
 

 

ŠVENČIONIŲ  ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS ADUTIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS  

KARJEROS UGDYMO  PROGRAMA 2017–2018 m. m. 

 

Karjeros ugdymo tikslas: 

Formuoti mokinių karjeros kompetencijas, užtikrinti kryptingą ir sistemingą profesinį informavimą vidurinio mokymo pakopoje. 

Uždaviniai: 

Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius. 

Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą. 

Skatinti gebėjimus sieti mokymosi mokykloje rezultatus su būsimais karjeros pasirinkimais. 

Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi, darbo ir karjeros atžvilgiu. 

Įgyvendinimo būdus:  

         pristatymas, diskusija, pokalbis, praktinės užduotys, žaidimai, stendų ruošimas, susitikimai  

 

Klasė Tema Tikslas Veikla Data  Pastabos 

3 – 4 kl. 

 

 

 

Naujos  informacijos pateikimas.  Skleisti 

informaciją 

karjeros ugdymo 

klausimais 

Informacijos 

pateikimas 

Per mokslo 

metus 

informaciją mokiniams 

skleisti naudojant 

facebook 

3 – 4 kl. 1. Karjeros planavimo praktiniai 

patarimai 

( karjeros  vizija, ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai karjeros tikslai). 

Mokyti kryptingai 

ir nuosekliai 

siekti karjeros 

tikslų. 

 

Uždavinių 

atlikimas, 

pristatymas 

Rugsėjis-

gruodis 

 

 

,,PIT geroji patirtis”,  

karjera.lt – karjeros 

planavimo praktiniai 

patarimai 

3 – 4 kl. Savęs pažinimo praktiniai patarimai  

(interesai,  vertybės, stipriosios 

pusės) 

Padėti mokiniams 

geriau pažinti 

save, savo 

interesus, 

gabumus, 

kompetencijas ir 

jų sąsajas su 

karjera. 

Uždavinių 

atlikimas, 

pristatymas, 

psichologinio 

portreto kūrimas  

2018 m. 

sausis -

balandis 

karjera.lt – 

 saves pažinimo 

praktiniai patarimai 



3 – 4 kl. 

 

Klasės auklėtojų, dalykų mokytojų 

koordinavimas.  

UK integravimas 

į mokomuosius 

dalykus ir klasės 

valandėles 

UK integravimas Spalis – 

gegužė 

 Parengti pamokų planai 

3 – 4 kl. Praktiniai patarimai, kaip surasti 

darbą  

(darbo paieška, CV, motyvacins 

laiškas, pokalbis su darbdaviu, darbo 

patirtis) 

Pateikti naudingų 

patarimų, kaip 

sėkmingai surasti 

darbą ar praktikos 

vietą, apie būdus, 

darbo rinką, CV ir 

motyvacinių 

laiškų ruošimą, 

darbo pokalbius, 

darbuotojų teises 

darbe ir t. t 

Informacijos 

analizavimas 

Gegužė karjera.lt – 

Praktiniai patarimai, kaip 

surasti darbą  

 

 

http://www.motyvacinisl

aiskas.lt/ 

3 – 4 kl. 

 

 

1.Mano karjeros kelio vizija. Mano 

gyvenimo tikslai  
Uždavinių 

atlikimas 

Rugsėjis  - 

gruodis 

34,35, 41,42 užd. 

Mokytojo knygoje 

2. Mano mokymosi (tobulėjimo) 

poreikiai.  Visi galim tobulėti.  
Uždavinių 

atlikimas 

Sausis - 

gegužė 

50, 53,54, 60, 61 užd. 

3 – 4 kl. Karjeros paslaugos mokiniams ir jų 

tėvams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

supažindinti su 

siūlomomis 

mokymo 

programomis 

universitetose, 

kolegijose ir t. t.   

Individualių planų 

sudarymas. 

Prašymų LAMA 

BPO pildymas 

 

Karjeros diena, 

susitikimas su 

įvairių profesijų 

atstovais 

Kovas- gegužė 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis - vasaris 

 

Birželis - liepa 

Renginio planas 



3 – 4 kl. Ekskursijos. 

Tyrėjų naktis. Ekskursija į VU 

Gyvybės mokslų centrą. 

 

 

Išvyka į „Studfestą“ 

 

 

 

 

Išvyka į mugę „Studijos 20018“ 

 

 

 

 

Kitos išvykos ir ekskursijos pagal 

galimybės.  

 

Mokiniai 

susipažins su 

mokslininku 

profesiją. 

Mokiniai susitiks 

su įvairių 

profesijų 

atstovais. 

Mokiniai 

susipažins su 

stojimais 

Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Ekskursija 

 

 

 

 

Išvyka 

 

 

 

 

Išvyka 

Rugsėjo 29 d. 

 

 

 

 

Spalio 26 d. 

 

 

 

 

Sausis – 

vasaris 

 

 

 

Kovas - 

gegužė 

 

Naudinga informacija 

 

 

 

 

Naudinga informacija 

 

 

 

 

Naudinga informacija 

3 – 4 kl. 

 

 

Profesijų įvairovė. Susitikimas su 

buvusiais mokiniais. 

 

Plėsti žinias apie 

profesijų įvairovę.  

 

Susitikimas 

 

Sausis - vasaris 

 

Naudinga informacija 

3 – 4 kl. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais:  

su Švenčionių r. darbo birža, 

su Adutiškio pasienio užkarda, 

su Cirkliškio profesinio rengimo 

centru, 

su Švenčionių r. priešgaisrines 

apsaugos tarnyba, 

su Švenčionių r. policijos 

komisariatu. 

Padėti mokiniams 

pasirinkti tinkamą 

profesiją. 

Renginiai, 

paskaitos, atviros 

dienos. 

Sausis - 

gegužė 

Gerosios patirties bankas 

 

 

 

 



Dokumentai: 

1) Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, 2012 m.  

2) Ugdymo karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo 

programas, 2012 m. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymas Nr. V- 1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. 

 

 

 

Parengė                Kristina Grigel 

 

 


