
 
Ugdymo karjerai savaitė Vyturių progimnazijoje 

 
Anksčiau dažnai apie būsimą profesiją galvoti būdavo pradedama vyresnėse klasėse, kuomet 

ne už kalnų mokyklos baigimas ir nori nenori reikia apsispręsti, ką veikti toliau, kuo būti, kur 
studijuoti. Nuo praėjusio rudens į turbūt visas rajono mokyklas ryžtingais žingsniais įžengęs 
ugdymo karjerai projektas siūlo jau nuo penktos klasės mokytis įgyti svarbiausias karjeros 
kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros 
įgyvendinimo. Mokyklose siekiama sukurti nuoseklią ugdymo karjerai sistemą, kuri pasiektų 
kiekvieną mokinį, kad kiekvienas mokinys ateityje rinktųsi ir tai, ką nori dirbti, ir tai, ką gali, ir tai, 
ko mūsų šaliai reikia. Ugdymas karjerai dar nėra savarankiškas dalykas, jis integruojamas į įvairius 
mokomuosius dalykus, klasės valandėles, neformalųjį švietimą. Mokyklose dirbantys ugdymo 
karjerai koordinatoriai ir konsultantai bando įvairiausius ugdymo karjerai metodus. 

Vyturių progimnazijoje organizuota ugdymo karjerai savaitė „Langas į profesijų pasaulį“ 
mokiniams siūlė įvairias veiklas. Kiekviena klasė aplankė vieną įstaigą, susipažino su įvairiomis 
profesijomis. Šių išvykų tikslas –mokytis  ieškoti su karjera  susijusios informacijos, kuo daugiau 
sužinoti apie Utenos mieste dirbančių tarnautojų profesijas. Aplankyta ir A. ir M. Miškinių 
biblioteka, ir leidykla „Indra“, ir Utenos rajono apylinkės teismas, ir savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras, ir Utenos kolegijos odontologijos kabinetas, ir policija, ir kraštotyros muziejus. 
Mokinių savivaldos nariai nusprendę, kad jiems būtina aplankyti Utenos rajono savivaldybę, tikrai 
nenusivylė. Moksleivius priėmė administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir 
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Zita Sabelkienė.  

Tai dar ne visi Vyturių karjeros savaitės renginiai. Šią savaitę i mokyklą paskaitų skaityti, su 
moksleiviais kalbėtis atvyko Jaunimo darbo centro vyresnioji specialistė Alina Karvelienė, 
kalbėjusi moksleiviams apie karjeros kelią, kurį būtina atrasti. Utenos kolegijos dėstytoja Violeta 
Satkauskienė moksleiviams aiškino, kas geriau: emigruoti ar dirbti mėgstamą darbą Lietuvoje. 
Paskaitas moksleiviams  skaitė kolegijos  verslo ir technologijų fakulteto dėstytojos  Sigita 
Steiblytė, Inga Jakštonienė ir Ingrida Kepalaitė, praktinį užsiėmimą klasių vadovams vedė karjeros 
konsultantas Giedrius Indrašius, įvairių dalykų mokytojai vedė integruotas savo dalyko ir ugdymo 
karjerai pamokas. 

Turime pažymėti,  jog  nė vienos įstaigos darbuotojai neatsisakė moksleivių priimti ar susitikti 
su jais mokykloje, skyrė jiems savo brangaus laiko, atsakė į visus klausimus. Moksleiviai patikėjo, 
kad  jų ateitis, profesinė karjera, darbas savo šalyje rūpi ne tik jiems, pasijuto svarbūs ir reikalingi, o 
tai jaunajai kartai ypač  svarbu. Mažesnieji iškart pareiškė norį dirbti ne vienoje miesto įstaigoje, 
nes buvo sužavėti  darbuotojų rimtimi, ramybe, žinojimu, atsakomybe. 

Ugdymo karjerai savaitė baigėsi, o ugdymo karjerai veikla tęsiasi, planuojami nauji vizitai, 
susitikimai, ekskursijos, žadama leisti rašinių apie profesijas knygelė, moksleivių laukia konkursai 
„Atspėk profesiją“, trečiojo aukšto koridorių turėtų papuošti mokinių kurti stendai apie mokykloje 
dirbančių žmonių profesijas. Laukia ir įvairių profesijos testų bei asmeninių karjeros planų 
pildymas, Juk planuoti karjerą niekada ne per anksti. 
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