 

kultūros paveldo objektų pažinimas 

1 Geografija  

Tauta ir tradicijos.  2 Istorija gruodis -  vasaris 

Etninės kultūros įtaką tautinės ir 

pilietinės savimonės raidai Lietuvoje 

1 Pilietinis 

ugdymas  

sausis - kovas 

Kalendoriniai papročiai 2 Menai (dailė, 

muzika) 

 

Tradicinė ūkinė veikla 1 Technologijos kovas- balandis 

 

II klasė 

Integruojamoji etninės kultūros tema Val. 

skaičius 

Dalykas  Mėnuo 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai 1 Tikyba gruodis 

Kalendoriniai papročiai 1 Etika vasaris 

Lietuvių pasaulėjauta, mitologija ir 

religija (Europos kultūros kontekste) 

1 Lietuvių kalba ir 

literatūra 

lapkritis 

Lygina Lietuvos etnografinius 

regionus, remiasi savo ar senelių 

gyvenamųjų vietovių pavyzdžiais, 

apibūdina lietuvių ir Lietuvos 

tautinių bendrijų tradicijas 

2 Geografija  

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai 2 Istorija balandis- gegužė 

Paprotinė teisė ir elgesys 1 Pilietinis 

ugdymas  

rugsėjis- spalis 
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Liaudies kūryba 1 Menai (dailė, 

muzika) 

 

Liaudies kūryba 1 Technologijos rugsėjis- spalis 

Liaudies astronomija 1 Fizika   

 

III klasė 

Integruojamoji etninės kultūros tema Val. 

skaičius 

Dalykas  Mėnuo 

Kalendorinės šventės ir papročiai 1 Tikyba Kovas 

Kalendorinės šventės ir papročiai 1 Etika sausis 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 

1 Lietuvių kalba ir 

literatūra 

lapkritis 

Tradicinė ūkinė veikla 1 Geografija  

Etninės kultūros samprata 1 Istorija vasaris- kovas 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 

1 Istorija sausis- vasaris 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 

1 Menai (dailė, 

muzika) 

lapkritis 

Tauta ir tradicijos 1 Technologijos gruodis 

 

IV klasė 

Integruojamoji etninės kultūros tema Val. 

skaičius 

Dalykas  Mėnuo 

Etnografiniai regionai 

 

2 Istorija spalis- lapkritis 

kovas 

Kultūrinis kraštovaizdis  1 Geografija spalis- lapkritis 

kovas 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai 1 Menai (dailė, 

muzika) 

 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai 1 Technologijos gruodis 

 


