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Vilkaviškis 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio rajono mokinių savivaldų informavimo centras 

(toliau – LMS Vilkaviškio MSIC), vienintelis mokiniams ir jų interesams atstovaujantis organizacijos 

padalinys Vilkaviškio rajone, remdamasis atliktos apklausos dėl karjeros ugdymo Vilkaviškio r. 

bendrojo lavinimo mokyklose analize1 bei Vadovų klubų2 diskusijomis, suprasdamas, kad karjeros 

ugdymo kokybė šiuo metu yra netenkinanti moksleivių poreikių, teikia rezoliuciją šiai situacijai 

gerinti. 

Vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtinta, įsakymo Nr. V-72, Ugdymo karjerai programa, kurios tikslas – veiksmingai ugdyti ir 

sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems 

pažįstant, kuriant ir realizuojant save3. Karjeros ugdymo programos įgyvendinimas Vilkaviškio r. 

mokyklose nėra efektyvus ir nediegia pagrindinių principų, numatytų Ugdymo karjerai programos 

bendruosiuose nuostatuose. Tai liudija vasario-kovo mėnesiais vykdyta apklausa, kurioje dalyvavo 

451 Vilkaviškio r. moksleivis bei Vadovų klubų metu pateiktos moksleivių įžvalgos, susijusios su 

karjeros ugdymu. Apklausoje buvo identifikuotos žemiau nurodytos problemos: 

 
1   Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio MSIC karjeros ugdymo apklausos analizė: 

https://drive.google.com/file/d/1FTcicyncJiRLsSQDc9J3xX79IdA-1LN3/view?usp=sharing 
2 Vadovų klubas - kasmėnesinis mokinių savivaldų narių ar/ir pirmininkų posėdis, kurio metu diskutuojam 

moksleiviams aktualiomis temomis. 

3 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Ugdymo karjerai programa: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb 

https://drive.google.com/file/d/1FTcicyncJiRLsSQDc9J3xX79IdA-1LN3/view?usp=sharing
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb
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1. Karjeros ugdymo pamokos dažnai yra dėstomos mokytojų, kurie neturi užtektinų akademinių 

šios srities žinių bei praktinių įgūdžių; ši problema aktualiausia, kai karjeros ugdymas nėra 

pagrindinė mokytojo dėstoma disciplina; 

2. Karjeros ugdymo mokomosios medžiagos siaurumas arba jos aktualumo trūkumas, neatitinkantis 

šiandienos poreikių; 

3. 59,5 proc. respondentų teigia, kad moksleiviai nekonsultuojami karjeros ugdymo klausimais bei 

apie tai  nėra kalbama; 

4. Nuotolinio mokymo metu karjeros ugdymui neskiriama pakankamai dėmesio, kiek kontaktinio 

mokymo metu; šis pokytis gali paveikti mokinių profesinį pasirinkimą, jei toks mokymo būdas 

toliau bus naudojamas; 

5. Karjeros ugdymo pamokų metu pristatoma maža profesijų įvairovė; mažas skaičius pristatomų 

profesijų lemia ribotas moksleivio žinias apie ateities perspektyvas ir neleidžia tinkamai 

pasirinkti tinkamiausio ateities kelio; moksleiviai nešviečiami apie universitetų galimybes 

Lietuvoje ar užsienyje. 

LMS Vilkaviškio MSIC, atsižvelgdamas į karjeros ugdymo svarbą, teikia šiuos pasiūlymus 

ir prašo į juos atsižvelgti, siekiant kokybiškesnio bei efektyvesnio karjeros ugdymo Vilkaviškio 

r. bendrojo lavinimo mokyklose: 

1. Užtikrinti aukštą mokytojų kvalifikacijos lygį ir visų keturių karjeros ugdymo programoje 

pateiktų turinio dalių (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, 

karjeros įgyvendinimo) išmanymą ir supažindinti su programos įgyvendinimo metodika bei  

ugdymo karjeros organizavimo ir integravimo galimybėmis;  

2. Užtikrinti, kad mokyklose mokiniai turėtų galimybę konsultuotis karjeros klausimais su karjeros 

konsultantu. Taip mokiniai galės gauti jiems aktualios ir naudingos informacijos rūpimais 

klausimais apie savo tolimesnę ateitį ir teisingai pasirinkti norimą ir sėkmingą ateities profesiją;  

2.1. Skatiname mieste irengti regioninį karjeros centrą (toliau – RKC) : 

2.1.1. Užtikrinti, jog moksleiviai RKC turėtų galimybę nemokamai lankyti karjeros 

ugdymo konsultacijas; 

2.1.2. Užtikrinti, jog RKC dirbantys asmenys būtų kompetetingi ir su karjeros ugdymu 

susipažinę; 
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3. Siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų ir efektyvesnio žinių įsisavinimo: 

3.1. Užtikrinti, kad pamokose būtų naudojama tik profesionali bei moksleivių poreikius 

atitinkanti metodinė medžiaga; 

3.2. Didinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimą; 

3.3. Siekti kuo platesnio mokinių aprūpinimo nauja, dabartines karjeros ugdymo aktualijas 

atspindinčia informacija ir kitomis metodinėmis priemonėmis;  

4. Skatinti mokytojus karjeros ugdymą integruoti į jų dėstomas pamokas, taip parodant mokomųjų 

dalykų integracijas į potencialias profesijas: lietuvių k. - redakcija, žurnalistika, rašytojo 

profesija bei kitų mokomųjų dalykų integracijas į jų profesijas; kviesti buvusius mokyklos 

moksleivius, kurie supažindintų su įgyta profesija bei pasidalintų pagrindiniais aspektais, siekiant 

karjeros; moksleivių tėvus įtraukti į karjeros ugdymo pamokas, supažindinti su savo esama 

profesija, aprodyti darbo vietą ir apie ją papasakoti plačiau; 

5. Siekiant užtikrinti sklandų, kokybišką bei efektyvų karjeros ugdymą nuotolinio mokymo(si) 

metu: 

5.1. Skatinti moksleivius suteikiant įrankius domėtis profesijų įvairove; 

5.1. Skatinti mokytojus nuotolinių pamokų metu kviesti pranešėjus, turinčius patirties, kurie 

pasidalintų savo patirtimi bei įžvalgomis ir praplėstų moksleivių akiratį; 

6. Siekiant užtikrinti didesnę pristatomų profesijų įvairovę bei universitetų galimybes: 

6.1. Skatinti pranešėjų atvykimą į mokyklas, kviesti Vilkaviškio r. verslininkus ir kitus   

moksleivius sudominti galinčius asmenis; 

6.2. Raginti mokytojus pamokų metu naudoti kiek įmanoma daugiau realių gyvenimo 

pavyzdžių, skatinti diskusijas; 

6.3. Skatinti mokytojus inicijuoti pamokų vykdymą už mokyklos ribų;  

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centras, 

suvokdamas nepakankamą dabartinio karjeros ugdymo efektyvumą bei jo svarbą Vilkaviškio r. 

bendrojo lavinimo mokyklose, siekia kokybiško bei efektyvaus karjeros ugdymo. Todėl ragina 

atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, kurie atneštų teigiamų pokyčių Vilkaviškio r. moksleiviams. 

 

 

LMS Vilkaviškio MSIC pirmininkė    Saulė Rūtelionytė 


