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   Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, 

saviraiškos ir darbo patirčių seka. 

   Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas 

sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš 

mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą. 

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti 

mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai. 

 

Pagrindiniai uždaviniai: 

o Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti 

įtakos karjerai. 

o 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). 

o Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų 

ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.  

o Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, 

profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei 

planuoti būsimą karjerą. 

o Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją. 

o Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

 



Naudingos nuorodos mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams: 

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – www.aikos.smm.lt 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija – www.lamabpo.lt 

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt 

Jaunimo karjeros centras – www.vdu.lt/jkc/ 

Profesijos vadovas internete – www.euroguidance.lt 

Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt 

 

 

Universitetai 

 

o Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – http://www.lka.lt 

o ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – http://www.ism.lt 

o Kauno technologijos universitetas – http://www.ktu.lt 

o Klaipėdos universitetas – http://www.ku.lt 

o LCC tarptautinis universitetas – http://www.lcc.lt 

o Lietuvos kūno kultūros akademija – http://www.lkka.lt 

o Lietuvos muzikos ir teatro akademija – http://lmta.lt 

o Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija – http://www.kmu.lt 

o Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija – http://www.lva.lt 

o Lietuvos žemės ūkio universitetas – http://www.lzuu.lt 

o Mykolo Romerio universitetas – http://www.mruni.eu 

o Šiaulių universitetas – http://www.su.lt 

o Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – http://www.tks.lt 

o Verslo ir vadybos akademija – http://www.vva.lt 

o Vilniaus dailės akademija – http://www.vda.lt 

o Vilniaus Gedimino technikos universitetas – http://www.vgtu.lt 

o Vilniaus pedagoginis universitetas – http://www.vpu.lt 

o Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija – http://www.seminarija.lt 

o Vilniaus universitetas – http://www.vu.lt 

o Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla – http://www.tvm.vu.lt 

o Vilniaus verslo teisės akademija – http://www.vvtakademija.lt 

o Vytauto Didžiojo universitetas – http://www.vdu.lt 

 

 

 

Kolegijos 

 

o Kauno kolegija – http://www.kauko.lt, Kaunas, Kėdainiai 

o Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – http://www.kmaik.lt, Kaunas 

o Kauno technikos kolegija – http://www.ktk.lt, Kaunas 

o Kolpingo kolegija – http://kolegija.kolping.lt, Kaunas 

o Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ – http://www.vkk.lt, Vilnius, Kaunas 
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