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Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir 

profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros 

klausimus. 

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui, 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 programa 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Atsakingas 

 

 

Vykdymo 

terminas 

1. Informacinių leidinių (plakatai, lankstinukai, 

brošiūros, laikraštukai, knygelės) iš švietimo įstaigų 

(universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų) 

pristatymas stenduose  

G. Stankevičienė  Visus metus 

2. 5 – 12 kl. Mokinių profesinis orientavimas PITʼe 

pasikvietus visą klasę 

G. Stankevičienė Kiekviena klasė po 

du kartus per 

mokslo metus (I 

semestras ir II 

semestras) 

3. Supažindinimas su duomenų bazėmis AIKOS, 

LAMA BPO, kitų aktualių internetinių svetainių 

pristatymas ir paaiškinimas kaip surasti sau tinkamą 

informaciją (II – IV kl.) 

G. Stankevičienė Visus metus 

4. Konsultacijos mokiniams sudarant individualius 

karjeros planus, poreikių analizė 

G. Stankevičienė Visus metus 

5. Individualios konsultacijos IV g klasių 

mokiniams dėl brandos egzaminų pasirinkimo. 

G. Stankevičienė Visus metus 

6. Anketinių apklausų profesiniams ketinimams, 

ugdymo karjerai veiklų refleksijai nustatyti 

organizavimas. 

G. Stankevičienė Spalio – lapkričio 

mėn. 

7. Klasės valandėlė 6 kl. „Mano tėvų profesija“ R. Žukauskienė Spalio mėn. 

8. Klasės  valandėlė 5 kl. „Profesijų pasaulis“ R. Žukauskienė Lapkričio mėn. 

9. Klasės valandėlė II g kl. „LAMA BPO” 

naudingumas 

R. Žukauskienė Lapkričio mėn. 

10. Klasės valandėlė I g kl. „Ateities profesijos” R. Žukauskienė Gruodžio mėn. 

11. Klasės valandėlė 6 kl. „Savęs pažinimas” R. Žukauskienė Sausio mėn. 

12. Klasės valandėlė 7 kl. „Darbo pasaulis” R. Žukauskienė Sausio mėn. 

13. Klasės valandėlė 5 kl. „Kuo svajoju būti” R. Žukauskienė Vasario mėn. 

14. Klasės valandėlė 8 kl. „Savivertė” R. Žukauskienė Vasario mėn. 



15. III- IV g kl. mokinių išvykos  į Studijų mugę 

organizavimas 

G. Stankevičienė Vasario mėn. 

16. II g klasių mokinių  profesinio kryptingumo 

tyrimai. 

G. Stankevičienė Kovo mėn. 

17. Klasės valandėlė II g kl. „Karjeros pavyzdžiai“ R. Žukauskienė Kovo mėn. 

18. Klasės valandėlė 8 kl. „Naudingos paieškos“ R. Žukauskienė  Balandžio mėn. 

19. Klasės valandėlė 7 kl. „Motyvacija“ R. Žukauskienė Balandžio mėn. 

20. Savianalizės testai I-II g klasių mokiniams 

naudojantis internetinių svetainių informacija.    

G. Stankevičienė Visus metus 

21. Tikslinių išvykų  į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

organizavimas. 

G. Stankevičienė, 

klasės auklėtojos 

Per mokslo metus 

pagal poreikį 

22. Individualios konsultacijos II g – IV g kl. 

mokiniams. 

G. Stankevičienė Visus metus 

23. Susitikimų su Lietuvos kolegijų, aukštųjų 

mokyklų atstovais organizavimas Gimnazijoje     

G. Stankevičienė Visus metus 

24. Instruktažas IV g klasių mokiniams dėl stojimo 

dokumentų pildymo  LAMA BPO sistemoje. 

G. Stankevičienė Gegužės mėn. 

25. Klasės valandėlė I g kl. „Profesijų pasirinkimo 

galimybės“ 

R. Žukauskienė Gegužės mėn. 

26. Individuali pagalba IV g klasių mokiniams 

pildant stojimo dokumentus LAMA BPO 

sistemoje. 

G. Stankevičienė Birželio – liepos 

mėn. 

27. Bendradarbiavimas su Lazdijų r. savivaldybe, 

Lazdijų darbo birža, Lazdijų r. mokyklomis bei 

gimnazijomis  

G. Stankevičienė Visus metus 

28.  Profesinio orientavimo  diena: susitikimai su 

buvusiais mokyklos mokiniais – dabartiniais 

studentais,  jaunais specialistais.  

G. Stankevičienė Visus metus 

29. Individualios ir grupinės konsultacijos  R. Žukauskienė Visus metus 

 

 

 

  

 


