
  UGDYMAS KARJERAI 

    

Karjeros paslaugos apima: 

•ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas. 

• karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo 
procesas. 

•karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti 
konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus 
mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.  

Pagrindiniai dokumentai: 

•Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 

      •Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V - 72) 

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir 
užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą 
trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos 
karjerai.  

2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones 
– pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais 
asmenimis).  

3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar 
mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas. 

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo 
sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei 
planuoti būsimą karjerą.  

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį). 
6. Supažindinti su individualiu vidurinio ugdymo programos aprašu. 
7. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. 
8. Padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo. 
9. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo 

institucijas. 
10. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.  

http://www.salkauskis.org/images/Dokumentai/PITAS/profesinio%20orientavimo%20vykdymo%20tvarkos%20apraas%202012.pdf
http://www.salkauskis.org/images/Dokumentai/PITAS/profesinio%20orientavimo%20vykdymo%20tvarkos%20apraas%202012.pdf
http://www.salkauskis.org/images/Dokumentai/PITAS/ugdymo%20karjerai%20programa-07-02.pdf


Teikiamos paslaugos: 

Supažindinama su profesinio informavimo leidiniais; 

Teikiamos individualios bei grupėse konsultacijos, kuriose: 

 teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas; 
 padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais; 
 padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti; 
 padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano 

suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų 
krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi; 

 mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją; 
 teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio 

mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis; 
 supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines 

studijas, taisyklėmis; 
 informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę; 
 mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu; 
 supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugas (Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru, ŠU karjeros centru ir kt.); 
 informuojama, kur galima mokytis, baigus 8, 9 ir 10  klases; 
 supažindinama su kintančiu darbo pasauliu; 
 supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis; 
 mokoma susidaryti karjeros planą; 

 įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.           

 

Naudingos nuorodos: 

          -          www.mukis.lt  

-          www.smm.aikos.lt  

-          www.mokslas.lt 

-          www.karjerosmokykla.lt 

-          www.euroguidance.lt 

-          www.kurstudijuoti.lt 

-          www.ldb.lt 

-          www.lamabpo.lt 

-          www.nrcg.lt 

-          www.ploteus.net 

-          www.kastu.lt 

-          www.egzaminai.lt 

http://www.mukis.lt/
http://www.smm.aikos.lt/
http://www.mokslas.lt/
http://www.karjerosmokykla.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/
http://www.ldb.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.nrcg.lt/
http://www.ploteus.net/
http://www.kastu.lt/
http://www.egzaminai.lt/


-          www.svkc.lt 

-          aukštųjų mokyklų, profesinių mokymo įstaigų tinklapiais 

-        Profesinio orientavimo testas www.vtdko.lt/karjeroscentras/testas 

Taip pat: 

 teikiama informacija per tėvų susirinkimus; 

 individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais; 

 parengiama medžiaga klasių valandėlėms; 

 padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles; 

 padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais; 

 padedama organizuoti išvykas į Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą, ŠU karjeros centrą ir kt.; 

 vedamos specialios karjeros pamokos, užsiėmimai, karjeros seminarai;  

 padedama mokiniams susidaryti portfolio; 

 ugdomos ir tobulinamos karjerai svarbiausios bendrosios kompetencijos. 

Ugdymo karjerai darbo grupė: 

 Karjeros koordinatorė - pavaduotoja ugdymui Irena Kneižienė 

 Karjeros konsultantė – socialinė pedagogė Irena Tamošaitienė 

 Bibliotekos vedėja -  Nataša Romanova 

 Informacinių technologijų mokytoja – Rūta Norutienė 

 Lietuvių kalbos mokytoja – Ramunė Januškienė 

 Technologijų ir dailės mokytoja – Lina Kaselienė 

 

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai su socialine pedagoge                       
I. Tamošaitiene   103 kabinetas, telefonu 868482644 ar el. pašto adresu tamosait@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.svkc.lt/

