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PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 

 

Tikslas: 

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į 

darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

Uždaviniai: 

 Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai 

vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą. 

 Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo 

ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. 

 Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius 

ir aplinkos pokyčius. 

Ugdymo karjerai organizavimas  

 Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros ( mokymosi ir darbo) 

galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo 

sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros 

valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis. Ugdymas karjerai 

organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, 

integruojant į ugdymo procesą ir neformalųjį ugdymą.  

Ugdymas karjerai mokykloje apima šias sritis :  

 informavimas apie karjerą, kurio tikslas yra rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą 

planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, profesinės veiklos sritį ar darbą. Šioje veikloje 

naudojamos įvairios specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, organizuojami 

susitikimai su įvairių profesijų atstovais;  

 profesinis veiklinimas, kurio tikslas – organizuoti mokinių veiklą, naudojant realaus ar virtualaus 

darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos sritis, 

darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus (išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas);  

 karjeros vertinimas, kurio tikslas – padėti pažinti mokiniams individualias savybes (nuostatas, 

žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros galimybes ir reikalavimus; 

šioje veikloje naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, 

interesams, jų sąsajomis su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu 

padėti pažinti;  

 karjeros konsultavimas, kurio tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis 

mokymąsi, padėti pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros 

galimybes.  

 

Ugdymo karjerai programa  

 Pagalba įvairaus amžiaus mokiniams, nustatant jų poreikius, interesus.  

 Informacijos apie profesijas įvairaus amžiaus mokiniams suteikimas.  

 Susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, tėvais, įvairių profesijų specialistais.  

 Ekskursijų, išvykų į įvairias įstaigas organizavimas.  

 Metodinės ir informacinės medžiagos ugdymo karjerai klausimais kaupimas ir sisteminimas.  



 Kita informacija. 

Ugdymas karjerai mokykloje vykdomas:  

a) 5-8 klasių mokiniams įvairių dalykų mokytojai ne mažiau kaip 2val. per metus integruoja į 

mokamąjį dalyką. 

b) Per klasių auklėtojų veiklą: klasių auklėtojai savo veiklos planuose numato ugdymui karjerai 

skirtas 4 klasės valandėles per mokslo metus.  

c) Per kultūrinę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą.  

d) visų klasių mokiniai pildo karjeros planus. Mokinius konsultuoja ir padeda klasės auklėtojas, 

profesijos patarėjas.  

 

UGDYMO KARJERAI PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
VEIKLŲ SRITYS VEIKLOS DATA LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

ATSAKINGAS 

1. Ugdymo karjerai 

veiklos sklaida 

Pranešimai 

ugdymo karjerai 

aktualiomis 

temomis klasės 

auklėtojams. 

Per mokslo 

metus 

Informacijos 

sklaida 

Profesijos 

patarėjas  

  Konsultacijos 

klasės 

auklėtojams. 

Pagal poreikį Teikiamos 

konsultacijos ir 

pagalba klasių 

auklėtojams 

Profesijos 

patarėjas  

  Rekomendacijų 

klasių 

valandėlėms 

rengimas. 

Pagal poreikį Klasių 

valandėlių 

pavyzdžiai 

Profesijos 

patarėjas 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

Kompetencijų 

tobulinimas 

miesto ugdymo 

karjeros 

specialistų 

pasitarimuose. 

Pagal poreikį 

ir galimybes 

Tikslingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

atsižvelgiant į 

poreikius ir 

galimybes 

Profesijos 

patarėjas  

3. Ugdymo karjerai 

paslaugos 

mokiniams ir 

tėvams 

Karjeros planų 

pildymas 1 – 4 

klasėse 

Sausis - 

vasaris 

Mokinių ateities 

tikslingas 

planavimas ir 

mokymasis 

pildyti karjeros 

planus. 

Profesijos 

patarėjas  

  Karjeros planų 

pildymas 5 – 8 

klasėse 

Vasaris - 

kovas 

Mokinių ateities 

tikslingas 

planavimas ir 

mokymasis 

pildyti karjeros 

planus. 

Profesijos 

patarėjas  

  Klasės 

valandėlės 

Nuolat Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

Profesijos 

patarėjas  



susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

  Mano profesija 

5-8 klasės 

II - ketvirtis Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Sėkmingo 

žmogaus 

įpročiai 

1-4 klasės 

I - ketvirtis 

4ab - 01.10 

Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Filmukų apie 

profesijas 

žiūrėjimas 

aptarimas 

1-8 klasės 

IV - ketvirtis Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Sėkmingo ir 

nesėkmingo 

žmogaus 

įpročiai 

5-8 klasės 

I, II - 

ketvirtis 

8 a - 01.21 

8 b - 02.07 

Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Mano gabumai 

kuo svajoju tapti 

II - ketvirtis 

4ab - 03.07 

Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Mano 

asmenybės 

savybė. Kuo 

galėčiau tapti 

suaugęs 

5-8 klasės 

I ketvirtis 

 

7ab - 01.07 

Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Mano 

asmeninės 

savybės. Ką 

svajoju ir kuo 

galiu tapti? 

5-8 klasės 

IV - ketvirtis Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Pomėgiai ir jų 

svarba 

I – IV 

ketvirčiai 

8ab - 01.28 

Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

Profesijos 

patarėjas  



pasirenkant 

profesiją 

karjeros 

galimybėmis. 

  Dalyvavimas 

miesto renginyje 

7- 8 klasės 

Kovas Mokinių 

kompetencijų 

gilinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis. 

Profesijos 

patarėjas  

  Dalyvavimas 

šalies mokyklų 

iniciatyvoje 

„Šok į Tėvų 

klumpes“. 

Gegužė - 

birželis 

Pažintis su 

įvairiomis 

profesijomis 

įmonėse, 

įstaigose, 

gamyklose su 

galimybe 

pasimatuoti 

profesiją. 

Profesijos 

patarėjas  

  Ugdymo 

karjerai 

renginys 

mokykloje 

„Karjeros 

diena“ 

Lapkritis Susitikimai su 

įvairių profesijų 

atstovais. 

Profesijos 

patarėjas  

4. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Susitikimai su 

Panevėžio 

miesto 

gimnazijose bei 

profesinėse 

mokyklose, 8 

klasės 

Sausis - 

kovas 

Pažintis su 

mokymo 

įstaigomis 

Profesijos 

patarėjas  

 

 

 

 

 


