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                                                                                                                PATVIRTINTA: 
Vilniaus saugaus miesto centro 

Direktoriaus 

2017-09-15 

 
 

VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO 

ILGALAIKĖS PROFESINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO (SAUGAUS EISMO)  

ŠVIETIMO  PROGRAMA 
 

  „SAUGŲ EISMĄ KURIANČIŲ PROFESIJŲ PASAULIS“ 

2017-2018 m.m. 
 

 

PROGRAMOS TIKSLAS 

Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis 

karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save. 
. 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

1. Savęs pažinimo srityje įgyti kompetencijų: 

- pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų 

sąsajas su karjera; 

- pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis. 

            2. Karjeros galimybių pažinimo srityje įgyti kompetencijų: 

-pažinti   darbo pasaulio galimybes, įvairoves ir kaitą; 

-rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją; 

-pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes. 
 
 

PROGRAMOS DALYVIAI 
 

Vilniaus m. ugdymo įstaigų 2-4 kl., 5-8 kl. mokiniai. 
 

 

PROGRAMOS VYKDYMO VIETA /VYKDYTOJAI 
 

Programos vykdymo vieta- Vilniaus saugaus miesto centras, ugdymo įstaiga, kurios mokiniai 

dalyvauja programoje, Lietuvos geležinkelių muziejus. 

Programą  koordinuos Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo metodininkė-specialistė 

Jolanta Dovidavičienė. 

Informacija ir registracija: E-mail: jolantadovidaviciene@yahoo.com, mob. tel.:8 60405852 
 

PROGRAMOS TRUKMĖ 
 

  Programos mokymo  trukmė -  1 mėn.( 2 val. per savaitę, 4 kartai per mėnesį). 
 

PROGRAMOS VYKDYMO TVARKA IR MOKYMO KAINA 
 

Norintys dalyvauti mokymo programoje pedagogai, užregistruoja ir suderina programos 

vykdymo laiką. Kaina -10 eurų mokiniui. 

  

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Profesijos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių pasirinkimų žmogaus gyvenime. Teisingas 

profesijos pasirinkimas įprasmina žmogaus gyvenimą. Norint tinkamai pasirinkti profesiją 

reikalingos tam tikros sąlygos: žinios apie profesiją, žinios apie pasirinktos profesijos reikšmę, 

interesai, polinkiai, teisingas savęs ir šalies ekonominių galimybių įvertinimas. 

Profesinio veiklinimo patirtinių vizitų metu (įmonėse, įstaigose, sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose ir kt.), mokiniai susipažins su tam tikra profesija ar veiklos sritimi ir patys 

išbandys bent kelis svarbiausius profesijos ar veiklos aspektus. 
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PROGRAMOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 
VEIKLA Vieta 

1. 
    Įvadas į profesijų pasaulį.  

Kas aš esu? Ko aš noriu? Ką aš galiu? Kaip tai pasiekti? 
ViSMC  

2. 

   Patirtinis vizitas Lietuvos geležinkelių muziejuje: 

- Edukacinė veikla (žaidimas) - „Geležinkelininkas“ 

(2-4 kl. mokiniams). 

- Edukacinė - praktinė veikla „Kas valdo traukinius“  

- (5-8 kl. mokiniams). 

Lietuvos 

geležinkelių 

muziejus 

3. 
Edukacinė - praktinė veikla „ Vilniaus senamiesčio gatvelės -  

kaip jomis vaikšto, važinėja dabar ir seniau“. 
Vilniaus senamiestis 

4. Viktorina „Saugų eismą kuriančių profesijų pasaulis“ ViSMC 

Pastaba: detali informacija apie veiklas, pateikiama tik užsiregistravus į programą. 

 

 

Parengė  

Saugaus eismo metodininkė-specialistė                                                    Jolanta Dovidavičienė 


