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Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinei veiklai pasirinkti, pereiti iš mokyklos aplinkos į darbinę 

aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokytis visą gyvenimą. 

Ugdymo karjerai uždaviniai: 

1. Skatinti, kad kiekvienas mokinys galėtų ugdyti 4 kompetencijas: pažinti save, karjeros 

galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti. 

2. Teikti informaciją mokiniams, padedant planuoti individualią karjerą, mokytojams ir 

tėvams – apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes ir poreikį. 

3. Padėti mokiniams pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros 

galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. 

 
Eil. 

Nr. 
Ugdymo karjerai priemonės  

Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Organizavimo 

forma 

Skirta mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo (mokantis pagal pagrindinio ugdymo programos 

antrąją dalį) 9, 10 klasė, grupės -15 val. 

1. Ugdymas karjerai – 6 val. 

1.1. Užsiėmimų ciklai „Asmenybė ir karjera“. 

Teminės pamokos susijusios su savęs pažinimo ir 

karjeros galimybių pažinimo temomis: „Savęs 

pažinimas ir teigiamas vertinimas, leidžiantis į 

karjeros kelią“, ir kt.(Karjeros vadovas) 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai 

Klasių valandėlės, 

popamokinė veikla 

1.2. Profesinio orientavimo testai. Pagalba 

mokiniams rengiant savo asmeninį karjeros 

planą. Pripažinti savo asmenybės savitumą ir 

pažinti asmenybės savybes bei pomėgius. 

Kovas Karjeros 

specialistas 

Klasių valandėlės, 

popamokinė veikla 

1.3. Pamokos grupėse- skirtos sužinoti apie 

profesijas, darbo pasaulį, skirtingas darbo formas 

ir kitas galimybes (savanorystė). 

„Profesijos pasirinkimas“, „Karjeros planavimo 

žingsniai“ 

Vasaris-

balandis 

Klaipėdos 

jaunimo 

užimtumo 

skyriaus 

specialistas, 

karjeros 

specialistas 

Klasių valandėlės, 

popamokinė veikla 

2. Konsultavimas – 2 val. (iš jų 1 val. individualiam konsultavimui) 

2.1. Įsivertinimo testų atlikimas 

remiantis www.mukis.lt, www.euroguidance.lt 

puslapiuose esančiais įsivertinimo įrankiais ir 

kitais karjeros specialisto pasirinktais įrankiais. 

Karjeros plano  kūrimas grupėje 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas 

 

Grupinės 

konsultacijos 

2.2. Individualios konsultacijos gyvai ir nuotoliniu 

būdu (karjeros plano ir įsivertinimo testo 

rezultatų aptarimas individualiai) 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

psichologas 

Klasių valandėlės,  

individualios 

konsultacijos 

2.3. Individualus mokinių  specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais konsultavimas. Padėti išsiaiškinti 

mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir 

tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio 

veiksnius. 

Pagal 

poreikį 

Karjeros 

specialistas 

Individuali 

konsultacija 



3. Informavimas  – 7 val. (įskaitant profesinį veiklinimą) 

3.1. Karjeros dienoje specialybes pristatantys 

renginiai (kviestinių lektorių paskaitos, 

seminarai, dirbtuvės ir kt.) 

Pamoka-paskaita „Darbo rinka ir paklausios 

profesijos“ 

Vizitai, ekskursijos, skirtos pažinčiai su 

įvairiomis profesijomis. Mokymas atskirti 

skirtingas darbo formas ir organizacijų tipus 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

klasių 

vadovai, 

 

 

Grupių valandėlės, 

popamokinė 

veikla,  

ekskursijos 

3.2. Supažindinimas ir prašymų teikimo tvarka 

LAMA BPO sistemoje 

Balandis-

gegužė 

Karjeros 

specialistas, 

klasės 

auklėtoja 

Klasių valandėlės, 

popamokinė 

veikla, 

individualios 

konsultacijos 

3.3. Integruotas karjeros kompetencijų ugdymas 

dalykų pamokose 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojai Integruotos 

pamokos 

3.4. Praktinė pamoka-modulis: „Picų gaminimas”, 

„Sausainių gaminimas” 9 ir 10 klasės 

mokiniams, siekiant susipažindinti su 

profesijomis, išbandyti praktiškai 

Kartą 

savaitėje 

Profesijos 

mokytojai 

Specialybės  

pamokos 

3.5. Diskusija su 10 klasės mokinių tėvais  

„Kaip padėti savo vaikui renkantis profesiją? 

pagal 

poreikį 

Karjeros 

specialistas, 

klasės 

auklėtoja 

Susitikimai - 

diskusijos su tėvais 

Skirta mokiniams, siekiantiems kartu su kvalifikacija įgyti ir vidurinį išsilavinimą (vidurinio ugdymo 

programa ir profesinio mokymo programa) I, II, III kursas po 10 klasių, grupės - 10 val. 

4. Ugdymas karjerai-  5 val. 

4.1. Patirtiniai / praktiniai užsiėmimai grupėse skirti 

karjeros kompetencijas ugdyti sužinoti apie 

darbo pasaulį, skirtingas darbo formas, kitas 

galimybes. Pamokos-paskaitos: 

1)Pasitikėjimas savimi;  

3) Įsidarbinimo dokumentų rengimas (CV, 

motyvacinis laiškas, kreipimosi laiškas);  

4) Pasirengimas darbo pokalbiui;  

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

Klaipėdos 

jaunimo 

užimtumo 

skyriaus 

specialistai, 

 grupių 

vadovai 

Grupių valandėlės, 

popamokinė veikla 

5. Konsultavimas – 2 val. (iš jų 1 val. individualiam konsultavimui) 

5.1. Padėti mokiniui patobulinti savo asmeninį 

karjeros planą 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas 

 

Individualios 

konsultacijos 

5.2. Individualios konsultacijos gyvai ir nuotoliniu 

būdu (karjeros plano aptarimas) 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas 

Individualios 

konsultacijos 

6. Informavimas (įskaitant profesinį veiklinimą) – 3 val. 

6.1. Kviestinių lektorių paskaitos, seminarai, 

dirbtuvės ir kt. 

Vizitai, ekskursijos į įmones, organizacijas 

skirtos pažinčiai su darbo vietomis 

Visus 

mokslo 

metus 

Grupių 

vadovai, 

mokytojai 

klasių valandėlės, 

popamokinė veikla 

6.2. Dalyvavimas atvirų durų dienose kolegijose, 

universitetuose, studijų mugėse, susitikimai su 

darbo  atstovais. 

Pagal 

mokymo 

įstaigų 

pasiūlą 

Grupių 

vadovai, 

mokytojai 

Ekskursijos, 

susitikimai-

diskusijos 

6.3. Integruotas karjeros kompetencijų ugdymas 

dalykų pamokose 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Dalykų 

mokytojai 

Integruotos 

pamokos 



6.4. Savęs pažinimo įgūdžių lavinimas ir žinių 

gilinimas pasirenkamų dalykų, dalykų modulių 

pamokose, projektinėje ir patyriminio ugdymo 

veikloje 

Visus 

mokslo 

metus 

Dalykų 

mokytojai 

Pamokos, 

projektai, 

patyriminė veikla 

Skirta mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą ir besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo 

programą I, II kursas po 12 klasių, grupėms- 8 val. 

7. Ugdymas karjerai – 2 val. 

7.1. Patirtiniai / praktiniai užsiėmimai grupėse skirti 

karjeros kompetencijas ugdyti sužinoti apie 

darbo pasaulį, skirtingas darbo formas, kitas 

galimybes. Pamokos-paskaitos: 

1)Pasitikėjimas savimi;  

3) Įsidarbinimo dokumentų rengimas (CV, 

motyvacinis laiškas, kreipimosi laiškas);  

4) Pasirengimas darbo pokalbiui;  

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

UŽT 

paslaugos, 

 grupių 

vadovai 

Grupių valandėlės, 

popamokinė veikla 

8. Konsultavimas – 3 val. (iš jų 1 val. individualiam konsultavimui) 

8.1. Grupinės konsultacijos, kurių metu vyksta 

įvairūs mokymai (pvz. gyvenimo aprašymo 

paruošimo konsultacijos, pokalbių su darbdaviais 

mokymai), motyvaciniai renginiai su kviestiniais 

svečiais. 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

UŽT 

paslaugos 

Individualios 

konsultacijos 

8.2. Individualios konsultacijos   gyvai ir nuotoliniu 

būdu.  Padėti mokiniui patobulinti savo asmeninį 

karjeros planą. 

Gegužė Karjeros 

specialistas 

Individualios 

konsultacijos 

9. Informavimas (įskaitant profesinį veiklinimą) – 3 val. 

9.1. Specialybes pristatantys renginiai (kviestinių 

lektorių paskaitos, seminarai, dirbtuvės ir kt.) 

Vizitai, ekskursijos, skirtos pažinčiai plačiau 

pažinti darbo specifiką 

Visus 

mokslo 

metus 

Karjeros 

specialistas, 

grupių 

vadovai, 

profesijos 

mokytojai 

Grupių valandėlės, 

popamokinė 

veikla, 

išvažiuojamos 

pamokos 

9.2. Dalyvavimas atvirų durų dienose aukštųjų 

mokyklų ir  įvairaus tipo įstaigose, susitikimai su  

atstovais. 

Pagal 

mokymo 

įstaigų 

pasiūlą 

Karjeros 

specialistas, 

grupių 

vadovai 

Ekskursijos, 

susitikimai-

diskusijos 

9.3. Savęs pažinimo įgūdžių ir žinių gilinimas  

projektinėje ir patyriminio ugdymo veikloje 

Visus 

mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Pamokos, 

projektai, 

patyriminė veikla 

9.4. Bendradarbiavimas su darbdaviais, buvusiais  

mokiniais, kurie atsako į rūpimus klausimus, 

dalinasi patirtimi. Sėkmingai pereiti į naujo tipo 

karjeros (mokymosi/darbo) aplinką ir joje 

įsitvirtinti. 

Pagal 

poreikį 

Skyrių 

vedėjai, 

profesijos 

mokytojai 

Susitikimai su 

įvairių institucijų 

atstovais 

 

Parengė karjeros specialistė Ingrida Petrauskienė 

 


