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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

Profesinio informavimo ir ugdymas karjerai programos paskirtis - numatyti 2018/2019 

m. m. mokyklos profesinio informavimo ir ugdymas karjerai planavimo veiklos priemones, 

jų įgyvendinimą. Vadovaujantis Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, profesinio 

informavimo ir konsultavimo plėtotės uždavinys - užtikrinti galimybę kiekvienam žmogui 

gauti geros kokybės informaciją ir patarimus, susijusius su mokymosi ir profesinės veiklos 

galimybėmis. 

Šios programos tikslas yra dvejopas : 

 1. Informuoti Lietuvos jaunimą, besimokantį bendrojo ugdymo mokyklose, jų tėvus apie 

mokykloje rengiamas specialybes ir perspektyvas, parodant tolimesnio mokymosi galimybes 

siekiant karjeros. 

 2. Klaipėdos laivininkų mokyklos mokiniams padėti susiplanuoti tolesnę savo karjerą,) 

ugdyti supratimą apie pasirinktos specialybės pritaikymą pasaulinėje darbo rinkoje, 

formuojant supratimą apie jūrų transporto sektoriaus svarbą ir plėtotę Lietuvos ir kitų šalių 

ekonomikos vystymuisi. 

  Plėtojant mokykloje profesinio informavimo ir ugdymas karjerai veiklą bus 

siekiama įtraukti mokyklos bendruomenę: mokyklos vadovus, mokytojus, grupių auklėtojus, 

karjeros specialistus, mokinius ir jų tėvus. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 Profesinio informavimo/orientavimo ir ugdymas karjerai veikla mokykloje vykdoma 

kiekvienais metais pagal parengtą priemonių planą. 

Mokykloje sudaryta darbo grupė profesinio informavimo ir ugdymas karjerai veiklai 

organizuoti. Jos uždavinys – planuoti ir įgyvendinti numatytas profesinio informavimo ir 

ugdymas karjerai veiklas, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę: mokyklos vadovus, 

mokytojus, grupių auklėtojus, mokinius ir jų tėvus. 

 Profesinio informavimo tikslais organizuojama: išvažiuojamieji vizitai į Klaipėdos miesto 

ir tolimesnes mokyklas, atvirų durų dienos, susitikimai su jūrinių organizacijų atstovais, 

buvusiais mokyklos absolventais, dalyvavimas „Studijos 2018“ parodoje, Klaipėdos teritorinės 

darbo biržos karjeros kontaktų mugėje „Profesija 2018“, LCC Tarptautinio universiteto renginyje 

„Studijų regata 2018“, Klaipėdos m. „Varpo“ gimnazijos karjeros planavimo renginyje „Studijų 

mugė 2018“, Klaipėdos m. renginių projekte „Profesinis mokymas – tavo ateities karjera! 

Išbandyk. Pasirink“, Europos profesinių gebėjimų savaitės paskaitų ciklas, tradiciniai renginiai 

„Pasimatuok jūreivio profesiją“, „Laivų paradas“ (jūrinių mazgų rišimo dirbtuvėles).



 Vykdant Ugdymas karjerai veiklą Klaipėdos laivininkų mokykloje į Ekonomikos kursą 

integruojamos Ugdymas karjerai pamokos, mokiniams teikiamos konsultacijos šiais klausimais: 

savęs pažinimo, karjeros pažinimo, sėkmingos karjeros planavimo ir sugebėjimo integruotis į 

darbo rinką.  

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Tikslas – vykdyti profesinį informavimą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir 

konsultuoti karjeros klausimais Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinius. 

Uždaviniai: 

 1. Informuoti mokinius ir jų tėvus apie Klaipėdos laivininkų mokykloje teikiamas 

profesinio mokymo programas. 

 2. Teikti, kurti ir platinti informacinę medžiagą, skirtą profesiniam informavimui, 

karjeros planavimo gebėjimų ugdymui. 

 3. Informuoti mokyklos mokinius jūrinio sektoriaus vystymo klausimais, darbo rinkos 

prognozėmis ir perspektyvomis. 

 4. Teikti informaciją ir konsultacijas karjeros planavimo klausimais.  

  

 

IV. NUMATOMI REZULTATAI 

 

 1. Bus informuojami visų Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų progimnazijų,  

pagrindinių mokyklų mokiniai apie mokykloje rengiamas profesijas. 

 2. Bus supažindinami mokiniai su šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimais ir 

perspektyvomis. 

 3. Bus numatomos galimybės susipažinti su pasirinktos profesijos specifika. 

 4. Bus sukaupta informacija mokyklos bibliotekoje apie profesijų galimybes. 

 5. Bus organizuojami renginiai, susitikimai, išvykos su socialinių partnerių atstovais – 

darbdaviais, su buvusiais mokyklos absolventais, sėkmingos karjeros žmonėmis. 

 6. Bus vedamos integruotos Ugdymas karjerai pamokos. 

7. Bus  konsultuojami mokiniai tolimesnės karjeros klausimais. 

 

V. PRIEMONIŲ PLANAS 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Data Kontrolė 

Informacijos paskelbimas apie 

vykstančius renginius ir kt. naujienas 

mokyklos internetiniame puslapyje ir 

Facebooke. 

 

A. Dolgij 

Ištisus metus  

 

J. Korch 

Naujų reprezentacinių priemonių 

(dovanėlių) su mokyklos logotipu 

užsakymas 

I. Antoniuk 

      J. Cikienė 

 

Sausio-

balandžio 

mėn. 

E. Kvederis 

 

Informacijos paskelbimas apie atvirų durų 

dienas Klaipėdos laivininkų mokykloje 

V. Stuopelienė Sausio - 

kovo mėn. 

J. Anisimenko 



Informacinio stendo atnaujinimas apie 

mokykloje vykdomas profesinio mokymo 

programas bei plaukiojimo praktiką 

Grupių auklėtojai, 

profesinio 

mokymo 

metodinių 

komisijų vadovai 

L. Judeikis, Č. 

Mudinas, S. 

Norvaiša  

Sausio - 

kovo mėn. 

E. Kvederis 

J. Korch 

J. Anisimenko 

Atvirų durų dienų organizavimas 

Klaipėdos laivininkų mokykloje 

PI ir UK darbo 

grupė 

lapkričio - 

kovo mėn. 

E. Kvederis 

J. Korch 

J. Anisimenko 

Išvažiuojamųjų renginių organizavimas į 

Lietuvos regionus 

PI ir UK darbo 

grupė 

Mokslo metų 

eigoje 

E. Kvederis 

J. Anisimenko 

Netradicinių pamokų, ekskursijų, išvykų 

organizavimas 

Metodinė taryba Mokslo metų 

eigoje 

J. Korch 

J. Anisimenko 

Susitikimų su jūrininkais, buvusiais 

mokyklos absolventais, savanoriais  

organizavimas 

PI ir UK darbo 

grupė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

J. Anisimenko 

Informacijos apie tolimesnes karjeros 

galimybes rinkimas/pateikimas mokyklos 

bibliotekoje 

Bibliotekos 

vedėja 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Anisimenko 

Informacijos apie absolventų užimtumą, 

įskaitant tęstines studijas aukštosiose 

mokyklose, rinkimas    

Grupių auklėtojai  

Spalio -

lapkričio 

mėn. 

 

 

J. Anisimenko 

Dalyvavimas atvirų durų dienose Lietuvos 

aukštojoje jūreivystės mokykloje, 

Klaipėdos universitete, kolegijose 

Grupių auklėtojai Mokslo metų 

eigoje 

J. Anisimenko 

Teminių valandėlių karjeros tema 

organizavimas 

Grupių auklėtojai, 

karjeros 

specialistė 

Mokslo metų 

eigoje I. Alonderienė 

Integruotų pamokų vedimas ( karjeros 

tema)  

Mokytojai,  

karjeros 

specialistė 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Korch 

 

Tradicinių renginių „Pasimatuok jūreivio 

profesiją“ vykdymas. 

Metodinė taryba, 

PI ir UK 

specialistė,  

profesijos 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Korch 

J. Anisimenko 

Mokinių/tėvų konsultavimas karjeros 

klausimais 

Karjeros 

specialistė 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Anisimenko 

Bendradarbiavimas su soc. partneriais PI ir UK darbo 

grupė 

Mokslo metų 

eigoje 

E. Kvederis 

J. Anisimenko 

Dalyvavimas „Studijos 2019“ parodoje Profesijos 

mokytojai 

Vasario mėn. E. Kvederis 

J. Anisimenko 



 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Profesinio informavimo ir ugdymas karjerai programa, poreikiui esant, gali būti 

papildoma kita, neišvardinta veikla. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja praktinio mokymo vadovas J. Anisimenko, 

programą rengia profesinio informavimo ir ugdymas karjerai darbo grupės (sutrumpintai PI ir 

UK) nariai I. Gedminaitė, L. Judeikis, R. Andriekienė. 

 


