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LINKUVOS GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ, KLASĖS
VADOVO VEIKLĄ, POPAMOKINĘ, PROJEKTINĘ VEIKLĄ

1-4 klasė
Ne mažiau 2 val. per mokslo metus
Temos

Ugdymo
karjerai sritis
Savęs
pažinimas

Karjeros
galimybių
pažinimas

Karjeros
planavimas

Karjeros
įgyvendinimas

Į kokią veiklą integruojama

Asmeninės savybės, pomėgiai.

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė

Artimiausia socialinė aplinka: šeima, giminė, klasė,
bendruomenė.

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė

Pažintis su darbų, profesijų įvairove, naudojantis
įvairiais informacijos šaltiniais.

Pasaulio pažinimas, klasės
valandėlė, popamokinė veikla

Ką ir kodėl žmonės dirba? Šeimos narių karjera.
Dominanti profesija.

Pasaulio pažinimas, klasės
valandėlė, popamokinė veikla

Kaip mokytis, kad pasiekčiau gerų rezultatų?

Mokomieji dalykai, klasės
valandėlė

Svajonės. Tikslai.

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė

Ką veiksiu per dieną? Dienotvarkė. Planas.

Pasaulio pažinimas,
matematika

Kaip žmonės priima sprendimus? Problemos
sprendimo būdai.

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė

Kaip spręsti tarpusavio nesutarimus?

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė

Bendradarbiavimas grupėje. Sėkminga adaptacija
naujoje aplinkoje (klasėje, mokykloje).

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė,
popamokinė veikla

Savęs pristatymas kasdieninėse gyvenimo situacijose.

Pasaulio pažinimas, dorinis
ugdymas, klasės valandėlė,
popamokinė veikla

Verslumo pradmenys. Kaziuko mugė.

Popamokinė veikla

5 – 8 klasės
8 - 9 val. per mokslo metus

Temos

Ugdymo
karjerai sritis
Savęs
pažinimas

Karjeros
galimybių
pažinimas

Karjeros
planavimas

Karjeros
įgyvendinimas

Į kokią veiklą integruojama

Savo savybių, gabumų, polinkių, vertybių, interesų
pažinimas.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Socialinių ryšių įvairovė, socialinių vaidmenų kaita
žmogaus gyvenime.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Sau aktualios informacijos apie profesijas ir mokymosi
galimybes rinkimas bei sisteminimas.

Informacinės technologijos

Asmeninis mokymosi stilius. Veiksmingi mokymosi
būdai.

Klasės valandėlė

Darbo pasaulio istorinė raida. Amatai.

Technologijos

Gyvenimo tikslų kėlimas. Asmeninės ateities vizija.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Svajonių profesija.

Lietuvių kalba, užsienio kalba,
informacinės technologijos,
dailė

Mokymosi ir laisvalaikio planavimas.

Klasės valandėlė

Sprendimų priėmimas įvairiose mokymosi bei
gyvenimo situacijose.

Klasės valandėlė, įvairūs
mokomieji dalykai,
popamokinė veikla

Laiko planavimas.

Klasės valandėlė, dorinis
ugdymas

Streso valdymas.

Klasės valandėlė

Konfliktų sprendimo būdai.

Klasės valandėlė, dorinis
ugdymas

Elgesio taisyklės komandoje.

Įvairūs mokomieji dalykai,
popamokinė veikla, klasės
valandėlė

Adaptacijos naujoje aplinkoje poveikis rezultatams ir
savijautai.

Klasės valandėlė, įvairūs
mokomieji dalykai,
popamokinė veikla

Savęs, savo ar grupės darbo rezultato pristatymas
mokymosi ir laisvalaikio veiklose.

Įvairūs mokomieji dalykai,
popamokinė veikla, projektinė
veikla, klasės valandėlė

Verslumo pradmenys. Kaziuko mugė.

Popamokinė veikla

1g – 2g klasės
9 val. per mokslo metus
1g klasėje dėstomas integruotas technologijų kursas (17 val.)
Ugdymo

Temos

Į kokią veiklą integruojama

karjerai sritis
Savęs
pažinimas

Karjeros
galimybių
pažinimas

Karjeros
planavimas

Karjeros
įgyvendinimas

Asmeninės vertybės, savybės, gabumai, svajonės,
interesai. Asmenybės talentai, pašaukimas.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė, popamokinė veikla

Profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai, socialinė
aplinka.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Informacijos apie profesijas, mokymosi galimybes
rinkimas, sisteminimas bei panaudojimas, planuojant
karjerą.

Informacinės technologijos,
klasės valandėlė, popamokinė
veikla

Istorinė profesijų kaita.

Technologijos

Mokomojo dalyko pritaikymas profesijų pasaulyje.

Visi mokomieji dalykai

Įvairūs veiksmingi mokymosi būdai.

Mokomieji dalykai, klasės
valandėlė

Kintantis darbo pasaulis. Darbo tipų, formų įvairovė.

Ekonomika, technologijos

Gyvenimo ir karjeros tikslų kėlimas, derinimas.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Asmeninė vizija (karjeros planas).

Ekonomika, klasės valandėlė

Mokomojo dalyko svarba, sudarant individualų
ugdymosi planą 3-4 gimnazijos klasėse.

Mokomieji dalykai, klasės
valandėlė

Laiko ir kitų išteklių valdymas.

Ekonomika, projektinė veikla

Verslumo pradmenys

Ekonomika, technologijos,
projektinė veikla

Asmeninių finansų valdymas

Ekonomika

Streso išvengimo ir valdymo būdai.

Dorinis ugdymas, psichologės
paskaita

Konstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė, soc. pedagogės ar
psichologės paskaita

Efektyvi veikla komandoje.

Įvairūs mokomieji dalykai,
klasės valandėlė, popamokinė
veikla

Kūrybiški problemų sprendimo būdai.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė, popamokinė veikla

Adaptacijos naujoje aplinkoje poveikis žmogaus
karjeros sėkmei.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas.

Lietuvių kalba, užsienio kalba,
informacinės technologijos

Prisistatymo gebėjimų reikšmė, siekiant karjeros
tikslų.

Lietuvių kalba, užsienio kalba,
informacinės technologijos,
ekonomika, dorinis ugdymas,

klasės valandėlė

Mokymosi kelio pasirinkimas, baigus II gimnazijos
klasę.

Klasės valandėlė

3g - 4g klasės
9 val. per mokslo metus
Ugdymo
karjerai sritis
Savęs
pažinimas

Karjeros
galimybių
pažinimas

Karjeros
planavimas

Karjeros
įgyvendinimas

Temos

Į kokią veiklą integruojama

Asmenybės charakterio, tipo, temperamento įtaka
profesijos pasirinkimui.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Socialinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaka
karjeros sprendimams. Profesija ir šeima. Profesijos
pasirinkimo klaidos.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė

Informacijos apie profesijas, mokymosi, įsidarbinimo
galimybes rinkimas, sisteminimas bei jos
panaudojimas, planuojant karjerą.

Informacinės technologijos

Mokomojo dalyko pritaikymas profesijų pasaulyje

Visi mokomieji dalykai

Studijų programos, kuriose mokomasis dalykas turi
didžiausią svertinį koeficientą, skaičiuojant stojamąjį
balą.

Mokomieji dalykai

Mokymosi visą gyvenimą galimybių įvairovė.

Klasės valandėlė, popamokinė
veikla

Darbo rinka. Darbo pasaulio kaita. Dominanti
profesija.

Ekonomika, popamokinė
veikla

Gyvenimo ir karjeros tikslų kėlimas, derinimas, bei
koregavimas, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos
pokyčius.

Klasės valandėlė, dorinis
ugdymas

Asmeninės vizijos ar karjeros plano kūrimas,
analizavimas ar atnaujinimas.

Klasės valandėlė, dorinis
ugdymas

Karjeros sprendimų reikšmė karjeros sėkmei.

Klasės valandėlė, dorinis
ugdymas

Laiko ir kitų išteklių valdymas.

Projektinė veikla, ekonomika

Streso priežastys ir pasekmės, valdymo būdai.

Dorinis ugdymas, psichologės
paskaita

Efektyvi veikla komandoje.

Įvairūs mokomieji dalykai,
popamokinė veikla

Kūrybiški problemų sprendimo būdai.

Dorinis ugdymas, klasės
valandėlė, popamokinė veikla

Studentų bendrojo priėmimo reikalavimai ir sąlygos.
Prašymo pildymo LAMABPO sistemoje paaiškinimai.

Klasės valandėlė

Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas.

Lietuvių kalba, užsienio kalba,
informacinės technologijos

Įvairūs darbo paieškos ar verslo pradėjimo būdai.

Ekonomika, lietuvių kalba,
užsienio kalba, informacinės
technologijos, popamokinė
veikla

Savanorystė

Popamokinė, projektinė veikla
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