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Ugdymo karjerai programos 
įgyvendinimas

• Tikslas –padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems 
tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti 
sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo 
karjerą.

• Misija – ugdyti mokinių ir nesimokančių iki 21 
metų amžiaus asmenų karjeros kompetencijas 
taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais 
sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti 
ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, 
saviraiškos ir darbo, (...).



Ugdymo karjerai programos 
įgyvendinimas

• Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, 
asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai 
funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokinių 
karjeros  paslaugų sistema, kuri yra integrali 
bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos 
dalis.

Buvo įgyvendinta:
1. Karjeros kompetencijos 

2. Įgyvendintos pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:
Ø Ugdymas karjerai

Ø Karjeros konsultavimas

Ø Karjeros informavimas



Ø Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams pažinti 
save ir kuo įvairesnes profesijas ir norint, 
kad sėkmingi sprendimai lydėtų jų 
tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą, 
buvo siekiama sukurti ir išplėtoti bendrojo 
ugdymo ir profesinio mokymo nuoseklią, 
vientisą, darnią karjeros paslaugų 
(profesinio orientavimo) sistemą.

Ugdymo karjerai
programos įgyvendinimas

3. Vientisa karjeros paslaugų sistema



Karjeros kompetecijos

1. Asmenybės 
ypatumų pažinimas

2. Karjeros galimybių 
pažinimas 

4.  Karjeros 
realizavimas

3. Karjeros 
planavimas



Pagrindinės karjeros paslaugų 
veiklos

I. Ugdymas karjerai – kryptingas asmens 
karjeros kompetencijų ugdymas.

II. Karjeros konsultavimas –konsultanto ir 
konsultuojamo subjekto sąveika.

III.Karjeros informavimas –informacijos 
apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, 
sisteminimo ir teikimo procesas.



I. Ugdymas karjerai

Ø Integruotas ugdymas karjerai visose
pamokose ir ypač artimiausiose karjerai 
pamokose.

Ø Ugdymo priemonių parinkimas ir diegimas.
Ø Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai
Ø Karjeros seminarai.
Ø Mokinio ugdymo plano suderinimas su 

mokinio karjeros planu.



II. Karjeros konsultavimas

Ø Mokinio karjeros plano ir portfolio 
sudarymas.

Ø Mokinio karjeros planų periodiniai 
aptarimai.

Ø Individualios ir grupinės konsultacijos.
Ø E-konsultacijos nacionaliniu mastu.
Ø Sudėtingiausių psichologinių asmens 

ypatumų, svarbių karjerai, vertinimas.
Ø Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas

ir įvertinimas.



III. Karjeros informavimas

v Informacijos apie mokymosi galimybes ir 
karjeros paslaugas pateikimas mokyklos 
IT sistemose.

v Karjeros informavimo renginiai.
v Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo 

vizitai.
v E aplinkų karjeros informavimui 

palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu 
lygiu (Mukis, Aikos).



Ugdymo karjerai 
veiklos analizė

Mokykloje buvo organizuojamos įvairios
veiklos, padedančios mokiniams ugdytis 
karjeros kompetencijas: pažinti save ir 
karjeros galimybes, planuoti ir įgyvendinti 
karjerą:



Pirmasis asmeninės įskaitos protų kovų 
žaidimas pagal „Sodros“ inicijuotą projektą 

„Nepamiršk parašiuto“

2019-12-12

• Dalyvavo: Karina 
Ptak, Artur
Andiukajev ir kiti
mokiniai iš IIb kl.



Išvyka į Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centrą (PVDPRC)

2020-01-08
Išvyka į Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo
centrą (PVDPRC), sudarant
sąlygas mokiniams ugdytis karjeros
kompetencijas, būtinas sėkmingam
mokymosi krypties, profesijos ir/ar
darbinės veiklos pasirinkimui.

Karjeros ugdymo centras „Profesijų
gidas“( Didlaukio g. 84)

„Pasimatuok profesiją“ praktinių
užsiėmimų ciklas.

Dalyvavo 9–12 kl. mokiniai



Klasės valandėlė.
Piloto profesijos pristatymas.

2020-01-15

• Tapk pilotu ir BAA 
Training atvyksta į 
tavo mokyklą. BAA 
Training

• Dalyvavo 8 b kl. kl. 
auklėtoja Jelena 
Belevič



Nacionalinė karjeros savaitė.
Studijos–2020.Tarptautinė LITEXPO Paroda.

• 2020-02-6-7

• Studijos ir karjeros
galimybės
Lietuvoje ir
užsienyje.

• Dalyvavo I–IV gim. 
kl.



Klasės valandėlė. 

Mano prioritetai. Mūsų prioritetai.

• 2020-03-13
• Mūsų prioritetai.

• Kas svarbu - svarbiausia?

• Debatai



Klasės valandėlė. Karjeros planavimo
galimybės. Profesijos pasirinkimas pagal
asmenines savybes.

• 2020-02-21

• Lentelės pildymas. 
Diskusija.

• Dalyvavo II gim. 
kl., IV gimn. kl



Klasės valandėlė.
Pasirinkimai, ketinimai ir veiksmai
planuojant ateitį.

• 2020-03-14

• Jelena Kustova kartu
su IV gim. kl. 
auklėtojamis.

• Individualios
konsultacijos pagal
poreikį.

• Dalyvavo IV kl. 
mokiniai



Individualios konsultacijos mokiniams
„Nuo Individualaus mokymo plano iki Kur 
stoti?“

• 2020-04-11

• Jelena Kustova
kartu su I–II gim. kl. 
auklėtojamis.

• Dalyvavo I–II gimn. 
kl. mokiniai



Karjeros ugdymas. Išvyka į VGTU 
Fundamentinių mokslų fakultetą. 
Susipažinimas su specialybėmis. Online

• 2020-05-17

• Multimedija. 
Paveiksliukų kūrimas
naujausiomis IT 
technologijomis.

• Tyrimo atlikimas
bioinžinerijos
laboratorijoje.

• Refleksija

• Dalyvavo III–IV gimn. kl.



Paskaita apie karjeros
galimybes užsienyje.

• 2020-11-11

• Tema: Misija Įmanomą,
nuotolinė paskaita.

• Pranešėja Diana Verikai
tė –„Kalba.lt“ atstovė

• Dalyvavo IV gimn. 
kl. mokiniai

• (auklėtojai A. Novickaja,
K. Remeikaitė –
Statulevičienė)



Neformalusis ugdymas.
Verslumo ugdymas. 
Online konkursas „ACCELERATOR 
X jaunųjų bendrovės Akcijų birža“

• 2020-11-22-27

• 9–12 kl. mokiniams pagal LJA programą

• Dalyvavo būrelio „Karjeros laiptais“ nariai:

• Karina Ptak, Danil Zakarka, Arina 
Tichonovskaja, Artur Andiukajev III b gimn. kl.

• Pasiekimas: mokomoji Jaunoji bendrovė
„DAAK“ pagal LJA programą, vykdo veiklą, 
pardavė savo JB akcijų, gavo pelno.

• Maksim Gabujev, Ilja Žoludev – Ia gimn. kl.,

• Edvin Liudvinovič, Daniil Buzhor – I b gimn. kl.

• Pasiekimas: įkūrė mokomąją Jaunąją
bendrovę „Astro“ pagal LJA programą vykdo
veiklą, pardavė JB akcijų, gavo pelno.

• Paruošė karjeros ugdymo specialistė ir
ekonomikos ir verslumo vyr. mokytoja Jelena 
Kustova



Karjeros diena. Studijos VILNIUS TECH. 
Supažinimas su fakultetais ir jų studijų
programomis bei specialybėmis.

• 2020-12-17
• Tema: Atvirų durų dienų Live

• Pranešėjas: doc.dr. Arūnas 
Jaras –Taikomosios
Mechanikos katedros
asistentas

• Dalyvavo III gimn. kl. 
(auklėtojai A.Gromyka, 
A.Urbanovič) ir

• IV gimn. kl. (auklėtojai A. 
Novickaja, K. Remeikaitė–
Statulevičienė ) mokiniai .



2021 Veikla



Individualios konsultacijos mokiniams
„Nuo Individualaus mokymo plano iki Kur
stoti?“

• 2021-12-18
• „Nuo Individualaus mokymo

plano iki Kur stoti? IV gimn. kl. 
(auklėtojai A. Novickaja, K. 
Remeikaitė–Statulevičienė ) ir
mokiniai( Ivanova D., 
Kovaliova D.,Lazorina
M.,Janunina M.,Zagoskina k,)



LJA Ekonomikos ir verslumo
mokytojo konferencija
EFEKT Nacionaline galimybių diena
I Antreprenerystės festivalis!

• 2021-02-18 10.00 -15.00 val.
• Dalyviai : III gim.kl. (ekonomika

ir verslumas) mokiniai ir
ekonomikos ir verslumo vyr. 
mokytoja Jelena Kustova.

• Pasiekimai: gavo Nacionalinėje
galimybių dienos I 
Antreprenerystės festivalio
dalyvio pažymėjimą.



Klasės valandėlė.
Mano vertybių skalė, 
renkantis karjeros kelią.

• 2021

• Apklausa, 
diskusija.

• Dalyvavo:I–IV kl. 
mokiniai ir
kl.auklėtojai



LJA | Regioninės eXpo 2021(online budu)

• 2021-03-15-19 d.

• Pasiekimas: Jaunoji bendrovė
„DAAK“, Jaunoji bendrovė
„Žaislai „Zuzuki“ “, Jaunoji
bendrovė„Grillchic“ pagal LJA 
programą

• Sukūrė virtualų stendą, 
kurį pristatė regioninių eXpo
metu (kovo 15-19 d)

• Įgyjo IT,verslumo
kompetncijas, pateko į 10 
geriausių komandų Vilniaus 
regione iš 113 komandų.

•



Neformalusis ugdymas.
Nacionalinės eXpo 2021

• 2021-04-19 (24-29d.)
• 2021-05-06 –finalas
• Pasiruošimas, Atranka,komisijos

įvertinimas,finalas.

• Dalyvavo: būrelio „Finansų genijus“ 
nariai:

• Ilja Kozlov, Arman Oganiesian,Sofija
Songina, - 7a kl. mokiniai

• būrelio „Karjeros laiptais“ nariai:

• Ptak K., Zakarka D.,Tichonovskaja
A.,AndiukajevA.- IIIv gim. kl.

• Prokopovič K.,Vilkanec
J.,BordovskajaV.,Daškevič N.- Ig 
gimn.kl



Edukacinė pamoka
“Uždarbio galimybės“(online budu)

• 2021-05-07

• Swedbanko
atstovė Alma 
Pazeriene

• Dalyvavo: Ia 
gimn.kl.mokiniai



Viktorina „Ateitis be šešėlio“ 2021 
(online budu)

• 2021-05-24
• Dalyvavo:

• Prokopovič K., - Ig gim.kl.,

• Obolskaja - Ib gim.kl.



Karjeros diena. Studijos VILNIUS TECH.
Pažintis su Verslo vadybos fakultetu

• 2021-05-28

• Proto ateitis: 
profesionalas –
2050 | Interaktyvus
proto žaidimas

• Dalyvavo:III gim kl. 
auklėtojai A. 
Gromyka, A. 
Urbanovič

•



Klasės valandėlė. Pasirinkimai, 
ketinimai ir veiksmai planuojant ateitį.

• 2021-05-14

• Jelena Kustova kartu
su IVgim. 
kl. auklėtojomis.

• Individualios
konsultacijos pagal
poreikį.

• Dalyvavo IV kl. 
mokiniai

•



Karjeros ugdymas. Projektas „Kartu

• 2021-06-09

• Dalyvavo II gimn. 
kl.(kl.auklėtojai Kižina
J.,Savčenko V.)

• Organizatorius
J.Kustova kartu su
Všį“PROFAT“ vadovė
Lina Mačernienė

•



Karjeros ugdymas. 
Karjeros planavimo testai ir konsultacijos

• 2021-06-11

• Karjeros planavimo
testus ir
konsultacijas
parengė Jelena 
Kustova

• Dalyvavo I-III gimn. 
kl.

•



Karjeros ugdymas. Projektas „Kartu“

• 2021-06-15

• Dalyvavo:Ib
gim.kl.mokiniai
kl.auklėtoja Belevič J. ir
III gim kl.mokiniai
auklėtojai A. Gromyka, 
A. Urbanovič

• Organizatorius
J.Kustova kartu su
Všį“PROFAT“vadovė
Lina Mačernienė



Ačiū už dėmesį!


