
EDUKACINĖS IŠVYKOS PROGRAMA  Nr. 3 

Institucija Rekvizitai 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus 

gimnazija 

1905607374, Telšių r. 88321 Varniai, Dariaus ir 

Girėno 56, Tel. (8 444) 47537 

motvalgimnazija@gmail.com 

 

1. Programos pavadinimas 

Ugdymo karjerai: veterinarijos gydytojo, maisto higienistas, maisto produktų saugos inspektorius 

 

 

2. Programos rengėja (-ai) 

Karjeros ugdymui specialistė, mokytoja, pavaduotoja ugdymui. 

 

3. Programos tikslas 

Supažindinti mokinius su veterinarijos gydytojo, maisto higienisto, maisto 

produktų saugos inspektoriaus specialybėmis. 

 

4. Programos uždavinys (-iai) 

1. Pažiūrėti filmuką apie veterinato ir maisto technologijų profesiją. 

2.  Apsilankyti Telšių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyboje, apžiūrėti patalpas, 

dalyvauti edukacijoje, susipažinti su profesijomis, reikalingomis čia dirbti. 

3.  Išklausyti pasakojimą, kaip tapti veterinarijos gydytoju, maisto produktų saugos 

inspektoriumi. 

 

5. Programos anotacija 5-8  klasių mokiniams (iki 1000 ženklų) 

 

Edukacinės išvykos užsiėmimą sudaro:  

1. Teorinis įvadas apie veterinarijos ir maisto produktų technologijų profesijas. Šių profesijų 

pristatymai – filmukai (trukmė – 10-15 min.). 

2. Apžvalginė ekskursija į Telšių valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (trukmė – 30 min.).  

3. Edukacinis užsiėmimas: „Maisto pasirinkimo piramidė“ 1 PRIEDAS. (35 min.).  

4. Įtvirtinimas – informacijos apibendrinimas-  - refleksija 2 PRIEDAS (trukmė – 10 min). 

Bendra edukacinio užsiėmimo trukmė: 90 min. 

 

6. Programos sąsaja su BP. 

Gamta ir 

žmogus 

biologija, 

žmogaus sauga 

Temos: ,,Sveikata ir sauga“, „Mityba“, „Maistas“, „Švara“, „Medžiagų sudėtis 

ir savybės“ ir kt. (5-8 klasės).  

Kritiškai vertinti jau turimas žinias ir nuolat jas tikrinti, tikslinti, papildyti. 

Gebėjimai: Naudotis prieinama informacija, gautą informaciją trumpai 

apibendrinti ir perteikti kitiems žodžiu, raštu ar piešiniu. 

 

 



7. Mokinių amžius, mokomoji kalba, programos trukmė 

Amžius (klasė) Kalba  Trukmė 

10-15 metų (5-8 klasės) Lietuvių k. 90 min.  

 

8. Programos vedimo metodai 

Edukatoriaus veikla, darbo 

metodai 

Mokinių veikla Tikėtini rezultatai 

(pagilintos kompetencijos) 

Teorinė paskaita, ekskursija, 

edukacinis užsiėmimas, 

minčių lietus, klausimai-

atsakymai. 

Informacijos išklausymas, 

objektų,  technikos, darbo 

vietos ar priemonių, susijusių 

su veterinarijos gydytojo ir 

maisto produktų saugos 

inspektoriaus darbo vieta, 

apžvalga,  gautos informacinės 

medžiagos apipavidalinimas, 

rinkimas, užduočių  atlikimas. 

Karjeros ugdymui, dalykinė, 

pažinimo, socialinė, 

komunikacinė, mokėjimo 

mokytis. 

 

9. Programos vedimo vieta, informacinės ir metodinės priemonės 

Ekskursija į Telšių valstybinę maisto ir 

veterinarijos tarnybą, klasė. 

Flomasteriai, popierius, lipnios juostelės, IKT.  

 

     10. Nuorodos į programą rengiant naudotą medžiagą (šaltiniai, tyrinėjimai, audio, video). 

            Antanasj nori būti veterinaru: 

 https://www.youtube.com/watch?v=owcQb0A4RME&ab_channel=Laisv%C4%97sTVX 

 https://www.youtube.com/watch?v=iNV-ThxyqLo&t=286s&ab_channel=programa2015 

Kur mokytis: 

 https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/vientisosios-studijos/veterinarine-medicina/ 

 https://atf.viko.lt/studijos/veterinarija/ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=owcQb0A4RME&ab_channel=Laisv%C4%97sTVX
https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/vientisosios-studijos/veterinarine-medicina/


1 PRIEDAS 

Užduotis 
„Maisto pasirinkimo piramidė“ 

1. Sukurkite savo maisto pasirinkimo piramidę. 
2.  Suraskite iš esančių  laikraščių ir žurnalų maisto produktus.  
3. Iškirpkite įvairių maisto produktų paveikslėlius arba                     maisto produktus 

galite nupiešti patys ! 
4. Suklijuokite iškirptus maisto produktus į tinkamas piramidės vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



2 PRIEDAS  

APIBENDRINIMAS  - REFLEKSIJA 

 
Kokių mokslų reikia šiai 

profesijai? 

Kokias priemones 

naudoja šios profesijos 

atstovai? 
Kokių charakterio 

savybių reikia siekiant 

šios profesijos? 

Ką sužinojau ir man 

labai patiko? 


