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UGDYMAS KARJERAI 

2015-2016 

 

Klasė 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 

  

Tema 

I kl. Oficiali situacijja – pokalbis dėl darbo. Tinkamos kalbinės raiškos ir turinio, pokalbio struktūros alternatyvų aptarimas. 

II kl. Pasirinktų humanitarinių mokslų srities studijų programų ir specialybių aptarimas (talkinant karjeros specialistui). 

III kl. Kalbos tvarkytojo, redaktoriaus, korektoriaus, stilisto laikraščiuose bei leidyklose darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

IV kl. 1. Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas. 

2. Motyvacinio laiško potencialiam darbdaviui rengimas. 

 

UŽSIENIO KALBA 

 

Klasė 

 

Tema 
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I kl. 1. Užsienio kalbos mokymosi pasiekimų, tobulinimo (-si) galimybių aptarimas (kur ir kaip?). Užsienio kalbos mokėjimo 

naudingumas, planuojant savo karjerą, pavyzdžiai (mokomąja užsienio kalba). 

2. Savęs pažinimui-profesiniam apsisprendimui skirtos užduoties/testo (internetinės arba atspausdintos versijos) atlikimas klasėje 

(arba namuose) bei aptarimas (mokomąja užsienio kalba). 

3. Sėkmingos karjeros pavyzdys (pvz., žinomo, užsienyje gyvenančio, sėkmingo asmens karjeros kelio, asmenybės savybių, kitų 

sėkmės veiksnių aptarimas mokomąja užsienio kalba). 

4. Koks aš? Pozityvus savo asmeninių gebėjimų, polinkių, pomėgių, asmeninių savybių pristatymas (mokomąja užsienio kalba). 

II kl. 1. Profesijų pasaulis. Užsienyje paklausių profesijų aptarimas (mokomąja užsienio kalba); būdinga darbo aplinka bei pasirinktos 

profesijos atstovui, reikalingos asmenybės savybės.  

2. Veiksniai, lemiantys žmogaus profesinį apsisprendimą. 

3. Lietuvos ir/arba užsienio Švietimo sistema. 

III kl.  

 

 

 

 

 

IV kl. 

1. Patikimų internetinių informacijos šaltinių apie studijas, mokymosi sąlygas, darbo pasaulį (darbo skelbimai) užsienyje 

aptarimas, naudojimosi įgūdžių demonstravimas (klasėje arba namie atliekant užduotį – t.t.  informacijos suradimas ir 

pateikimas). 

2. Pokalbis su potencialiu darbdaviu. Eiga, derybos (mokomąja užsienio kalba).  

3. Pokalbis dėl savanoriavimo (mokomąja užsienio kalba). 

 

1. CV  rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

2. Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

 

MATEMATIKA 
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Klasė 

 

Tema 

I kl. Matematikos mokslas profesijų pasaulyje, matematikos žinių ir gebėjimų pritaikymas atliekant įvairias darbo užduotis. 

II kl. Fininių mokslų srities pasirinktų studijų programų ir specialybių pristatymas, aptarimas (pvz.: matematika, statistika), talkinant 

karjeros specialistui. 

III kl. Matematikos praktinis pritaikymas. Pvz. : sistemų analitiko, analitiko programuotojo, rinkos tyrėjo, modeliavimo ir duomenų 

analizės specialisto, aktuaro (draudimo matematiko) banko darbuotojo darbo pobūdis, užduotys, aplinka. Matematikos specialisto 

mokslinių tyrimų, inžinerijos, draudimo, gamybos, logistikos vadybos srityse įsidarbinimo galimybės, darbo pobūdis, užduotys, 

aplinka. 

IV kl. Ekonometrijos, statistikos, finansų ir draudimo matematikos studijų programų pristatymas ir aptarimas, talkinant karjeros 

specialistui.  

 

BIOLOGIJA 

 

Klasė 

 

Tema 

I kl. 1. Biologijos mokslo pasiekimų vaidmuo darbo ir profesijų pasaulyje. 

2. Pasirinktų biomedicinos srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

II kl. 1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.  

2. Pasirinktų  biomedicinos srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 
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III kl. 1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.  

2. Pasirinktų  biomedicinos mokslų srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

IV kl. Pasirinktų  biomedicinos srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

 

FIZIKA 

I kl. Profesijų, kurioms reikia fizikos žinių ir gebėjimų, apžvalga (fiziniai ir technologijos mokslai). 

II kl. Pasirinktų fizinių bei technologijos mokslų srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

III kl. Pasirinktų fizinių ir technologijos mokslų srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

IV kl. Mechanikos inžinerijos koleginių ir universitetinių studijų programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui. 

 

CHEMIJA 

 

Klasė 

 

Tema 

I kl. Profesijų, kurioms reikia chemijos žinių ir gebėjimų, apžvalga (remiantis chemijos mokslo istorija, moderniųjų technologijų ir  

biomedicinos mokslų raidos Lietuvoje ir pasaulyje, Lietuvos prioritetinių fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų plėtotės 

krypčių aptarimu). 

II kl. Pasirinktų  technologijos, biomedicinos, fizinių mokslų srities studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros 

specialistui. 
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III kl. 1. Pasirinktų fizinių, technologijos, biomedicinos  mokslų srities studijų programų, specialybių pristatymas talkinant karjeros 

specialistui. 

2. Chemijos pramonės įmonių, naftos perdirbimo įmonių, jų veiklos, darbo vietų, skirtingų atsakomybių darbuotojų darbo 

pobūdžio apžvalga.  

IV kl. Darbo pobūdžio farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose aptarimas. 

 

ISTORIJA 

 

Klasė 

 

Tema 

I kl. 1. Karjeros samprata, jos kaita istorijoje. 

2. Profesijų pasaulio, darbo keitimasis, raida. Liekamieji senųjų specialybių ir darbo funkcijų elementai, jų reikšmė 

šiuolaikiniame darbo pasaulyje. 

II kl. Humanitarinių mokslų srities studijų programų, specialybių (pagal poreikį) pristatymas ir aptarimas.  

Istorijos praktinis taikymas. 

III kl. Humanitarinių ir socialinių mokslų srities  studijų programų  ir specialybių (pagal poreikį), pristatymas, talkinant karjeros 

specialistui. 

IV kl. Istorijos specialisto moksliniame institute, archyve ir kitose atminties institucijose, muziejuje, bendrojo lavinimo mokykloje ir kt. 

darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

 

GEOGRAFIJA 
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Klasė 

 

Tema 

I kl. 1. Karjeros samprata ir ugdymo karjerai ypatumai skirtingose šalyse (apžvalga talkinant karjeros specialistui).  

2.Supažindinimas su profesijomis: geologas, hidrologas, metereologas ir kt.  

II kl. 1. Lietuvos administracinis suskirstymas. (Susipažįstama su mero, pavaduotojo, seniūno, apskrities vadovo funkcijomis, darbo 

aplinka). 

2. Pramonės šakos. (Susipažįstama su geologo, vairuotojo, statybininko ir kt. profesijomis).  

III kl. 1. Geografijos, hidrologijos ir okeonografijos, meteorologijos ir hirdrologijos, socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos 

studijų programų pristatymas ir palyginimas, talkinant karjeros specialistui. 

2. Geografijos specialisto ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei 

aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje darbo pobūdis, specifika. Pristatymas ir aptarimas, talkinant karjeros 

specialistui. 

IV kl. Geografijos specialisto gamtos, aplinkos apsaugos departamentuose, Jūrinių tyrimų centre, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir 

hidrografijos padaliniuose darbo pobūdis, užduotys, specifika. Pristatymas ir aptarimas, talkinant karjeros specialistui. 

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

 

Klasė 

 

Tema 
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I kl. 1. Informacinių technologijų svarba bei panaudojimo galimybės asmeninės karjeros valdyme (plėtojant visas karjeros 

kompetencijas: savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo kompetencijas). 

2. Patikimos informacijos šaltiniai internete, skirti savęs pažinimui – testai, jų įvairovė ir naudojimasis jais – praktinių įgūdžių 

įtvirtinimas. 

II kl. 1. Informacijos apie profesijas atrankos kriterijai ir paieška internete, naudojant raktinius žodžius. Informacijos apie pasirinktą 

profesiją/specialybę savarankiškas rengimas.  

2. Informacijos šaltiniai internete apie studijas, mokymosi galimybes Lietuvoje, įgūdžių įtvirtinimas ieškant, lyginant ir vertinant 

informaciją.  

III kl. 1. Patikimos informacijos šaltiniai internete, skirti darbo pasaulio pažinimui – darbo skelbimai, jų analizė ir aptarimas 

(reikalavimai kandidatui, darbo pobūdžio ir sąlygų aprašymas, kt.). Darbo pasiūlymų patikimumo atrankos kriterijai. Paieška 

naudojant raktinius žodžius – įgūdžių įtvirtinimas. 

2. Informatikos studijų programų lyginamoji analizė, talkinant karjeros specialistui. Informatikos specialisto įsidarbinimo 

galimybės, reikalingos asmeninės savybės, darbo užduotys, specifika, perspektyvos. 

IV kl. 1. Tradicinė ir netradicinė darbo paieška, naudojant IT (tradicinė-ieškant darbo skelbimų, netradicinė – pageidaujamų 

potencialių darbdavių, įmonių paieška internete).  

2. Elektroninio laiško (potencialiam darbdaviui) siuntimo etika, reikalavimai siunčiamiems dokumentams (šriftas, formatavimas), 

nuotraukos į CV įkėlimas, asmeninio portfolio elektroninės versijos siuntimo galimybės, praktinių įgūdžių įtvirtinimas. 

 

TECHNOLOGIJOS 
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Klasė 

 

Tema 

I kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą). 

II kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą). 

III kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą). 

IV kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą). 

 

KŪNO KULTŪRA 

 

Klasė 

 

Tema 

I kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, reikalingų asmeninių savybių, gabumų, pristatymas. Karjeros galimybės.  

II kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, reikalingų asmeninių savybių, gabumų, pristatymas. Karjeros galimybės. 

III kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, reikalingų asmeninių savybių, gabumų, pristatymas. Karjeros galimybės. 

IV kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, reikalingų asmeninių savybių, gabumų, pristatymas. Karjeros galimybės. 

 

DORINIS UGDYMAS (etika, tikyba) 

 

Klasė 

 

Tema 
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I kl. 
1. Savojo „aš“ paieška. Savybių, vertybių, gabumų, interesų sąsajos su karjera.  

2. Mokytis ir suprasti savo pašaukimą. 

3. Laikas dirbti ir laikas ilsėtis (laiko planavimo kompetencijos ugdymas). 

4. Socialinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaka žmogaus karjeros sprendimams. Kaip esami ir būsimi socialiniai vaidmenys 

riboja ir/arba praplečia karjeros galimybes. 

II kl. 
1. Tapatumo paieška. Asmenybės savastis ir tapsmas. 

2. Gebėjimai, troškimai ir galimybės. 

3. Profesinė veikla ir savikūra. 

4. Asmens laisvė ir atsakomybė planuojant savo karjerą. 

III kl. 
1.Asmeninės vertybės ir profesinės/darbinės veiklos pasirinkimas.  

2.Žmogaus konkurencingumą darbo rinkoje lemiantys veiksniai 

 

MENINIS UGDYMAS (muzika, dailė, teatras, šokis) 

 

Klasė 

 

Tema 

I-II kl. Meniniko karjeros pavyzdžių pristatymas, aptarimas/diskusija. 

II kl. Karjeros kelio idėjos raiška menine forma (dailė). Praktinė veikla ir aptarimas. 
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III kl. Pasirinktų meninės srities  studijų programų, specialybių pristatymas ir aptarimas, talkinant karjeros specialistui. Įsidarbinimo 

galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių savybių aptarimas.  

IV kl. Pasirinktų meninės srities  studijų programų ir specialybių pristatymas talkinant karjeros specialistui. Įsidarbinimo galimybių, 

darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių savybių aptarimas.  

 

EKONOMIKA 

 

Klasė 

 

Tema 

I kl. Asmeninio biudžeto sudarymo gebėjimų ugdymas. 

Išsilavinimo svarbos būsimai karjerai ir asmeniniams finansams, supratimas.  

Pinigų funkcijos.  

III kl. Ekonomikos rūšys. Supažindinimas su ekonomisto, finansininko, draudimo agento ir kt. specialybėmis, darbo aplinka, 

funkcijomis, perspektyvomis. 

IV kl. Verslo organizavimas ir verslumo gebėjimų ugdymas. Savo verslo organizavimo būdai ir galimybės Lietuvoje (kas yra bendrovė 

ir kt.). 

Verslininkui reikalingos savybės, gebėjimai bei jų tobulinimo galimybės. 

 

PSICHOLOGIJA 

 

Klasė 

 

Tema 
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III kl. 
Savęs pažinimo ir įsivertinimo būdai bei priemonės (klausimų kėlimas, refleksija, meditacija, konsultavimasis ir kt.). 

IV kl. 
Savęs motyvavimo ir pasitikėjimo savimi stiprinimo svarba, būdai.  

 

 TEISĖ 

 

Klasė 

 

Tema 

III\ IV 

kl. 
Teisės į darbą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų apžvalga, trumpas turinio pristatymas. 

 

SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA 

 

Klasė 

 

Tema 

III kl. 1. „Aš“ komandoje. 

2. Savo vertės pajautimas ir stiprinimas. 

IV kl. 1. Stresas. Streso įveika. 

2. Kritinis mąstymas. 

3. konfliktų valdymas. 

 

KLASIŲ VALANDĖLĖS 
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Klasė 

 

Tema 

I kl. 1.Karjeros samprata, karjeros kompetencijos ir jų svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Karjeros planavimo etapai.  

2. Mano PORTFOLIO (karjeros aplankas). Jo nauda ir pritaikymas. 

3. Karjeros planas, kas tai? Jo nauda ir pritaikymas. Asmeninio karjeros plano rengimas.  

4. Mano asmenybės savybės, gabumai, interesai, vertybės ir kaip tai siejasi su būsima profesija? 

5. Informacinių sistemų panaudojimas renkantis profesiją (kur ir kaip ieškoti ir rasti informaciją apie savęs pažinimą ir 

tobulinimą, mokymosi įstaigas ir kt.).  

6. Švietimo sistema Lietuvoje. 

7. Profesijų pasaulis. Profesijų pasirinkimo kriterijai.  

8. Tinkamas mokymosi stilius ir priimtiniausi mokymosi būdai, mokėjimo mokytis kompetencija. Taikymo galimybės įvairiose 

mokymosi bei karjeros veiklose. 
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II kl. 1. Profesijų pasaulis. Profesijų pasirinkimo kriterijai. 

2. Ar terminai „darbas“ ir „karjera“ reiškia tą patį? 

3. Darbo reikšmė ir paskirtis žmogaus gyvenime. 

4. Švietimo sistema Lietuvoje. Kokios yra studijų sritys? 

5. Kokie mokomieji dalykai reikalingi stojant? 

6. Karjeros informacija ir jos paieška (kur ir kaip ieškoti ir rasti informaciją apie savęs pažinimą ir tobulinimą, užimtumo sritis, 

darbus, profesijas, mokymosi formas ir kryptis, visų tipų mokymosi įstaigas ir į kitus aktualius karjeros klausimus). 

7. Ar reikia klausyti širdies balso, renkantis profesiją? 

8. Ugdymo plano rengimas. 

9. Ką veiksiu įgijęs pagrindinį išsilavinimą? 

10. Jei neturiu bendrojo pagrindinio išsilavinimo...? 

11. Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, tobulinimas. 

12. Stojimo sąlygos į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Priėmimo sąlygos į Profesinio rengimo centrus. 

III kl. 1. Asmeninio karjeros plano kūrimas, papildymas, koregavimas, tobulinimas. 

2. Ko reikia, kad pasiekčiau savo tikslą? 

3. Informacinių sistemų panaudojimas renkantis profesiją (kur ir kaip ieškoti ir rasti informacijos apie savęs pažinimą ir 

tobulinimą, užimtumo sritis, darbus, profesijas, mokymosi formas ir kryptis, visų tipų mokymosi įstaigas, įsidarbinimo galimybes 

ir kitus aktualius karjeros klausimus). 

4. Mokymosi įstaigų įvairovė ir tolesnio mokymosi galimybės. 

5. Kas vyksta darbo pasaulyje? 

6. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera. 

7. Stojimo sąlygos į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Priėmimo sąlygos į Profesinio rengimo centrus. 
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IV kl. 1. Asmeninio karjeros plano kūrimas, papildymas, koregavimas, tobulinimas.  

2. Asmeninė ateities vizija.  

3. Karjeros informacija ir jos ieška (t.y., kur ir kaip ieškoti ir rasti informacijos apie savęs pažinimą ir tobulinimą, užimtumo 

sritis, darbus, profesijas, mokymosi formas ir kryptis, visų tipų mokymosi įstaigas, įsidarbinimo galimybes ir kitus aktualius 

karjeros klausimus). 

4. Karjeros sprendimai. Sprendimo priėmimo modeliai, technikos. 

5. Stojimo tvarka į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Priėmimo sąlygos į Profesinio rengimo centrus. 

6. Studijos užsienyje. 

7. Profesijų barometras. 

8. Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje. 

9. Karjeros dokumentų rengimas. 

10. Darbo ieškos būdai. Kur ir kaip tikslinga ieškoti darbo ar praktikos galimybių? Kaip pasirengti pokalbiui dėl darbo? 

11. Ką daryti, kad išliktum paklausus darbo rinkoje? Žmogaus konkurencingumą darbo rinkoje lemiantys veiksniai. 

 

 

Parengta, remiantis ugdymo karjerai bendrąja programa                                                                                

                                                            Dovilė Gulbinskienė
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