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TEMA: KAS YRA KARJERA, O KAS – PAŠAUKIMAS? 
 

UŽDAVINIAI:  

1) mokiniai savarankiškai įvardins savo gyvenimo veiklas; 

2) analizuodami Šv. Rašto veikėjų gyvenimus, išryškins karjeros ir pašaukimo panašumus bei 

skirtumus. 

 

METODAI: pokalbis, aiškinimas, rašymas, skaitymas, individuali veikla, klausymas, piešimas. 

 

PRIEMONĖS: lapeliai su gyvenimo kelio piešiniu, lapai su Šventojo Rašto ištraukomis, kita 

padalomoji medžiaga.  

 

LITERATŪRA: 

1. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1996 m., Tarpdiecezinė katechetikos komisijos leidykla; 

2021, 2030.  

2. Šventasis Raštas, Ekumeninis leidimas, Vilnius 2001 m., Lietuvos Biblijos Draugija.  

 

PAMOKOS SITUACIJA: 

Praėjusios pamokos tema: „Ar galime keisti pasaulio veidą? Kodėl negalima tenkintis tuo, 

kaip yra? Motinos diena“. Mokiniai žino krikšioniškosios bendruomenės požymius ir už ką yra 

dėkingi savo mamoms.  

PAMOKOS EIGA 
Įžanga. Neformalus pasisveikinimas. 

Kartojimas. Praėjusios pamokos tema: „Ar galime keisti pasaulio veidą? Kodėl negalima tenkintis 

tuo, kaip yra? Motinos diena“. Mokiniai žino krikšioniškosios bendruomenės požymius ir už ką yra 

dėkingi savo mamoms.  

Perėjimas į naująją temą. 

Temos ir uždavinių skelbimas.  

Naujų žodžių aiškinimas. Kiekvienos pamokos pradžioje ant lentos yra užrašomi nauji ir 

sudėtingesni žodžiai, kurie yra paaiškinami jiems suprantamai, išsiaiškiname ar visi šie žodžiai turi 

gestus. 
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Pasakojimas.  
 

Individuali užduotis (priedas Nr. 1): mano gyvenimo kelionė. Piešti ir aprašyti svarbiausius 

gyvenimo įvykius pažymint juos kaip kelią. Sukurti ir pažymėti simbolius, kurie išreikštų vertybes, 

talentus, pasiekimus, galimybes, grėsmes, asmenis, Dievo veikimą įvykiuose, gyvenime ir kt.  

Užduoties aptarimas. 

Individuali užduotis: koks aš būsiu po 5, 10 ar 20 metų? 

Užduoties aptarimas. 

Aiškinimas: Šv. Rašto veikėjai iš pirmo žvilgsnio yra padarę karjerą: Juozapas ir kt. Biblija ragina 

atsakingai dirbti. Ypač daug apie tai rašoma Patarlių knygoje (apie darbštumą ir tinginystę). Stropus 

darbas dažniausiai duoda teigiamų rezultatų : didesnį atlyginimą, platesnes galimybes, paaukštinimą 

pareigose – aukštesnę karjerą.  

Pokalbis: kas krikščionio gyvenime yra karjera? Naujojo Testamento požiūris (1Kor 7, 20; 1 Kor 9, 

24-25; Fil 3, 14; 2 Tim 4,7). Aptarti akcentuojant, kad apaštalas Paulius ragina krikščionis 

pirmiausia siekti laimikio aukštybėse, nevystančio nugalėtojų vainiko danguje. Tą tvirtina ir Jėzus 

(Mt 6, 22–23). 

Aiškinimas: kas yra pašaukimas? Biblijoje akcentuojamas ne žmogaus (ką mes darome), o 

Šventosios Dvasios (ką Dievas pašaukė mus daryti) pašaukimo aspektas. Dievas visus kviečia ir 

kiekvienas esame gavę tam tikrą konkretų pašaukimą.  

Darbas grupėse: surašyti karjeros ir pašaukimo panašumus ir skirtumus (priedas Nr 2). Darbus 

pristatyti ir aptarti. 

Apibendrinimas.  

Įvertinimas (kaupiamuoju vertinimu) ir įsivertinimas. 
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Priedas Nr. 1 

 
Priedas Nr. 2 

Surašykite į lentelę karjeros ir pašaukimo panašumus ir skirtumus: 

 Panašumai Skirtumai 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

 


