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TIKSLAS 

Ugdymo karjerai plano tikslas – padėti mokiniams įgyti šiuolaikiniame darbo pasaulyje aktualias karjeros kompetencijas. 

 

UŽDAVINIAI 

 Padėti Centro mokiniams planuoti individualią karjerą (informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką, teikti 

informaciją apie studijų galimybes). 

 Organizuoti mokinių susitikimus su Centrą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, kitų profesinių, aukštųjų mokyklų 

atstovais, darbdaviais, verslininkais, užimtumo tarnybos atstovais; organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros 

klausimais.   

 Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir ugdymo įstaigas.  

 Teikti individualias ir grupines konsultacijas Centro bendruomenei.  

 Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (teikti Centro bendruomenės nariams informaciją apie darbo 

rinkos poreikius ir profesijų paklausą; organizuoti karjeros ir profesijų dienas Centre; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą: ją 

analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu).   

 Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais, kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su grupių vadovais, 

dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.  

 Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais.  

 Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą, įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas. 

 

 

 

 



UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

VEIKLA MĖNUO ATSAKINGAS ASMUO PASTABOS 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Pagalbos grupių vadovams, dalykų mokytojams, 

mokykloje dirbantiems specialistams teikimas, jų 

veiklų mokinių profesinio orientavimo srityje 

kuravimas. 

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė   

Informacinių šaltinių (mokinių ugdymui karjerai, 

profesinio orientavimo klausimais, apie darbo rinkos 

situaciją rajone, respublikoje ir kt.) kaupimas. 

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Sistemingas informacijos profesinio orientavimo 

klausimais atnaujinimas Centro internetiniame 

puslapyje.  

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Socialinių partnerių tinklo plėtra. Ryšių su užimtumo 

tarnyba ir kitomis institucijomis, teikiančiomis 

profesinio orientavimo paslaugas, palaikymas. 

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų lankymas 

atvirų durų dienomis. 
+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Individualus darbas su mokiniais (susidarant 

individualius karjeros planus), jų tėvais. Mokytojų 

konsultavimas.  

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Karjeros kompetencijų ugdymas I-II (9-10) 

gimnazijos klasių mokiniams: ugdymas karjerai, 

konsultavimas, informavimas (profesinis 

veiklinimas) – 15 val. m. m. vienai mokinių grupei: 

Tikslinės profesinio orientavimo pagalbos II (10-tų) 

gimnazijos klasių mokiniams įgyvendinimas.  

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  



II (10-tų) gimnazijos klasių mokinių savarankiško 

profesijos pasirinkimo tyrimas ir konsultavimas. 

Dalyvavimas Goethe’s instituto organizuojamame 

projekte ,,Karjera = vokiečių kalba“.  

II (10-tų) gimnazijos klasių mokinių supažindinimas 

su Centro profesijomis (technologijų pamokos). 

Savęs pažinimo ir profesinio kryptingumo nustatymo 

testas II (10-tų) gimnazijos klasių mokiniams. 

Filmukų apie karjeros planavimą peržiūra:  

(http://www.euroguidance.lt/metodine-

medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-

apiekarjeros-planavima 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html).  

II (10-tų) gimnazijos klasių mokinių supažindinimas 

su LAMA BPO sistema. 

Individualus mokinių konsultavimas.  

Individualus tėvų konsultavimas.  

Karjeros kompetencijų ugdymas I-II kurso (11-12 

klasių) mokiniams: ugdymas karjerai, 

konsultavimas, informavimas – 10 val. m. m. vienai 

mokinių grupei: 

Profesinio veiklinimo I, II kurso mokiniams 

organizavimas:  

II kurso (12 kl.) mokinių supažindinimas su brandos 

egzaminų tvarka. 

Susitikimai ,,Sėkmės istorijos“.  

Individualus mokinių konsultavimas.  

Individualus tėvų konsultavimas. 

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Karjeros kompetencijų ugdymas III kurso 

mokiniams: ugdymas karjerai, konsultavimas, 

informavimas – 8 val. m. m. vienai mokinių grupei: 

Profesinio veiklinimo III kurso mokiniams 

organizavimas:  

+ + + + + + + + +  V. Barakauskienė 
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Karjeros dienos Centre, dalyvaujant įmonių, įstaigų 

atstovams.  

Vizitai į įmones, įstaigas. 

Mokinių švietimas pasirenkant tolesnį mokymosi, 

įsidarbinimo kelią. 

Susitikimas-diskusija su buvusiais Centro mokiniais 

,,Patirtys“. 

Individualus mokinių konsultavimas.  

Individualus tėvų konsultavimas. 

Apklausa ,,Baigusių Centrą absolventų tolesnė 

veikla“. 
+          V. Barakauskienė  

Pažintiniai renginiai Centre miesto progimnazijų 8-

okams ,,Pasirinkimo kryžkelėje“ 
    + + + + + + V. Barakauskienė,  

kuruojantys progimnazijas 

mokytojai 

 

Profesijų dienos Centre organizavimas.        +   V. Barakauskienė,  

mokytojai 
 

Mokytojams ir specialistams. 

Konsultacijos grupių vadovams ir mokytojams 

profesinio informavimo ir karjeros planavimo 

klausimais. 

Seminarai pagal miesto ir respublikos pateiktą pasiūlą. 

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

Tėvams. 

Konsultacijos profesinio orientavimo klausimais tėvų 

susirinkimų metu. 

Individualios konsultacijos. 

Pranešimas II (10-tų) gimnazijos klasių mokinių tėvų 

susirinkime ,,II (10-tų) gimnazijos klasių mokinių 

tolimesnio mokymosi Centre ir profesijos pasirinkimo 

galimybės“.  

+ + + + + + + + + + V. Barakauskienė  

 

 

                        Karjeros specialistė                                                                                                                                     Vitalija Barakauskienė 


