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Įvadas

       Profesinio  mokymo įstaiga  vykdo  mokinių  ugdymą  karjerai,  įgyvendina  švietimo  ir  mokslo  tvirtinamą  ugdymo  karjerai  programą,
vadovaudamasi bendraisiais ugdymo  ir  profesinio mokymo planais, tvirtinamais švietimo ir mokslo ministro, profesinio orientavimo vykdymo
tvarkos aprašu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais dokumentais.
      Profesinis  orientavimas  vykdomas  teikiant  ugdymo  karjerai,  profesinio  informavimo  (apimančio  profesinį  veiklinimą)   ir  profesinio
konsultavimo paslaugas.  Ugdymas karjerai  apibrėžiamas  kaip  prioritetinė  profesinio  orientavimo sritis,  profesinis  informavimas  ir  profesinis
konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.
      Vykdant mokinių profesinį informavimą mokykloje sudaromos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t.y.
mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis,
darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis orientavimas apima ir profesinį veiklinimą –
veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį,
ugdytis  profesinę motyvaciją  ir  planuoti  būsimą karjerą.  Šiam tikslui  organizuojamas  darbo veiklos  stebėjimas,  praktinė  veikla  ir  mokymas
įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.
     Vykdant mokinių individualų ar grupinį profesinį konsultavimą sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias
turėti  įtakos  karjerai  (mokymuisi  įvairiose pakopose,  darbui),  padedama spręsti  klausimus,  susijusius  su karjeros  planavimu,  taip pat  spręsti
karjeros  problemas,  susijusias  su  socialiniais,  sveikatos,  psichologiniais  ir  kitais  veiksniais,  tam tikrais  atvejais  –  patariama darbo paieškos
klausimais.

Ugdymo karjerai tikslas

      Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir
išreiškiant  save.  Ugdymas  karjerai  apima  keturias  ugdymo  sritis:  savęs  pažinimo,  karjeros  galimybių  pažinimo,  karjeros  planavimo  ir
įgyvendinimo.
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Ugdymo karjerai uždaviniai

1. skatinti mokinius pažinti asmenybės savybes, interesus, gabumus, kompetencijas ir jų sąsajas su karjera;
2. plėtoti supratimą apie darbo pasaulį ir karjerą;
3. gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį ir ateities tendencijas;
4. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
5. formuoti ir tobulinti įsidarbinimo įgūdžius;
6. užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo tęstinumą atsižvelgiant į mokinio patirtį, įgytą formaliuoju, neformaliuoju ugdymu, savišvieta.

Karjeros konsultavimo tikslas

      Padėti  mokiniui analizuoti  karjeros problemas, įveikti  sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinti  priimtą sprendimą, suteikti  mokiniui
reikalingą pagalbą mokymosi, darbo paieškos ir kitais su karjera susijusiais klausimais.

Karjeros konsultavimo uždaviniai

1. padėti spręsti karjeros problemas, susijusiais su asmeniniais, socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba patarti kreiptis
į kitus specialistus;

2. padėti spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų
krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

3. suteikti mokiniui galių veiksmingai kelti karjeros ir (ar) gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
4. suteikti mokiniui galių veiksmingai priimti sprendimus, susijusius su karjera – sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos, darbo;
5. padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus;
6. padėti mokiniui geriau pažinti,  įvertinti ir aptarti  individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose,

darbui);
7. patarti darbo paieškos klausimais;
8. palengvinti perėjimą iš vienos mokymosi aplinkos į kitą (pvz., iš profesinio mokymo į darbo rinką);

Laukiami rezultatai

     Mokinys įgys karjeros kompetencijas: 
- savęs pažinimo;
- karjeros galimybių pažinimo;
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- karjeros planavimo;
- karjeros įgyvendinimo;
Sėkmingas iškylančių karjeros klausimų sprendimas ir savo karjeros vystymas

Lentelė 1. Veiklos turinys

Eil.
Nr.

Veiklos kryptis Veiklos formos Atsakingas Atlikimo laikas Laukiami rezultatai

1. Ugdymas karjerai 1.1.Ugdymo karjerai, profesinio 
orientavimo ir informavimo plano 
rengimas: tikslų, uždavinių, prioritetų 
nustatymas ir išdėstymas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė

Rugsėjis Padės racionaliai įgyvendinti UK 
veiklą mokykloje, panaudojant 
turimus resursus.

1.2.Tikslinių grupių poreikius 
atitinkančios  karjerai aktualios 
informacijos rinkimas ir sisteminimas.

1.3.Mokyklos UK situacijos analizė:
- mokinių skaičius pagal grupes
- mokinių skaičius pagal 

išsilavinimą
- mokinių atvykusių į mokyklą 

šiais mokslo metais skaičius
- neformalaus švietimo situacija 

mokykloje

L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Socialinės
pedagogės: Inga
Žydelienė  ir
Daiva
Mikalauskaitė

Rugsėjis Išsiaiškins ir įvertins UK situaciją
mokykloje.

1.4. Karjeros paslaugų poreikių 
tyrimas.

Grupių vadovai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių

Per mokslo 
metus

Įvertinus karjeros paslaugų 
poreikius bus galima paskirstyti 
konsultavimo paslaugas racionaliai
pagal poreikį.
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skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė

1.5. Klausimyno grupių vadovams, 
dalykų mokytojams parengimas, 
apklausa, rezultatų analizė, refleksija 
UK klausimais.

L.e,p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė

Rugsėjis – spalis Tirs,  vertins  mokinių  poreikius,
grupių  vadovų,  dalykų  mokytojų
nuomones UK klausimais.

1.6.Grupių vadovų veiklos planų 
analizė apie UK integravimą į ugdymo
 procesą.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė

Rugsėjis Analizuos,  apibendrins  ir  patars
UK integravimo į ugdymo procesą
klausimais.

1.7.Ugdymo karjerai, profesinio 
orientavimo ir informavimo kampelio 
mokyklos bibliotekoje sistemingas 
atnaujinimas aktualiausia ir naujausia 
informacija.

Bibliotekos
vedėjos:
T. Rybak
D. Sasnauskaitė

Per mokslo 
metus

Skleis naujausią, aktualiausią 
informaciją.

1.8.Karjeros diena mokykloje. Grupių vadovai
Profesinio 
mokymo ir 
bendrojo 
ugdymo dalykų 
metodinės 
grupės 
pirmininkai 
Mokinių taryba

Gegužė Įvairių  veiklų  metu  mokiniai
susipažins  su  plačiu  profesijų
spektru.

1.9. Mokinių vieni kitų mokymas. Per mokslo 
metus

Mokiniai pasidalins vieni su kitais
savo patirtimi.

2. Profesinis 2.1. Informacijos sklaida apie Profesijos Per mokslo Skleis informaciją apie mokykloje
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informavimas mokyklos teikiamas mokymosi 
galimybes ir sąlygas, nuorodos į 
geriausius tam skirtus interneto 
puslapius) mokyklos interneto 
svetainėje.

mokytojas
Jonas Pakulis
IT  specialistas
Vitalijus
Seredokas

metus rengiamas profesijas.

2.2. Profesinio veiklinimo patyriminiai
vizitai (įmonėse, įstaigose, mokyklose,
sektoriniuose centruose).

Grupių vadovai Mokiniai susipažins su tam tikra 
profesija ir patys realiai išbandys 
bent kelis svarbiausius profesijos 
ir veiklos aspektus.2.3. Intensyvus profesinis veiklinimas 

(praktikos darbas, darbas pagal sutartį,
su profesine veikla susiję neformaliojo
švietimo užsiėmimai ir panašios 
formos).

Mokiniai tiesiogiai dalyvaudami 
kokios nors organizacijos veikloje 
aktyviai pažins profesijos 
ypatumus, kaups darbo patirtį, 
ugdys profesinę motyvaciją.

2.4. Įgytos patirties aptarimas ir kita 
veikla.

Padės  mokiniui  pažinti  savo
individualias  savybes,  galinčias
turėti  įtakos  karjerai,  karjeros
ypatumams.

2.5. Mokinių informavimas apie 
mokymąsi ir studijas toje pačioje ir 
aukštesnėje pakopoje, švietimo 
tiekėjus ir jų vykdomas mokymo ir 
studijų programas, mokymo formas, 
įgyjamas kompetencijas ir 
kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, 
priėmimo taisykles.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Grupių vadovai

Per mokslo 
metus

Padės mokiniams planuoti būsimą 
karjerą.

2.6. Mokinių informavimas apie 
profesinės veiklos ir užimtumo sritis, 
darbo rinką ir jos pokyčių prognozes 
(kvalifikacijų paklausą, atlyginimus).

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas

Per mokslo 
metus

Padės mokiniams įgyti ir tobulinti 
darbo paieškos gebėjimus 
(nusistatyti darbo apieškos tikslus, 
naudoti įvairius darbo paieškos 
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Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Grupių vadovai

metodus.

2.7. Mokinių informavimas apie 
Atvirą informavimo sistemą (AIKOS),
MUKIS, kitas karjerai planuoti 
aktualias informacines sistemas ir 
informacijos šaltinius.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Grupių vadovai

Per mokslo 
metus

Mokiniai išmoks naudotis 
MUKIS, AIKOS ir kitomis 
specializuotomis internetinėmis 
svetainėmis, gebės patys susirasti 
reikalingą informaciją.

2.8. Mokinių informavimas apie
karjeros paslaugas teikiančias įmones.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Grupių vadovai
Dalykų
mokytojai

Per mokslo 
metus

Mokiniai susipažins su profesinio 
informavimo šaltiniais
Sužinos kur rasti profesinio 
informavimo, konsultavimo 
institucijas.

2.9. Darbo veiklos stebėjimas.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Per mokslo 
metus

Formuos mokiniams teigiamas 
nuostatas darbo, darbinės patirties 
įgijimo ir įsidarbinimo atžvilgiu.
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Povilas
Paškevičius
Praktinio
mokymo
vadovė Dangutė
Staskonienė
Grupių vadovai

3. Profesinis 
konsultavimas

3.1.Konsultacijos grupių vadovams, 
dalykų mokytojams rekomenduojamų 
UK pokalbių, diskusijų, grupių 
valandėlių klausimais.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė

Per mokslo 
metus

Konsultuos UK klausimais 
ugdymo procese.

3.2. Individualios ir grupinės 
konsultacijos mokiniams, jų tėvams 
(globėjams, rūpintojams).

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Povilas
Paškevičius
L.e.p.
Kaišiadorių
skyriaus  vedėja
Regina
Juknevičienė
Grupių vadovai
Dalykų
mokytojai

Per mokslo 
metus

Padės mokiniams analizuoti 
karjeros problemas, įveikti 
sprendimų priėmimo sunkumus, 
įgyvendinant priimtą sprendimą.
Suteiks mokiniui reikalingą 
pagalbą mokymosi, darbo paieškos
ir kitais su karjera susijusiais 
klausimais.

Grupių vadovų, dalykų mokytojų veikla
Tema Grupė (klasė) Tikslas Veikla Rezultatas

1. Pažintis su pasirinkta profesija Visos grupės Padėti mokiniams 
geriau pažinti 

Testas „Mano 
pasirinkimas“

Mokiniai susipažins su 
pasirinktomis profesijomis
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pasirinktą profesiją Diskusija 
„Mano būsimoji
profesija“
Dalyvavimas 
renginyje 
„Specialybių 
mugė“

Mokiniai susipažins su visomis 
mokykloje rengiamomis 
profesijomis. Turės galimybę 
palyginti savo pasirinktą profesiją 
su kitomis.

2. Susitikimai su buvusiais mokyklos 
mokiniais, įvairių profesijų atstovais

Visos grupės Padėti mokiniams 
planuoti savo 
karjerą, pažinti darbo
pasaulį

Pokalbiai su 
buvusiais 
mokyklos 
mokiniais, 
įvairių profesijų
atstovais

Gaus informaciją, reikalingą 
planuojant karjerą, renkantis 
mokymąsi, studijas, profesijos 
ypatumus.
Formuos mokiniams teigiamas 
nuostatas darbo, darbo patirties 
įgijimo ir įsidarbinimo atžvilgiu.

3. Mokinių vizitas į įmonę, pagal 
pasirinktą profesiją

Visos grupės Padėti mokiniams 
geriau pažinti 
pasirinktą profesiją, 
įvertinti savo jau 
įgytas kompetencijas

Vizitas į 
pasirinktą 
įmonę

Mokiniai susipažins su tam tikra 
profesija ir patys realiai išbandys 
bent kelis svarbiausius profesijos ir 
veiklos aspektus.
Skatins mokinius domėtis, tirti 
darbo rinką ir identifikuoti 
įsidarbinimo galimybes.

4. „Aš esu“ (mano pasiekimai, 
kompetencijos, gebėjimai, vertybių 
skalė, darbo vertybės, gyvenimo 
patirties refleksija, psichologinis 
portretas)

Mokiniai įgiję 
pagrindinį arba 
vidurinį 
išsilavinimą 
siekiantys įgyti  
kvalifikaciją

Padėti mokiniams 
geriau pažinti save, 
savo interesus, 
kompetencijas ir jų 
sąsajas su karjera

Uždavinių 
atlikimas, 
pristatymas, 
psichologinio 
portreto 
kūrimas

Mokiniai geriau pažins savo 
kompetencijas, įvardins savo 
gebėjimus, savo gyvenimo vertybes,
apibendrins žinias apie save, 
įvertins savo stipriąsias ir 
tobulintinas savybes, patobulins 
objektyvaus ir teigiamo savo 
įvaizdžio kūrimo bei pristatymo 
gebėjimus.
Mokiniai aiškiau įsivaizduos savo 
ateitį ir karjeros perspektyvas.

7. Karjeros plano parengimas (mano 
ateities vizija, karjeros kelio vizija, 

Mokiniai įgiję 
pagrindinį arba 

Padėti mokiniams 
sukurti karjeros 

Uždavinių 
atlikimas

Mokiniai patobulins adekvačių 
karjeros ir gyvenimo tikslų kėlimo 
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mano gyvenimo ir karjeros 
pasirinkimo SSGG analizė)

vidurinį 
išsilavinimą 
siekiantys įgyti  
kvalifikaciją

kelią, sudaryti 
karjeros planą

Asmenybės 
pažinimo, 
gebėjimų ir 
polinkių testai

kompetenciją.
Karjeros planai padės mokiniams 
siekti užsibrėžtų tikslų , patobulins 
sprendimų priėmimo gebėjimus, 
atskleis asmeninę ateities viziją

9. Sprendimo priėmimas.
Laiko ir išteklių planavimas.
Mano vieta šiuolaikinėje darbo 
rinkoje
Adaptacija naujoje (mokymosi – 
darbo aplinkoje)

Mokiniai įgiję 
pagrindinį arba 
vidurinį 
išsilavinimą 
siekiantys įgyti  
kvalifikaciją

Mokyti mokinius, 
kaip panaudoti 
tinkamą sprendimo 
priėmimo techniką, 
svarstant karjeros 
pasirinkimus
Padėti mokiniams 
sėkmingai pereiti į 
kitą karjeros 
(mokymosi – darbo) 
aplinką

Užduočių 
atlikimas
Lankstinukų ir 
leidinių paroda 
apie studijas, 
karjerą, darbo 
paiešką 
mokyklos 
bibliotekoje

Mokiniai išmoks planuoti savo 
dieną, savaitę, mėnesį; sužinos, kaip
naudingai paskirstyti laiką siekiant 
karjeros tikslų.
Mokiniai aptars adaptaciją naujoje 
(mokymosi arba darbo) vietoje; bus 
pasirengę sėkmingai pereiti į kitą 
karjeros (mokymosi ar darbo) 
aplinką

10. Karjeros dokumentų rengimas (CV, 
laiškų siuntimas, darbo paieška , 
pokalbis su darbdaviu)

Mokiniai įgiję 
pagrindinį arba 
vidurinį  
išsilavinimą 
siekiantys įgyti  
kvalifikaciją

Pateikti informaciją 
apie studijų 
programas, stojimo 
sąlygas, darbo 
priėmimo 
reikalavimus; mokyti
planuoti savo ateitį, 
numatyti galimus 
pavojus, galimybes, 
sėkmes, nesėkmes

Užduočių 
atlikimas
Paskaita 
„Prisistatymas 
darbdaviui. 
Darbo paieška“
Valandėlė 
„Darbo 
paieškos būdai“

Mokiniai sužinos apie pagrindinius 
karjeros dokumentus, išmoks 
parengti šiuos dokumentus, 
susipažins su darbo ieškos būdais.
Mokiniai įgis ir tobulins darbo 
paieškos įgūdžius. Tai jiems padės 
susirasti savo poreikius atitinkančią 
praktikos ir/ar darbo vietą

Kita veikla
Veikla Data Laukiamas rezultatas Pastabos

11. Susitikimai su buvusiais mokyklos 
mokiniais, įvairių profesijų atstovais

Per mokslo
metus

Mokiniai gaus informaciją, reikalingą 
planuojant karjerą, renkantis mokymąsi,
studijas, profesijos ypatumus.

12. Informacinio stendo „Mokinio 
karjera“ parengimas ir atnaujinimas

Sudarytos sąlygos mokiniams ir 
mokytojams gauti naujausią informaciją
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profesinio informavimo klausimais.13. Lankstinukų ir leidinių paroda apie 
studijas, karjerą, darbo paiešką 
mokyklos bibliotekoje

14. MUKIS, AIKOS ir kitų 
informacinių sistemų pristatymas 
mokiniams, jų tėvams (globėjams,, 
rūpintojams)

Mokiniai išmoks naudotis MUKIS, 
AIKOS ir kitomis specializuotomis 
internetinėmis svetainėmis, gebės patys 
susirasti reikalingą informaciją.

15. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimas apie tolesnio 
mokymosi galimybes, mokymo 
įstaigas, profesijų paklausą, stojimo 
ir studijų paslaugas

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 
susipažins su tolesnio mokymosi 
galimybėmis, mokymo įstaigomis, 
profesijų paklausa, stojimo ir studijų 
paslaugomis.

16. „Ugdymo karjerai, profesinio 
orientavimo ir informavimo“ 
programos integravimas į grupių 
vadovų veiklos programas

Integruota į grupės valandėles 
profesinio informavimo programa.

Parengė L.e.p. Kaišiadorių skyriaus vedėja Regina Juknevičienė 


