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Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) 

aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Supažindinti mokinius su karjeros sąvoka, svarbiomis asmenybės charakteristikomis, 

socialine aplinka ir socialinių vaidmenų įvairove. 

2. Supažindinti, kaip rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti 

mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

3. Mokyti, kaip remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius 

karjeros sprendimus. 

4. Remiantis asmenine ateities vizija, keltais karjeros tikslais, padėti sudaryti ir/ar 

koreguoti karjeros planą. 

5. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose, taikyti inovatyvias priemones bei metodus 

tobulinant mokinių karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

 

Metodai:  

 individualus darbas su mokiniais; 

 grupinis darbas su mokiniais; 

 ekskursijos, susitikimai; 

 dalyvavimas įvairaus pobūdžio renginiuose; 

 paskaitos, klasės valandėlės, testai. 

 

Laukiamas rezultatas:  

 mokiniai susipažins su karjeros sąvoka, asmenybės charakteristikomis, socialine 

aplinka ir socialinių vaidmenų įvairove; 

 sužinos kaip rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei mokymosi visą 

gyvenimą galimybėmis; 

 remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, gebės priimti adekvačius karjeros 

sprendimus; 

 remiantis asmenine ateities vizija, keltais karjeros tikslais, tobulins karjeros plano 

sudarymo kompetenciją; 

 bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, mokiniai formuos naujas bei tobulins 

jau turimas bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas; 

 dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir susitikimuose, stiprės mokinių vertybinės 

nuostatos ir orientacijos, atsiskleis kaip visuomeniškai pilnavertės asmenybės. 

 

Veiklos priemonių planas. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas 

rezultatas 

1. 

Mokinių supažindinimas su 

liaudies ūkio šakomis 

lankantis įmonėse, įstaigose, 

Visus metus 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

Platesnis 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 



organizacijose per 

technologijų pamokas 5 – 10 

specialiosiose klasėse 

klasių auklėtojai partneriais. 

2. 

Klasių valandėlės, skirtos 

ugdymo karjerai temoms 

nagrinėti. 

Visus metus 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai 

Mokinių 

asmeninių 

charakteristikų 

įsivertinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis, 

kompetencijų 

gilinimas. 

 

3. 

Karjeros plano kūrimas su 5 -

10 specialiųjų klasių  

mokiniais 

Spalis- lapkritis 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Parengti karjeros 

planai. Mokinių, 

rašiusių planus, 

dalis, 80 %. 

4. 

Profesijų mugė. 

Susipažinimas su ŠPRC 

specialybėmis. 

Balandis 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas 

Naujausia 

informacija apie 

rinkos pokyčius, 

profesijų poreikį, 

galimybes. 

5. 

Praktinis užsiėmimas „Per 

žaidimą į savęs pažinimą“. 

Ugdymo karjerai savęs 

pažinimo kompetencijos 

ugdymas. 

Visus metus 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai 

30 % pagerės 

mokinių ugdymo 

karjerai 

kompetencijos.  

6. 

Susitikimas su ŠPRC 

atstovais, mokinių tėveliais. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Širdis į širdį“ 

Vasaris 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai. 

60 % mokinių 

išbandys įvairių 

profesijų darbo 

veiklą praktiškai. 

7. 
Karjeros diena „Ar gerai 

pažįsti profesijas?“. 
Balandis 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai. 

Susipažins su 

įvairiomis 

profesijomis. 

8. 

Ugdymo karjerai programos 

integravimas į mokomuosius 

dalykus. 

Visus metus Mokytojai. 

Parengta 

integruota UK 

programa. 

9. 
Situacijos analizė, 

planavimas. 
Rugsėjis. 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai. 

Situacijos analizės 

aptarimas, veiklos 

gairių numatymas. 

10. 

Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų tėvams. 

Karjeros planų pildymas. 

Karjeros informavimo 

renginiai centre. 

Išvykos, ekskursijos, 

pažintiniai ir patyriminiai 

vizitai. 

Visus metus 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas, 

klasių auklėtojai. 

 

 

 

 

80 % mokinių 

tikslingai planuos 

ir pildys karjeros 

planus. 

Susitikimai su 

įvairių profesijų 

bei ugdymo 

įstaigų atstovais. 



Profesinio veiklinimo 

iniciatyvos. 

Sėkmės istorijos „Mokiniai 

mokiniams“. 

Konsultacijos specialiųjų 

poreikių mokiniams dėl 

tolesnio kelio pasirinkimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Specialieji 

pedagogai,  

klasių auklėtojai. 

Pažintis su 

įvairiomis 

profesijomis , 

darbo veiklą 

praktiškai. 

15 mokinių turės 

galimybę 

pasimatuoti 

profesiją. “Šok į 

tėvų klumpes“. 

(Susipažins su 

ugniagesio 

profesija) 

Buvę mokiniai 

padės esamiems, 

suteiks reikalingą 

informaciją apie 

mokymosi 

įstaigas. 

Specialistų 

gerosios patirties 

sklaida 

mokiniams. 

11. 
Ugdymo karjerai veiklos 

koordinavimas. 
Pagal poreikį 

Centro mokytojų, 

klasių auklėtojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

susitikimai. 

Situacijos analizė 

aptarimas, 

veiklos gairių 

numatymas. 

Numatytos 

konkrečios veiklos 

ir atsakomybės. 

Klasių valandėlių 

pavyzdžiai. 

12. 
Kvalifikacijos kėlimas, 

saviugda. 
Visus metus. 

Kompetencijų 

tobulinimas 

profesinio 

orietavimo 

seminaruose. 

 

 

Tikslingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

poreikius ir 

galimybes.  Kels 

kvalifikaciją 

karjeros ugdymo 

klausimais 
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