
PRIEDAS 15 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 

2019 – 2020 M. M. 

Tikslai: 

Ugdymo karjerai tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir 

užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. 

Uždaviniai: 

1.Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti 

įtakos karjerai. 

2.Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir 

kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų 

atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis). 

3.Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį). 

4.Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, 

konsultavimo institucijas. 

Ugdymo karjerai veikla integruojama: 

1. Pradinis ugdymas (1-4 kl.) ugdymas karjerai integruojamas į visą ugdymo procesą. 

2. Pagrindinis  ir vidurinis ugdymas- ugdymas karjerai integruojamas į dalykus. 

3. Integracija į visų klasių grupių auklėtojų veiklą ir neformaliojo švietimo programas. 

 Eil. 

nr. 
Užsiėmimo pavadinimas Data 

Kurioje klasėje 

vykdoma 

 1. Informacinė popietė: „Ugdymas karjerai-kas tai?“ 
2019 

rugsėjis 
5-8,IG- IVG klasės 

 2. Diskusinė paskaitėlė „Kodėl žmonės dirba, darbo 

paskirtis“ 
spalis 5-8 klasės 

 3. Socialiniai vaidmenys ir karjera: „Gyvenimo 

vaidmenų vaivorykštė“ 
spalis 5-6 klasės 

 4. Testai: „Savęs pažinimas renkantis karjeros kelią“ spalis IIG- IVG klasės 

 5. Paskaita: „Mokinių  asmeninių savybių pažinimas 

karjeros kontekste“ 
lapkritis 5-8 klasės 

 6. Paskaita „Sunkumų įvertinimas renkantis profesiją“ lapkritis     IIG- IVG      klasės 

 7. Gebėjimų pažinti darbo pasaulį ugdymas: „Karjeros 

informacija, jos paieška. 
gruodis IIG- IVG klasės 

 8. Praktinis užsiėmimas „Mano gyvenimo aprašymas 

(CV)“ 

2020 m.  

sausis 
IIG-IVG klasės 

9. Paskaita: „Mano profesijos pasirinkimo kriterijai“ sausis 5-8 klasės 

 10. Praktinis užsiėmimas „Motyvacinio laiško rašymas“ vasaris 
IIG- IVG klasės 

 



 11. Paskaitėlė: „Kas yra kompetencijos ir kaip jas 

ugdyti“ 
vasaris 5-8 klasės 

 12. „Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų“ kovas IIG- IVG klasės 

 13. Praktinė veikla „Mokosi visa šeima“ (Ugdymas 

karjerai, mokytojo knyga, 110 psl.) 
kovas 5-8 klasės 

14. Praktinė veikla: „Mano karjeros planas“ (Karjeros 

vadovas, mokinio knyga, 120 psl.) 
 balandis 6-8, IIG- IVG klasės 

 15. Paskaita: „Darbo paieškos būdai“ gegužė IIG-IVG klasės 

16. Išvyka į LITEXPO parodą ,,Studijos 2020” vasaris IIG- IVG kl. 

Visus metus vykdoma veikla 

1. Mokinių konsultavimas keičiant individualius ugdymo planus (IIIG- IVG kl.) 

2. Mokinių supažindinimas su stojimo ir mokymosi sąlygomis sąlygomis 

3. Mokinių ir tėvų individualus konsultavimas karjeros ugdymo klausimais. 

4. Išvykos į įmones, įstaigas. 

5. Išvykos į atvirų durų dienų renginius, parodas.( Pagal renginių organizavimo 

mokymo įstaigoje planą)  

6. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Šalčininkų teritorine darbo birža. 

7. Parodų ir informacinių stendų rengimas ir atnaujinimas. 

8. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais 

Veiklos formos: 

1. grupinės ir individualios konsultacijos, 

2.  surinktos informacijos sisteminimas, konsultacijų studijų klausimais teikimas, 

3.  karjeros plano sudarymas, tobulinimas, analizė, 

4.  testai ir jų analizė, 

5.  diskusijos/susitikimai, 

6.  filmų apie profesijas peržiūra ir aptarimas 

7.  klasės valandėlės, 

8.  renginiai (kalbų diena, mokytojo diena, akcija „Darom“, Kaziuko mugė) 

9. ekskursijos, parodos  

 

Veiklos planas parengtas remiantis:  

1.Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modeliu, 

2.Ugdymo karjerai programa. 

3.Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro ir 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314). 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr.V-72 „Dėl 

ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

 

________________________________________ 


