
PATVIRTINTA  

Vilkaviškio Salomėjos Nėries  

pagrindinės mokyklos direktoriaus  

2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-104 

 
UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 2019–20120 IR 2020–2021 MOKSLO METAMS 

 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAS 
 

Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, supažindinti su tolimesnės 

veiklos galimybėmis,  darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti profesinės karjeros planavimo gebėjimų. 

 

II SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 
 

1. Užtikrinti galimybę kiekvienam mokiniui gauti geros kokybės informacijos ir patarimų, 

susijusių su mokymosi ir profesinės veiklos galimybėmis.  

2. Plėtoti mokykloje profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą, įtraukiant visą mokyklos 

bendruomenę: mokyklos vadovus, mokytojus, klasių auklėtojus, specialistus (socialinį pedagogą, 

specialiojo ugdymo pedagogą, psichologą), bibliotekininką, mokinius ir jų tėvus.  

3. Integruoti profesinį informavimą ir konsultavimą į mokinių poreikius atitinkantį ugdymo 

turinį, panaudojant pasirenkamuosius dalykus, kultūrinę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę 

veiklą, neformaliojo ugdymo veiklą, klasių valandėles, SEU, tėvų susirinkimus, renginius, 

susitikimus.  

 

III SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingi asmenys 

1. Klasių vadovų pasitarimai. Klasių vadovų veiklos 

planų aptarimas. Klasės valandėlių temų / 

medžiagos rengimas. 

Visus metus Pavaduotojas ugdymui, 

Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkas 

2. Klasių valandėlės profesinio orientavimo tema 

(viena klasės valandėlė per pusmetį). 

Visus metus Klasių vadovai 

3. Projekto ,,Buvusieji mokiniai grįžta į mokyklą“ 

įgyvendinimas (pagal atskirą planą). 

Visus metus  

4. Tradicinis Tarptautinės mokytojo dienos 

paminėjimas – Profesinio orientavimo diena. 

Spalio 5 d. Klasių tėvų komitetų 

pirmininkai 

 

5. Verslumo diena. ,,Kaziuko“ mugė Kovo mėn. Darbo grupė,  

tėvų komitetas 

6. 8 klasių mokinių, mokinių tėvų supažindinimas su 

mokymosi tęstinumo galimybėmis. 

Gruodis D. Juškauskienė 

 

7. 8 klasių mokinių susitikimai su ,,Aušros“ 

gimnazijos mokiniais. 

II pusmetis 8 klasių vadovai 

8. 8 klasių vadovų, mokyklos administracijos 

susitikimas su ,,Aušros“ gimnazijos 

administracija. 

II pusmetis D. Juškauskienė 

9. Sėkmės istorijos. Tėvų lankymasis SEU pamokose Visus metus  Klasių vadovai 
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(profesijos pristatymas). (6 valandos) 

10. Filmų apie profesijas SEU pamokų metu 

stebėjimas ir aptarimas (pagal SEU programą). 

Visus metus Klasių vadovai 

11. Pažintinės ekskursijos į įstaigas, įmones, mokymo 

įstaigas (atvirų durų dienos). 

Visus metus Klasių vadovai 

 

12. 9, 10 klasių mokinių konsultavimas profesinio 

pasirinkimo ir tolesnio mokymosi klausimais. 

Visus metus Psichologė  

L. Balsienė 

13. 10 klasių mokinių ir jų tėvų susirinkimas 

„Karjeros planavimas“.  

Balandžio 

mėn. 

10 klasės vadovas 

14. 10 klasių mokinių profesinio veiklinimo išvykos į 

profesinio rengimo centrus (Marijampolė, 

Vilkaviškis) 

Visus metus 10 klasės vadovas 

15. 8, 10 klasių mokinių tyrimai dėl tolimesnio 

mokymosi kitose ugdymo įstaigose („Aušros” 

gimnazijoje, MPRC ir kt.)  

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Klasių vadovai 

 

IV SKYRIUS 

SIŪLOMOS KLASIŲ VALANDĖLIŲ TEMOS Į KLASIŲ VADOVŲ UGDOMOSIOS 

VEIKLOS PLANUS PAGAL KLASIŲ GRUPES 

 

1. 5–6 klasės 

*    Kas aš esu? 

*    ,,Šokam į tėvų klumpes“ 

 Kuo norėčiau būti?   

 Ką aš žinau apie tėvų užsiėmimą?  

 Supažindinimas su terminais darbas, profesija, karjera 

*     Patyriminės veiklos. 
 

2. 7 klasės  

*      Mano karjeros planas. 

 Ar svajonė gali tapti realybe?  

 Gyvenimo laikrodis ir jo sudarymas 

 Ar svarbu žinoti savo interesus ir juos panaudoti renkantis profesiją? (galima pasinaudoti 

gyvenimo laikrodžiu) 

*     Projektinė veikla „Išbandyk profesiją“  3 – 4 val. 

*    ,,Šokam į tėvų klumpes“. 
 

3.  8 klasės 

*     Matuojuosi profesiją. 

 Darbo vertybės 

 Aš atsakau už savo veiksmus  

 Įgūdžiai darbe (bendravimas, organizavimas, planavimas, laiko paskirstymas, išteklių 

ieškojimas, paskirstymas bei išnaudojimas ir  kt.)  

*     Sėkmė ir kaip ją pasiekti. 

*    ,,Šokam į tėvų klumpes“ 
 

4. 9 klasės 

 Kaip ieškoti mokymo įstaigos ir kuo domėtis, jei nežinote, kur toliau mokytis? 

 Mokymo įstaigų tinklas (profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai) 

*     Mokinių supažindinimas su tolimesnėmis mokymosi galimybėmis. „Kur mokytis?“ – 

profesinės, aukštosios universitetinės ir neuniversitetinės (kolegijos) mokyklos: skirtumai, karjeros 

galimybės. 
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5. 10 klasės  

 Mano norai ir galimybės. 

 Mano tolesnė veikla baigus 10 klasių. 

*     Bendradarbiavimas su Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriumi, 

dalyvavimas Atvirų durų dienose (Vilkaviškyje ir Marijampolėje). 

*    Aš renkuosi profesiją/Švietimo mainų paramos fondas.- Vilnius, 2009.- 47,[1] p. – įvairūs testai, 

padedantys pažinti asmenines savybes, reikalingas įvairioms profesijoms pasirinkti. 
 

 

Bibliotekoje ir virtualioje erdvėje esančios priemonės, tinkančios Karjeros programai 

įgyvendinti 

1. Aš renkuosi profesiją/Švietimo mainų paramos fondas.- Vilnius, 2009.- 47,[1] p. – įvairūs testai, 

padedantys pažinti asmenines savybes, reikalingas įvairioms profesijoms pasirinkti. 

2. Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią: metodinis leidinys, skirtas jaunimui padėti įgyti profesiją 

ir planuoti karjerą/Švietimo mainų paramos fondas.- Vilnius, 2009.- 48 p. 

3. J. Mai. Karjeros biblija.- Vilnius: Alma littera, 2011.- 424 p. 

4. Grįžtamojo ryšio žaidimas – 140 kortų kito žmogaus (ir savo) stiprybėms ir silpnybėms pažinti. 

Vienu metu gali žaisti  3 – 8 žaidėjai 
5. http://www.euroguidance.lt/ - orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje. Testai, leidiniai, žaidimai, video, įvairios 

nuorodos. 

 5.1 Filmas, pristatantis karjeros planavimo žingsnius: 

 5.1.1. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video/saves-pazinimas - 

1 žingsnis – savęs pažinimas. 

 5.1.2. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video/profesijos-

pasirinkimas – 2 žingsnis – profesijos pasirinkimas 

 5.1.3. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video/mokymosi-kelio-

pasirinkimas – 3 žingsnis – mokymosi kelio pasirinkimas 

 5.1.4. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video/darbo-paieska – 4 

žingsnis – darbo paieška 

 5.2. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video – filmai, pristatantys 

įvairias profesijas 

 5.3.. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-

zaidimas-profesiju-labirintas – (labai geras) metodinis žaidimas „Profesijų labirintas“ 

 5.4. http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai – įvairūs testai  

 

6. http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė  

 6.1. http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html - ugdymo karjerai pratybų sąsiuvinis (elektroninė 

versija), kuris  pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, pažinti profesijų pasaulį. 

 

V SKYRIUS  

LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

1. Mokiniams, jų tėvams bus suteikta išsami informacija apie profesijas. 

2. Mokiniai domėsis gyvenimo karjeros planavimo klausimais. 

3. Ugdytiniai gebės naudotis informacinėmis paieškos sistemomis. 

4. Mokiniai lengviau galės apsispręsti dėl savo tolimesnės veiklos. 

5. Trečdalis mokyklos mokinių  gebės parengti savo karjeros planą. 
 

_________________________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2019 m. birželio 13 d. protokolas Nr. MP-5 
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