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ĮVADAS 

. 

Darbo aktualumas. Pastarąjį dešimtmetį bendrojo ugdymo pakopoje įsitvirtina dar viena 

ugdymo sritis – ugdymas karjerai (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro..., 2012; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro..., 2014.) Parengtas ugdymo karjerai modelis 

(Bendrojo ugdymo mokyklų..., 2012), ugdymo karjerai programa  (Ugdymo karjerai programa, 

2012), atlikta ugdymo karjerai, profesinio orientavimo ir konsultavimui mokykloje problemos 

analizė (Ugdymo karjerai, profesinis informavimas..., 2014), išleistos mokytojo ir mokinio knygos 

apie ugdymą karjerai (Stanišauskienė, Naseckaitė, Karjeros vadovas...2012; Stanišauskienė, 

Naseckaitė, Ugdymas karjerai ...2012). 

Pagal ugdymo karjerai programą (2012) apibrėžtos keturios ugdymo karjerai kompetencijų 

sritys: savęs pažinimas; karjeros galimybių pažinimas; karjeros planavimas; karjeros 

įgyvendinimas. Konkrečios mokinių ugdymo karjerai kompetencijos aprašytos šioms bendrojo 

ugdymo mokyklos pakopoms: 1–4 kl.; 5–8 kl.; 9–10 kl. ir 11–12 kl. Tačiau tyrimai rodo, kad 

pasaulyje ugdymas karjerai sėkmingai plėtojamas jau nuo 3–6 metų amžiaus vaikų. (Cahill, Furey, 

2017; Howard, Walsh, 2011; Paszkowska-Rogacz, 2008). Užsienio literatūroje karjeros sąvoka 

suprantama ir interpretuojama plačiau, negu pas mus. Ugdymas karjerai, tai ne vien tik 

supažindinimas su profesijomis ar viso gyvenimo sėkmės formulės žinojimas, bet ir profesijos 

rinkimasis, rengimasis jai, reikiamų asmens savybių ugdymasis, tam tikrų kompetencijų įgijimas. 

Visa tai susiję su vaiko mąstymu, vaizduote, fantazijomis, veiklomis, kitų įtakomis ir pan. Todėl 

neturėtų stebinti, kad apie karjeros ugdymą pradedame kalbėti nuo ankstyvojo (ikimokyklinio, 

darželio) vaikų amžiaus. Lietuvoje, kaip tik šiai vaikų ugdymo pakopai ir nėra parengtos ugdymo 

karjerai programos, trūksta metodinių priemonių. Bent iš dalies šiai spragai užpildyti kaip tik ir 

skirtas šis darbas. 

Darbo objektas – ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) vaikų ugdymas karjerai. 

Darbo dalykas – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo karjerai kompetencijos, pasiekimai ir 

veiklų aprašai. 

Darbo tikslas – remiantis ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ir ugdymo psichologiniais bei 

didaktiniais ypatumais, parengti ikimokyklinio ugdymo karjerai programą ir užsiėmimų 

metodinius aprašus pagal apibrėžtas ugdymo karjerai kompetencijas ir pasiekimus. 



 

 

Darbo struktūra ir turinys. Parengtas darbas susideda iš bendrosios – pirmos – dalies, 

skirtos apžvelgti  šio amžiaus vaikų raidos bendriausius psichologinius ir ugdymo (didaktinius) 

ypatumus. Išanalizuoti norminiai dokumentai (ikimokyklinio ugdymo programų rengimo aprašai, 

pasiekimų aprašai, priešmokyklinio ugdymo programa) ir metodinės rekomendacijos siekiant 

išsiaiškinti, kaip juose atsispindi ugdymas karjerai bei vaikų supažindinimas su profesijomis. 

Antroje dalyje pateikiama ikimokyklinio ugdymo karjerai programa. Joje yra iškirta žinių ir 

supratimo (greta gebėjimų ir nuostatų) kompetencija. Atkreipiame dėmesį, kad žinios šio amžiaus 

vaikams, visų pirma, yra jutiminis, patirtinis, pajautos, emocinis santykis su pasauliu (aplinka, jos 

daiktais, reiškiniais, procesais, žmonėmis). Šiuo atveju, į žinias žiūrima kaip į pedagoginę (o ne tik 

informacinę, akademinę) kategoriją. Vėliau (4 dalis) ši kompetencija lyginama (parodoma jos raida) 

su pradinės mokyklos ugdymo pakopos pasiekimais. Trečia dalis – metodinė – skirta ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams praktikams, kurioje pateikiami ugdymo karjerai įvairių veiklų (užsiėmimų) su 

vaikais aprašai. Iš viso yra 11-a aprašų, tiek ugdymo programoje yra konkrečių kompetencijų su 

aprašytais pasiekimais. Kiekvienas aprašas sukomponuotas viename lape, todėl, dėl vietos stokos, 

dalis literatūros ir internetinių adresų pateikta šio darbo šaltinių dalyje. Ketvirtoje dalyje pateikta 

ikimokyklinio amžiaus vaikų  (3–6 m.) ir pradinio ugdymo (1–4 kl.) karjerai kompetencijų ir 

pasiekimų palyginimo lentelė, kurioje galima matyti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, kaip greta 

esančių švietimo pakopų, ugdymo karjerai skirtumus ir raidą. 

 

Siekiant, kad ugdymo karjerai įgautų visavertę svarbą ir reikšmę ikimokykliniame ugdyme 

būtina, kad šis ugdymo segmentas būtų įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo programų rengimo 

aprašus, ugdymo pasiekimų aprašus ir įvairias metodines rekomendacijas, šiam tikslui būtų 

rengiamos konkrečios mokymo priemonės bei keliama pedagogų kvalifikacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. VAIKAS KAIP UGDYMO KARJERAI SUBJEKTAS: PSICHOLOGINIAI IR DIDAKTINIAI 

KONTEKSTAI BEI ASPEKTAI 

 

1.1. Ugdymas karjerai: klausimai, į kuriuos reikia ieškoti atsakymo ir besikeičiantis darbo pasaulis 

 

Kanados psichologės M. Cahill ir E. Furey (2017), vykdydamos 3–8 metų amžiaus vaikų 

ugdymo karjerai tyrimą, kėlė tokius klausimus: 

 Ar ne per anksti su tokio amžiaus vaikais galvoti apie karjerą? 

 Kaip ugdymas karjerai siejasi su vaiko raida? 

 Kaip vaikai – žaisdami – mokosi apie profesijas? 

Tokie klausimai kyla daugeliui. Buvo tiriamos pedagogų, tėvų ir vaikų realios istorijos (naratyvai), 

patirtys, mintys ugdymo karjerai klausimu. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad vaikai sėkmingai 

susipažįsta su suaugusių žmonių darbine veikla, jų profesijomis, pedagogai šiam tikslui taiko 

įvairias ugdymo strategijas, o tėvams yra ne svetima mąstymo apie būsimą jų vaiko profesiją tema. 

Dar daugiau, tėvai turi labai daug galimybių supažindinti vaikus su įvairiomis žmonių veiklomis, 

pasikalbėti su vaikais apie savo darbus, jų žavesį, sunkumus, sutinkamas problemas.  

Tyrimo metu dalyviai turėjo pasidalinti savo mintimis (istorijomis) tokiais klausimais: 

 Koks yra šiandien vaikas? 

 Kas yra vaikų ugdymas karjerai? 

 Kas lemia vaikų ugdymą karjerai? 

 Kokį tam vaidmenį atlieka šeima, ugdymo įstaiga, bendruomenė ir masinės informavimo 

priemonės? 

Ugdymas karjerai yra glaudžiai siejamas su tokiomis esminėmis ugdymo sritimis kaip savigarbos, 

pasitikėjimo savimi jausmo ugdymas, gebėjimas daryti sprendimus ir spręsti problemas (1 pav.).  

 



 
 

1. pav. Ugdymo(si) karjerai sėkmės paskatos (ingredientai) (pagal Cahill, Furey..., 2017) 

 

Šiandien tapo akivaizdu, kad žmonių darbo pobūdis keičiasi radikaliai. Jo pradžia kartais 

skaičiuojama nuo XIX a. pramoninės (industrinės) revoliucijos (1820–1870 m.) ir baigiama su 

interneto atsiradimu praeito amžiaus devintajame dešimtmetyje. Žmonės dabar dirba ne tik 

įstaigose, bet ir namuose, traukiniuose, lėktuvuose, automobiliuose. Bendradarbiavimas su 

kolegomis ir partneriais vyksta lokaliniu, regioniniu, nacionaliniu ir globaliniu mastu. Vaikams jau 

nuo jaunesniojo amžiaus reikia (ir jie tai sėkmingai daro!) susipažinti su įvairiais informacijos 

šaltiniais, įrankiais, su kuriais juos galima pasiekti, atsirinkti informaciją, žinias pagal savo amžių, 

poreikius ir veiklą. Nors tai vyksta žaidimo forma, bet tai gebėjimai, kurie vėliau peraugą į plačią 

profesinę veiklą. 

 

1.2. Kodėl 3–6 metų amžiaus vaikai? 

 

Į šį klausimą galima būtų atsakyti trumpai ir paprastai – psichologių K.Hille, P. Bauer, A. 

Evanschitzky, parašiusių knygą 3–6 metų vaikų raida. Psichologijos pagrindai ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdytojams   (2015), – žodžiais: „Tradiciškai vaikų darželiuose dažniausiai ugdomi 

trejų–šešių metų amžiaus vaikai“ (ten pat, p. 11). Dar reikėtų pridėti, kad į šį amžiaus tarpsnį (pagal 

Lietuvos švietimo sistemą) patenka ir priešmokyklinis ugdymas (5–7 metai) (Priešmokyklinio..., 

2014). Ikimokykliniai metai dar įvardinami kaip pirmoji vaikystė (Gučas..., 1990). Ypatingai šis 



amžius yra svarbus vaiko estetiniam ir kultūriniam ugdymui – vaikystės estetikai, grindžiamai 

estetiniu mąstymu (Gaižutis, 2016). Šiuolaikinė ugdymo paradigma atsisako požiūrio į vaiką, kaip 

dar socialiai ir kultūriškai nebrandų individą. Vaikas – tai savita esybė su bręstančiu ir 

besiformuojančiu pasauliu (Juodaitytė, 2003). Kaip žinia, ankstyvoje vaikystėje išsiugdyta intuicija, 

vaizduotė, muzikiniai, meniniai gebėjimai vėliau tampa pagrindu – ypač menininko – tolimesnei 

profesijai ir karjerai. Šiame amžiuje sumenkėja vaiko egocentrinė kalba, jis pradeda suprasti, kad 

savo nuomonę, veiksmus reikia derinti su kitais, t. y. formuojasi socialinė pajauta.  

Apie trečiuosius metus vaikas vietoj savęs įveda žaislą. Žaidimas tampa ir tyrimu, ir 

konstravimu, ir vaidmeniu. Vaikas geba sudaryti veiksmų planą, turi darbinę atmintį. Šio amžiaus 

vaikai gerai skiria žmones pagal lytį, žino, kad skirtingoms lytims keliami skirtingi reikalavimai 

(Vaiko raidos..., 2006) Visa tai svarbu vaiko tolimesnės karjeros ugdymui. Todėl į ankstyvosios 

vaikystės raidos periodą žvelgiama kaip ypatingą fenomeną (Juodaitytė, 2003) bei vaiko tapsmą 

asmenybe  (Snyder, M., Snyder, R., Snyder, A. ..., 2002). 

Psichologijoje vaiko raida dažniausiai apžvelgiama pagal šias vaiko vystimosi, brendimo sritis: 

 Motorika (fizinė raida) 

 Kognityvinė raida (kartais atskirai išskiriama kalbos raida) 

 Socialinė ir emocinė (arba socioemocinė) raida 

Tačiau ugdymui karjerai ne mažiau svarbios ir kitos (atskiros, specifinės) vaiko raidos sritys. 

Sakykim, pagal ugdymo karjerai programą savęs pažinimo sričiai (Ugdymo karjerai..., 2012) yra 

svarbus aš–vaizdas formavimosi pakopiškumas (Pileckaitė–Markovienė, Nasvytienė, Bumblytė, 

2004, p. 56): 

 savęs įsisąmoninimas; 

 savivoka; 

 savigarba; 

 pasitikėjimas savimi. 

Visapusiškai vaiko raidai yra aktualūs ir H. Gardnerio išskirti septyni intelekto tipai: 

1. Lingvistinis 

2. Loginis ir matematinis 

3. Muzikinis 

4. Erdvinis. 

5. Kūniškasis ir kinestezinis 

6. Vidinis asmeniškasis 

7. Socialinis 



Šiuo metu dar pridedamas ir gamtinis intelekto tipas – labai svarbus ir turintis savo specifiką 

technologiniam, gamtamoksliniam ugdymui. Pastarajam daug dėmesio skiria A. Lansbergienė 

(2018). Autorė savo kontekstinio ugdymo programoje išskiria Mažojo mokslininko dalį, kurioje 

vaikai mokomi spręsti problemas: 

 formuluoti užduotis ir klausimus; 

 rinkti įrodymus; 

 priimti sprendimus; 

 pagrįsti savo nuomonę; 

 aiškiai ir logiškai komunikuoti (ten pat, p. 15).  

Karjeros ugdymui yra reikšmingi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 

išskirti septyni svarbiausi vaiko gerovę apibūdinantys rodikliai (Legkauskas, 2013, p. 13–14): 

1. Sveikata 

2. Vaiko pasitenkinimas savo gyvenimu 

3. Santykiai su svarbiais žmonėmis 

4. Materialinė padėtis 

5. Saugumas 

6. Mokymasis 

7. Namų aplinka  

Darželio amžiaus vaikams autorius iškelia tokius raidos uždavinius: 

 Gebėjimas suvokti ir apibūdinti savo jausmus 

 Gebėjimas valdyti emocijas 

 Gebėjimas suprasti kitų žmonių jausmines būsenas (ten pat, p. 160). 

Neatsitiktinai, ikimokyklinis ugdymas, pasiruošimas mokyklai yra vienas iš svarbiausių vaiko 

raidos etapų 

 

1.3. Ugdymas karjerai prasideda nuo fantazijų, žaidimų ir profesijų pažinimo 

 

Psichologijos klasikai (Ž. Piaže, L. Vygotskis, E, Eriksonas, A. Maslou, K. Rodžersas) 

nagrinėdami vaiko raidos fiziologinius, psichologinius, socialinius, kultūrinius, edukacinius, 

aplinkos poveikio ypatumus, vienaip ar kitaip prisidėjo (arba jais remiamasi) ir prie karjeros 

ugdymo teorijos(-ų) bei praktikos radimosi. Kaip betarpiški karjeros ugdymo, profesinio 

konsultavimo teorijų kūrėjais įvardijami D. Superis, L. Gottfredsonas, V. Zunkeris (Magnuson, 

Starr, 2000). Čia reikėtų pridėti ir E. Ginzberg, S. W. Ginsberg, A. Roe, M. Savickas. Šį sąrašą dar 

labiau išplečia mūsų psichologai J. Navaitienė (2014), Pileckaitė–Markovienė, M., Nasvytienė, D., 



Bumblytė, D. (2004). Gaila, kad konkretiems tyrimams dažniausiai pasirenkami vyresnio amžiaus 

tarpsnio jauni žmonės (paaugliai, studentai). Tai iš dalies suprantama, kadangi dar gajus požiūris, 

jog ikimokyklinio amžiaus vaikai yra per maži karjeros ugdymui.     

J. Navaitienė, remdamasi L. Gottfredsonu, taip apibūdina pirmąją – orientavimosi – vaiko raidos 

stadiją, kuri apima  3–5  individo gyvenimo metus: tokio amžiaus vaikai pripažįsta dvi žmonių 

grupes – dideli ir stiprūs bei maži ir silpni žmonės. Vaikai jau geba atpažinti įvairias profesijas kaip 

suaugusiųjų vaidmenis ir tikisi juos atlikti, kai užaugs (2014, p. 100). Toliau autorė pagal D. 

Superio vėlesnius darbus (1994, 1996) įvardija chronologines profesinės raidos stadijas ir 

substadijas. Augimo stadijoje (kuri yra aktuali mūsų nagrinėjamam vaiko raidos tarpsniui) 

išskiriamos keturios substadijos: 

1. Smalsumo (nuo gimimo iki 4 metų amžiaus). Profesinę raidą tuo metu motyvuoja poreikiai 

ir noras pažinti pasaulį. 

2. Fantazijos (nuo 4 iki 7 metų amžiaus). Profesinės raidos motyvacija šioje substadijoje 

susijusi su įvairių profesinių vaidmenų atlikimu. 

3. Interesų (nuo 7 iki 11 metų amžiaus). Profesinę raidą šiuo metu skatina tai, kuo individas 

mėgsta užsiimti ir ko jis nemėgsta. 

4. Galimybių  (nuo 11 iki 14 metų amžiaus). Šioje stadijoje individas sprendžia apie tai, kam 

jis gabus, ką jis gali veikti ir kokie yra įvairių atliekamų darbų reikalavimai darbuotojams 

(ten pat, p. 102). 

Įdomu, kad D. Superis augimo stadiją vėliau patikslino: ji prasideda ne nuo gimimo, o nuo 4 metų ir 

tęsiasi iki 13 metų (ne iki 14 metų, kaip teigė anksčiau).  

Profesijos  pasirinkimas ir jos įgijimas (pasiekimas) – ilgas procesas. Jis vyksta pakopomis, 

stadijomis, kurias lydi įvairios vaiko mąstymo transformacijos, aplinkos įtakos. Tai gerai 

demonstruoja JAV dviejų psichologių atlikti tyrimai (Howard, Walsh, 2011). Autorės pateikė 

profesijos / karjeros pasirinkimo ir jos siekimo modelį  (Children's conceptions of career choice and 

attainment – CCCA). Tyrėjos išskyrė šešis (savi)motyvacijos lygius, kuriuos išgyvena vaikas (buvo 

tirta mergaitė nuo 4 iki 16 metų), pradedant nuo maginio, asociatyvaus mąstymo lygio iki aplinkos 

poveikio ir įtakų įvertinimo bei sisteminio, individualaus apsisprendimo / pasirinkimo lygmens. 

Autorių kolektyvo parengta knyga Mano vaikas renkasi karjerą (redaktorė A. Paszkowska-

Rogacz, 2008), atkreipia tėvų dėmesį į ikimokyklinio amžiaus (ankstyvosios / viduriniosios 

vaikystės) svarba asmeninių ir su karjera susijusių poreikių formavimą. Tai amžiaus periodas, kai 

atsiranda pirmos būsimos karjeros užuomazgos. Autorės rašo: „viduriniosios vaikystės etape (3,5 – 

6 metų) vaikas išgyvena priešpriešą tarp iniciatyvumo ir kaltės jausmo. Pasitikintis savimi ir 

savarankiškas vaikas gali tapti iniciatyviu. Šioje stadijoje vaikai pilni energijos ir noro išbandyti tai, 



kas nauja. Pareigos jausmas atsiranda kartu su siekių užuomazgomis. Vaikui pavykus įveikti 

prieštaravimus, šiame periode atsiranda pareigos jausmas, formuojasi sąžinė. Iniciatyvus žmogus 

sugeba veikti bei įsitvirtinti šiandienos darbo pasaulyje, konkuruoti, nebijo iššūkių. Suformuotas 

pareigos jausmas tampa skatinančiu veiksniu prisiimant atsakomybę už save, savo sprendimus, 

artimus žmones“ (ten pat, p. 16). Svarbiausia šio amžiaus veikla, kas jau buvo mūsų aukščiau 

pabrėžta, – fantazija ir žaidimai. Tai leidžia vaikui prisiimti įvairius vaidmenis – gaisrininko, 

mokytojo, gydytojo bei laisvai tyrinėti gamtinę ir socialinę aplinką. Greta pabrėžiamas vaiko 

kūrybinių meninių gebėjimų ugdymas. Autorės pateikia patarimus tėvams, norintiems sėkmingai 

prisidėti prie vaiko ateities karjeros projektavimo: 

 neslopinti vaiko poreikio veikti;  

 leisti eksperimentuot;  

 nežaboti smalsumo poreikio;  

 sudaryti sąlygas žaisti su bendraamžiais;  

 aprūpinkite vaiką kūrybiškumą bei mąstymą skatinančiomis žaidimo priemonėmis;  

 skatinkite vaiko amžių atitinkančią darbinę veiklą;  

 mokykite vaiką suvokti ir išreikšti savo jausmus, noru;  

 stebėkite ir lavinkite vaiko kūrybines galias;  

 leiskite skleistis savarankiškai bei iniciatyviai asmenybei (ten pat). 

Tėvai išlieka artimiausiais patarėjais, o ankstyvame amžiuje – vieninteliais – vedliais į sudėtingą 

darbo ir profesijų pasaulį. 

 

1.4. Sąvokų karjera ir profesija turinys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo norminiuose 

dokumentuose, aprašuose bei metodinėse rekomendacijose 

 

Decentralizuojant ugdymo turinį, ikimokyklinio ugdymo įstaigos skatinamos pačios rengti 

ugdymo programas, atsižvelgiant į įstaigos ir vietos specifiką, jos keliamus ugdymo tikslus, 

uždavinius, tėvų poreikius ir kt. Šiam tikslui yra parengta visa eilė norminių ir metodinių 

rekomendacijų: Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro..., 2005, pakeitimai 2017), Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo 

programai rengti (2006), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2014), Ikimokyklinio 

ugdymo metodinės rekomendacijos (2015). Jūsų vaikas – ikimokyklinukas (2015). Atliktas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimas (2012). 

Peržvelgus minėtą ikimokyklinio ugdymo norminę ir metodinę medžiagą galima teigti, kad 

pozicijų, skirtų vaikų karjeros ugdymui arba susipažinimui su profesijomis, nėra gausu. 



Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų apraše (2005) nerasta karjeros ir profesijos sąvokų.  

Metodinėse rekomendacijose ugdymo programai rengti (2006) į profesijas apeliuojama 

patarimuose, kaip sudaryti klausimus ir tikėtinus atsakymus tyrimų anketose: „kviestis tėvus 

papasakoti apie savo profesijas;  nuvesti vaikus į paštą; ...kiek tėvų ateitų papasakoti apie savo 

darbą.“ (p. 96). Ikimokyklinio amžiau vaikų pasiekimų apraše (2014), aplinkos pažinimo srityje, 4–

6 metų amžiaus tarpsnyje įvardyti tokie su profesijomis susiję pasiekimai: 

 „Pasako tėvų profesijas...“ 

 „Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį palengvinančią techniką 

(prietaisai, transportas, įrenginiai). Samprotauja apie tai, kad gamindami daiktus žmonės 

įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui reikia darbe, kokios yra profesijos.“ (p. 43). 

Gebėjimų srityje nurodyta: 

 „Samprotauja apie profesijos pasirinkimą, kokių savybių reikia žmonėms, dirbantiems 

įvairius darbus.“ (p. 44). 

Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015) profesija minima socialinės atskirties ir 

skurdo aplinkoje augančių vaikų kontekste, kaip ilgalaikė pasekmė „...įgyti perspektyvią profesiją, 

sėkmingai integruotis į darbo rinką.“ (p. 16). Ir, atitinkamai kaip ir pasiekimų apraše, ugdymo 

gairėse rekomenduojama: „Organizuoti vaikų išvykas į ...tėvų darbovietes (profesijos), skiriant 

jiems nedideles užduotis, ką turėtų pastebėti, ko paklausti.“ (p. 80), „Kviesti tėvelius papasakoti 

apie savo profesiją.“ (p. 82). Vaikų veiklos ir elgesio pavyzdžių skiltyje atkreipiamas dėmesys, kad 

vaikai „Mėgsta savitai kuriamus vaidmenų žaidimus, pasirinkdamas ir interpretuodamas auklėtojos, 

tėvų, brolių, seserų, įvairių profesijų atstovų vaidmenis.“ (p. 162). 

Įdomus simptominis pastebėjimas rastas atliktame Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo turinio programų dermės tyrime (2012). Karjeros sąvoka sutinkama tik Europos Sąjungos 

bendrosios kompetencijos mokymasis mokytis turinyje (tyrimo autoriai atsitiktine tvarka pasirinko 

ikimokyklinio ugdymo programas): „...žinios apie savo mokymosi stilių ir karjeros galimybes yra 

būtinos, įgūdžiai apima „mokymosi įgūdžius“, tokius kaip informacijos paieška, suvokimas bei 

apdorojimas, ir įgūdžius, susijusius su mokymosi planavimu ir organizavimu savarankiškai arba 

grupėse. Siekiant įveikti kliūtis, būtinas į problemų sprendimą orientuotas požiūris, taip pat 

smalsumas ir motyvacija mokytis visą gyvenimą.“ (9 lentelė, p. 66–67). Būtent mokėjimo mokytis 

kompetencijai ir mokymosi įgūdžiams nemažai dėmesio skirta ir mūsų parengtai ikimokyklinio 

ugdymo karjerai programoje. 

Gaila, kad parengtoje metodinėje priemonėje, skirtoje šešiamečių tėveliams (globėjams) jau 

nėra karjeros ir profesijos sąvokų (Jūsų vaikas..., 2015). Aukščiau minėtame kanadiečių tyrime 



vaikų tėvai nurodo, kad ugdymas karjerai nėra integruotas į ugdymo programas (Cahill, Furey, 

2017, p. 17), Tam pritaria ir mokytojai (ten pat, p. 60).  

Susipažinus su priešmokyklinio ugdymo programa, skirta 5–7 metų amžiaus vaikams 

(Priešmokyklinio..., 2014), taip pat randamos tam tikros pozicijos, skirtos vaikų supažindinimui su 

profesijomis. Socialinės kompetencijos siekių grupės ugdymo srityje: santykis su aplinka (gamtine, 

socialine, kultūrine), pasiekimų skiltyje „Žinios ir supratimas“ rašoma: „Išvardija bent kelias 

profesijas ir nurodo esminius atskirų profesijų ypatumus (kuo užsiima tam tikrų profesijų žmonės) 

Komentuoja, kuo užsiima, ką dirba tėvai ir (ar) kiti artimieji.“ (p. 25). Atitinkamai, skiltyje 

„Ugdymo gairės“  rekomenduojama: „Vaikai skatinami domėtis, ką dirba jų tėvai, artimieji, kokių 

įgūdžių, žinių reikalauja tam tikra profesinė veikla. Vaikai dalijasi žiniomis ir apie tėvų ar kitų 

suaugusiųjų darbus, profesijas, veiklas. Vaikų pažintis su profesijomis plečiama, apsilankant kurio 

nors iš vaikų tėvų darbovietėje arba kviečiant jį į grupę, demonstruojant filmus, skaitant literatūrą ir 

pan.“ (ten pat). Sveikatos kompetencijos grupės ugdymo srityje: socialinė sveikata, ugdymo gairių 

skiltyje patariama: „Sudaromos situacijos, žaidžiami žaidimai..., iš kurių vaikai gali sužinoti.... 

draugų tėvų profesijas ir pan.“ (p. 30).  

Žinoma, kad išsiaiškinti realią padėtį Lietuvoje karjeros ugdymo klausimu, reikėtu atlikti 

konkrečių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo programų ir ugdymo proceso (atvejų) tyrimus.  

 

1.5. Į vaiką besiorientuojanti ikimokyklinio ugdymo didaktika 

 

Filosofas A. Dainys teigia, kad suaugęs žmogus kartais turi sustabdyti įvardijančią žiūrą ir 

pažvelgti į daiktus bevardžiu žvilgsniu (2018). Tuo tarpu  vaiko, ypač 3–6 m. amžiaus (pagal J. 

Piaže, tai ikiloginio mąstymo raidos stadija), žvilgsnis į pasaulį, aplinką, daiktus par excellence yra 

bevardis. Anot A. Šliogerio, toks žvilgsnis – tai pats tikriausias santykis su daiktais. 

Ikimokyklinio ugdymo didaktika – naujas fenomenas edukologijos moksle (Monkevičienė, 

2014). Neliesime didaktikos termino problematikos, kuriai autorė skiria daug dėmesio. Esminga yra 

tai, kad ikimokyklinis ugdymas remiasi (vis dar laikoma besiformuojančia) interpretacine (gyvųjų 

sistemų, sąveikos, poindustrine) ugdymo paradigma ir į vaiką besiorientuojančia ugdymo ideologija 

(ten pat, 427). Vaikas, sąveikaudama su fizine, intelektualine ir socialine aplinka, kuria savo 

žinojimą ir subjektyvias prasmes, o pedagogo funkcija – kurti aplinkas, skatinančias individualų, 

subjektyvų vaiko ugdymąsi, grindžiamą vidine motyvacija  (ten pat, 437–438). Ugdymas remiasi 

pedagogo ir vaiko subjektyvia sąveika. Ugdymo karjerai svarbiausi dalyviai yra tėvai / globėjai, 

pedagogas ir aplinka (2 pav.).  

 



 

 
 

2 pav. Pagrindiniai ugdymo karjerai dalyviai 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdymą karjerai, pedagogo ir vaiko santykius veikia įprasti 

edukacinės aplinkos didaktiniai komponentai (3. pav.). 

 

 
 

3 pav. Didaktiniai ugdymo karjerai komponentai 

 

Tyrėjos A. Juodaitytė ir D. Malinauskienė atkreipia dėmesį į vaikų metaforinio mąstymo 

fenomenologinius, hermeneutinius ir psichokognityvinius kontekstus (2016). Vaiko metaforinio 

mąstymo fenomenologinių reikšmių genezė įgauna slinktį nuo žinių, prie prasmių, nuo ugdymo 

proceso „turėti“ prie proceso, kuris reiškia būti su vaiku, pedagogui išliekant tarpininku tarp 

socialinio (pridėkim ir daiktinio / gamtinio, – Z. K; D. T..) pasaulio ir vaikų pasaulio (ten pat, 37). 

Vyksta nuolatinis dialogas tarp vaikų, pedagogo ir aplinkos (4 pav.).  

 



 
 

4 pav. Dialoginis santykis kaip ugdymo(si) proceso ašis 

 

Verta paminėti ir metodinį leidinį priešmokyklinio ugdymo pedagogams Nuostabus ženklų ir 

prasmių pasaulis (2016), skirtą vaiko kalbos, mąstymo, minčių raiškos, komunikavimo įgūdžių 

ugdymui. Atskirai svarbus ir lietuvių kalbos ugdymas (Bernotienė, Juraitienė... 2012). Kaip toliau 

tęsia minėtos tyrėjos, vaikystės pasaulį kuria patys vaikai, suteikdami jam tam tikras prasmes, o 

suaugusieji (ir pedagogai) pajėgūs tai identifikuoti ir suvokti naujus socialinius edukacinius 

kontekstus (Juodaitytė, Malinauskienė, p. 41). 3–6 m. vaikų pasakų personažai – sugyvinti, 

žmogaus balsu kalbantys daiktai, gyvūnai, žaislai, t. y. pasireiškia taip vadinamas gamtos ir daiktų 

animizmas. Būtent jie yra pagrindiniai vaiko herojai į profesijų pasaulį. Pedagogas turėtų daugiau 

dėmesio skirti ne teorijoms, o į bendravimą su vaiku bei savo patirties reflektyviam suvokimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ (3–6 M.) UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Įvadas 

 

1. Aktualumas. 

Ugdymas karjerai pastaruoju metu siekia vis jaunesnio amžiaus vaikus. Kaip paprastai, 

kryptingas supažindinimas su profesijomis, darbo pasauliu pradedamas nuo trejų metų, kai 

dauguma vaikų pradeda lankyti darželį. 3–6 m. amžiaus vaikams kyla daug klausimų apie 

suaugusių pasaulį, atsiranda naujų interesų, jie mėgsta tyrinėti daiktus, stebėti aplinką, geba 

suprasti, kad tėvai ir seneliai dirba tam, kad galėtų nusipirkti maisto, drabužių, nupirkti jiems žaislų. 

Pedagogai pastebi, kad šio amžiaus vaikai labiau pasitiki savimi, turi daugiau optimizmo ir 

entuziazmo nei vyresnio amžiaus vaikai. Jų interesų sritys – žaislai, žaidimai, televizijos laidos, 

filmai, knygos, įvairios veiklos, sportas. Tėvai, pedagogai ir aplinka daro didelę įtaką įvesdinant 

vaikus į suaugusiųjų pasaulį, konkrečiai supažindinant juos su įvairiomis profesijomis, jų atstovais.  

Taigi iškyla praktinio ir metodinio pobūdžio klausimas: kokios siektinos ugdymo karjerai 

kompetencijos ir pasiekimai ugdytini šio amžiaus vaikams, sąsajoje su pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo pakopomis bei profesiniu mokymu?    

Parengta ikimokyklinio ugdymo karjerai programa (toliau – Programa) kaip tik ir struktūruoja, 

apibrėžia bei aprašo kompetencijas ir pasiekimus skirtus šio amžiaus vaikams. 

2, Programos paskirtis – numatyti ikimokyklinio ugdymo karjerai kompetencijas ir 

pasiekimus, atsižvelgiant į vaikų amžiaus (3–6 m.) raidos ir ugdymo ypatumus. 

3. Programos tikslas – aprašyti ikimokyklinio ugdymo karjerai  kompetencijų sritis ir 

posričius, apibrėžiant konkrečias kompetencijas bei pasiekimus. 

4. Ikimokyklinio ugdymo karjerai kompetencijų struktūra ir turinys 

Siekiant išlaikyti ugdymo karjerai kompetencijų struktūros ir turinio vieningumą, remtasi 

parengta ugdymo karjerai programa, skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programą (2012). Todėl santykinai šią programą galima 

vadinti „nuline“ ugdymo karjerai programa, kadangi karjeros kompetencijos ir pasiekimai 

indeksuojami kaip ir ugdymo karjerai programoje (2012) priekyje prirašant „0“.  Aprašomos 

keturios kompetencijų sritys (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir 

karjeros įgyvendinimo) ir posričiai, o konkrečios kompetencijos bei pasiekimai aprašyti 

atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų (3–6 m.) raidos ir ugdymo ypatumus (5 pav.). 

Programoje svarbiausias dėmesys skiriamas vaiko savęs pažinimui, savivokai; jo santykiui su 

pasauliu, daiktais, bendraamžiais ir suaugusiais; aktyviai veiklai, grįstai žaidimu, vaikų fantazija, 

aplinkos stebėjimu ir tyrinėjimu; gebėjimui pažinti ir vertinti įvairias aplinkas, situacijas, savo 

padėtį jose; sugebėjimui pažinti savo teigiamas savybes ir mokėti jas pristatyti. 



 

5. Ikimokyklinio ugdymo norminiai ir metodiniai šaltiniai bei rekomendacijos 

Ikimokyklinio ugdymo turinys nėra reglamentuotas nacionaliniu lygiu (išskyrus 

priešmokyklinį ugdymą). Ugdymo įstaigos skatinamos pačios rengti ugdymo programas, remiantis 

įstaigos ir vietos specifiką, jos keliamus ugdymo tikslus, uždavinius, tėvų poreikius. Rengiant 

ikimokyklinio ugdymo karjerai programą ir jos metodologinį pagrindimą, atsižvelgta į 

ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro..., 2005, pakeitimai 2017), metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programai 

rengti (2006), ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014), ikimokyklinio ugdymo 

metodines rekomendacijas (2015), metodinę priemonę Jūsų vaikas – ikimokyklinukas (2015), taip 

pat į priešmokyklinio ugdymo programą, skirtą 5–7 metų amžiaus vaikams (Priešmokyklinio..., 

2014) bei kitus mokslinius ir metodinius šaltinius, skirtus ikimokykliniam ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo karjerai kompetencijos ir pasiekimai 

 

Sritis 

 

1. Savęs pažinimas 

 

Posritis 1.1. Pažinti karjerai svarbias 

asmenybės charakteristikas. 

1.2. Pažinti socialinę aplinką ir 

socialinius vaidmenis. 

Kompetencija 0.1.1.1. Pažinti savo charakterio 

bruožus, išskirtinumą, pomėgius. 

0.1.2.1. Papasakoti apie savo namų 

aplinką, šeimą, draugus. 

Žinios ir supratimas 0.1.1.1.1. Pastebėti, kuo vieni žmonės 

skiriasi vieni nuo kitų. 

0.1.1.1.2. Matyti žmonių charakterio 

savybių, bruožų, pomėgių įvairovę. 

0.1.2.1.1. Nusako, kaip supranta 

žodžius „šeima“, „giminės“, „draugai“. 

Gebėjimai 0.1.1.1.3. Nusakyti savo charakterio 

ypatumus 

0.1.2.1.2. Papasakoja apie savo šeimą, 

giminę (brolius seseris), draugus. 

Nuostatos 0.1.1.1.4. Suvokti savo kaip žmogaus 

savitumą ir keitimąsi 

0.1.2.1.3. Pažinti savo artimiausią 

gyvenamąją aplinką, žmones. 

 

 

Sritis 

 

2. Karjeros galimybių pažinimas 

 

Posritis 2.1. Rasti ir efektyviai 

naudoti karjeros 

informaciją. 

2.2. Pažinti mokymosi 

visą gyvenimą 

galimybes. 

2.3. Pažinti kintantį 

pasaulį.. 

Kompetencija 0.2.1.1. Gebėti 

pasirinkti, susirasti 

reikiamas žaidimo, 

mokymosi priemones. 

0.2.2.1. Papasakoti, kas 

geriausiai sekasi 

daželyje. 

0.2.3.1. Pasikalbėti, 

kodėl vaikai žaidžia, 

mokiniais mokosi, o 

suaugę dirba. 

Žinios ir supratimas 0.2.1.1.1. Įvardyti 

turimas žaidimo, 

mokymosi priemones, jų 

paskirtį 

0.2.1.1.2. Apibūdinti 

knygos ir interneto 

(kompiuterio).skirtumus.  

0.2.2.1.1. Nusakyti, kas 

veikiama darželyje. 

0.2.2.1.2. Papasakoti 

apie individualius ir 

grupinius žaidimus. 

0.2.3.1.1. Aptarti, kas 

yra pašaukimas, sėkmė ir 

darbas. 

0.2.3.1.2. Pasikalbėti 

apie žmonių darbo 

(veiklų) įvairovę, 

reikšmę ir reikalingumą. 

Gebėjimai 0.2.1.1.3. Papasakoti, kur 

ir kaip galima susirasti 

žinias (sužinoti) apie 

vieną ar kitą dalyką. 

 

0.2.2.1.3. Gebėti žaisti, 

veikti grupėje ir 

individualiai. 

0.2.3.1.3. Papasakoti kuo 

dirba (užsiima) tėveliai, 

broliai, seserys. 

0.2.3.1.4. Pasidalinti 

savo svajonėmis, kuo 

norima užsiimti (dirbti) 

gyvenime. 

Nuostatos 0.2.1.1.4. Parodyti 

smalsumą aplinkai ir joje 

esantiems daiktams. 

0.2.2.1.4. Jausti veiklos 

ir domėjimosi poreikį. 

0.2.3.1.5. Domėtis 

žmonių veiklų (darbų) 

įvairove, pobūdžiu, 

sėkme. 

 

 

 

 

 



 

Sritis 

 

3. Karjeros planavimas 

 

Posritis 3.1. Kelti gyvenimo ir 

karjeros tikslus. 

3.2. Priimti karjeros 

sprendimus. 

3.3. Sudaryti ir 

atnaujinti karjeros 

planą. 

Kompetencija 0.3.1.1. Numatyti savo 

konkrečios veiklos 

tikslus, (siekius). 

0.3.2.1. Aptrati ką,  kaip 

ir kodėl nusprendėte 

atlikti savo konkrečioje 

veikloje (sumanyme).  

0.3.3.1. Numatyti 

konkrečios veiklos eigą, 

etapus. 

 

Žinios ir supratimas 0.3.1.1.1. Suprasti, kad 

kiekviena veikla 

prasideda nuo 

sumanymo. 

0.3.1.1.2. Papasakoti 

savo konkrečios veiklos 

sumanymą, idėją.  

0.3.2.1.1. Papasakokite, 

kodėl svarbu pirmiausiai 

sugalvoti (nuspręsti) kaip 

atlikti konkrečią veiklą 

(žaidimą).  

0.3.3.1.1. Aptarti, kaip 

geriau atlikti konkretų 

darbą (veiklą). 

 

Gebėjimai 0.3.1.1.3. Papasakoti, ko 

siekiate savo konkrečia 

veikla darželyje, 

namuose. 

0.3.2.1.2. Papasakoti 

atvejų, situacijų, kada 

reikėjo kažką sugalvoti 

(nuspręsti). 

0.3.2.1.3. Konkrečiu 

pavyzdžiu paaiškinti 

savo sumanymą 

(sprendimą). 

0.3.3.1.2. Numatyti savo 

konkrečios veiklos 

(žaidimo) eigą (planą). 

Nuostatos 0.3.1.1.4. Siekti, kad 

kiekvienas sumanymas 

būtų nukreiptas tam tikra 

(rezultatų) linkme. 

0.3.2.1.4. Siekti, kad 

konkretūs poelgiai, 

sumanymai reikalauja 

tam tikrų apsisprendimų. 

0.3.3.1.3. Suvokti, kad 

kiekviena veikla, 

konkretus darbas yra 

planuojamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sritis 

 

4. Karjeros įgyvendinimas 

 

Posritis 4.1. Taikyti ir tobulinti 

karjerai svarbiausias 

bendrąsias 

kompetencijas. 

4.2. Sėkmingai pereiti iš 

mokyklos į kita karjeros 

(mokymosi ar darbo) 

aplinką. 

4.3. Efektyviai ieškoti 

darbo. 

Kompetencija 0.4.1.1. Aptarti įvairias 

situacijas kylančias 

kasdienėje veikloje. 

0.4.2.1. Pratintis veikti 

naujoje aplinkoje. 

0.4.3.1. Sugebėti 

apibūdinti save. 

Žinios ir supratimas 0.4.1.1.1. Atkreipti 

dėmesį į konkrečios 

situacijos ypatumą 

0.4.1.1.2. 

Nusakyti, kaip galima 

(iš)spręsti konkrečią 

situaciją. 

0.4.1.1.3. Pasitarti, kaip 

drauge atlikti konkrečią 

veiklą 

0.4.1.1.4. Aptarti 

galimus sunkumus ir jų 

sprendimus. 

0.4.2.1.1. Pastebėti 

naujos aplinkos (erdvės) 

ypatumus. 

0.4.2.1.2. Apibūdinti 

savijautą naujoje 

aplinkoje. 

0.4.3.1.1. Suvokti kada, 

kokiose situacijose reikia 

pristatyti save. 

Gebėjimai 0.4.1.1.5. Pastebėti ir 

įvardyti konkrečią 

situaciją.  

0.4.1.1.6. 

Sutarti, kaip spręsti 

konkrečią situaciją. 

0.4.1.1.7. Pasitarti 

tarpusavyje, kaip geriau 

išspręsti kylančius 

klausimus 

0.4.1.1.8. Bandyti 

savarankiškai spręsti 

iškylančius klausimus. 

0.4.2.1.3. Sėkmingai 

rasti kitokios veiklos 

naujoje aplinkoje 

0.4.2.1.4. Aptarti savo 

patirtį, pojūtį, emociją 

naujoje aplinkoje. 

 

 

0.4.3.1.2. Papasakoti 

apie savo teigiamus 

bruožus. 

0.4.3.1.3. Aptarti savęs 

pristatymo būdus, 

situacijas. 

 

Nuostatos 0.4.1.1.9. Siekti 

tvarkingai elgtis 

konkrečiose situacijose. 

0.4.2.1.5. Suvokti 

prisitaikymo naujoje 

aplinkoje reikšmę ir 

svarbą. 

0.4.3.1.4. Suvokti savo 

išskirtinumo ir 

reikalingumo svarbą 

kitiems žmonėms. 
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3.1. 1 užsiėmimas  

 

Tema: Kuo esame saviti ir įdomūs? 

 

Sritis  

 
1. Savęs pažinimas  

Posritis  

 

1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės 

charakteristikas. 

Kompetencija 

 

0.1.1.1. Pažinti savo charakterio bruožus, 

išskirtinumą, pomėgius. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti vaikus atidžiau žvelgti į save, kitą ir 

aplinką. 

2. Siekti, kad vaikai gebėtų apibūdinti ir skirti 

savo ir kito panašumus, skirtumus,  

3. Padėti ugdytis vaikų bendrabūvio jausmą. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.1.1.1.1. Pastebėti, kuo vieni žmonės skiriasi 

vieni nuo kitų. 

0.1.1.1.2. Matyti žmonių charakterio savybių, 

bruožų, pomėgių įvairovę 

Veikla 

Rytas 

Kalbamės ir bendraujame:  

Pažvelkite vieni į kitus, kuo mes esame 

panašūs ir skirtingi? (pvz. ūgiu, plaukų, akių 

spalva, elgesiu, pomėgiais ir kt.) Apžiūrėkime 

save veidrodyje, pasimatuokime ūgio 

matuokle, pasisverkime.  

Pagalvokite ir apibūdinkite savo būdo 

(charakterio) savitumą, pomėgius, kaip jie 

keitėsi). 

Paprašykime nupiešti save ir savo draugą. 

Aptarkime, kuo skiriamės. Nupieškite 

(apveskite) savo ranką (kontūrą) ir palyginkite 

tarpusavyje. O galite pabandyti ant didelio lapo 

popieriaus apvesti ir visą vaiko siluetą! 

Sugalvoti jam vardą.  

Popietė 

Užduotis lauke: 

Pažaiskite žaidimą: Veidu į veidą: sustoję 

poromis (vėliau pasikeisdami), suraskite kuo 

daugiau vienas kito skirtumų ir panašumų. 

Jeigu būtume panašūs, mūsų šešėliai būtų 

vienodi: palyginkime savo šešėlius 

Pasidairykite į žmones praeinančius pro 

darželį, pabandykite aptarti, kuo jie panašūs  ir 

skiriasi, gal galite ką daugiau apie juos 

pasakyti, pvz., ką galėtų dirbti, kuo būti.  

Namų užduotis 

Pasikalbėkite su tėveliais, kuo žmonės panašūs 

ir skiriasi vieni nuo kitų, aptarkite savo būdo 

savybes. 

Gebėjimai 

0.1.1.1.3. Nusakyti savo charakterio ypatumus 

Nuostatos 

0.1.1.1.4. Suvokti savo kaip žmogaus savitumą 

ir keitimąsi. 

Priemonės:  

Užsiėmimų patalpa(-os) 

Darželio aplinka 

Iliustracijų (vaizduojančių įvairius žmones, 

patalpas, aplinkas) rinkiniai 

 

Pastabos, patarimai 

Auklėtoja (mokytoja) turėtų skatinti vaikų 

kūrybiškumą ir taikytis prie kuriamų situacijų: 

Ugdo ne auklėtojas, mokytojas – ugdosi patys 

auklėtiniai.  

Skatinti ir leisti pasireikšti vaikų išminčiai ir 

išradingumui. 

 

Šaltiniai, nuorodos 

Aš pats. In Landsbergienė, A. 2018. Ruduo. 

Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir 

pedagogams. Kad vaiki augtų laisvi ir 

kūrybingi. (p. 29–49). Vilnius: Alma littera. 

Interviu su paukšteliu (p.6); Paukštelis ir aš 

(p.14); Paukštelis ir kiti žmonės (p.16). In Rasa 

Joni, 2012. Mano draugas paukštelis. Vilnius: 

Joni art. 

Savęs pažinimas. 2015. In Sveikatos idėjų 

skrynelė (p. 4–43). Vilnius: Respublikinė 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija. 

 

 



3.2. 2 užsiėmimas  

 

Tema: Mano aplinka 

 

Sritis  

 
1. Savęs pažinimas  

Posritis  

 

1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius 

vaidmenis. 

Kompetencija 

 

0.1.2.1. Papasakoti apie savo namų aplinką, 

šeimą, draugus. 

Uždaviniai: 

1. Remiantis vaikų asmenine patirtimi, grupės 

kolektyvu, nusako bendriausius šeimos, 

giminės, bendruomenės (kolektyvo, draugų) 

esminius bruožus. 

2. Geba papasakoti apie savo šeimą, giminės 

atstovus, artimiausius draugus bendriją. 

3. Skatinti gyvai pažinti, pajausti ir patirti 

žmonių aplinką.  

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.1.2.1.1. Nusako, kaip supranta žodžius 

„šeima“, „giminės“, „draugai“. 

Veikla 

Rytas 

Žaidimas–pokalbis tokiomis temomis: 

Kiekviena darželio grupė išsirenka savo 

pavadinimą (pvz., Pelėdžiukai, Kodėlčiukai ir 

pan.)? Kaip jums atrodo, kodėl grupės 

pavadinamos įvairiais vardais?  

Koks apibūdinimas labiausiai tinka mūsų 

darželiui – šeima, giminė, bendruomenė, 

visuomenė? Papasakokite, kuo skiriasi šie 

žodžiai (sąvokos). 

Papasakokite, kokias mėgstate šeimos, draugų, 

miesto (gyvenvietės) šventes, ką jų metu 

veikiate, kaip bendraujate su kitais. 

Popietė 

Orientavimosi žaidimas (patalpoje arba lauke). 

Kokioje miesto (miestelio), gyvenvietės dalyje 

yra mūsų darželis, ar iš toli atvykstate į darželį. 

Pažymėti (piešiniu, kaladėlėmis,  smėlio 

formomis, akmenėliais) darželio vietą ir 

pavaizduoti jo atžvilgiu  žinomus objektus 

(pvz., savo namus, kelius, upę, tiltą, mokyklą, 

bažnyčią, parduotuves ir kt.). 

Papasakokite, kokioje aplinkoje (iš išvardytų 

objektų) labiausiai mėgstate būti, daugiausiai 

apie tai žinote. 

Namų užduotis 

Nupieškite, kitaip pavaizduokite (pvz., 

karpiniais)  savo šeimos narius, kitus 

mėgstamus žmones. 

Gebėjimai 

0.1.2.1.2. Papasakoja apie savo šeimą, giminę 

(brolius seseris), draugus. 

Nuostatos 

0.1.2.1.3. Pažinti savo artimiausią gyvenamąją 

aplinką, žmones. 

Priemonės: Darželio grupė, bendruomenė, 

kolektyvas kaip socialinė aplinka. 

Iliustracijos vaizduojančios, šeimą, giminę, 

įvairias bendruomenes, socialinius santykius. 

Natūrali miesto, gyvenvietės, darželio gamtinė-

socialinė aplinka, jos objektai. 

Paišymo priemonės, žaislai, lauko aplinkos 

priemonės (smėlis, akmenėliai) 

Pastabos, patarimai 

Darželio grupė, šeima, giminė, mėgstamas 

kolektyvas, bendruomenė (pvz. namo) – visa 

tai sudaro socialinę aplinką.  

Jeigu vaikas dalyvauja kokiame nors būrelyje 

(kolektyve) skatinti, kad pasidalytų savo 

pomėgiais, mintimis, vertinimais. 

 

Šaltiniai, nuorodos 

Didžioji knyga vaikams. Iliustravo A. Dudekas. 

2017. Vilnius: Naujoji rosma. 

Mano šeima. In Landsbergienė, A. 2018. 

Ruduo. Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir 

pedagogams. Kad vaiki augtų laisvi ir 

kūrybingi. (p. 53–69). Vilnius: Alma littera. 

 

 



 

3.3. 3 užsiėmimas  

 

Tema: Iš kur sužinome apie pasaulį, žmones, jų veiklas 

 

Sritis  

 
2. Karjeros galimybių pažinimas 

Posritis  

 

2.1. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros 

informaciją. 

Kompetencija 

 

0.2.1.1. Gebėti pasirinkti, susirasti reikiamas 

žaidimo, mokymosi priemones. 

Uždaviniai: 

1. Remiantis pavyzdžiais, pademonstruoti 

informacijos priemonių įvairovę.  

2. Skatinti, kad vaikai patys įvardytų, parodytų 

įvairius informacijos šaltinius; pademonstruotų 

kaip jais naudotis. 

3. Ugdyti pastabumo natūralioje (gamtinėje, 

socialinėje) aplinkoje apie žmonių veiklas, jų 

sukuriamus daiktus, vertybes. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.2.1.1.1. Įvardyti turimas žaidimo, mokymosi 

priemones, jų paskirtį 

0.2.1.1.2. Apibūdinti knygos ir interneto 

(kompiuterio).skirtumus. 

Veikla 

Rytas 

Ryto ratas 

Pokalbis su vaikais apie tai, iš kur mes 

(žmonės) sužinome naujienas apie pasaulį, 

Lietuvą, kitus žmones (jų veiklas). 

Paprašykime vaikų, kad jie iš patalpoje 

esančių, savo turimų daiktų parodytų 

(įvardytų), iš kurių galime gauti vienokią ar 

kitokią informaciją (žinias) apie pasaulį. 

Pasikalbėkime, kokios knygos (apskritai 

informacijos priemonės) labiausiai domina 

vaikus, ko jose ieškoma. 

Pademonstruokite, kaip ir ką galima sužinoti 

apie profesijas (žmonių veiklas) internete. 

Popietė 

Aktyvus užsiėmimas lauke, išvykoje 

Atkreipkime vaikų dėmesį – apie ką galime 

sužinoti stebėdami aplinką (gamtą, žmones, 

pastatus, veiklas, reiškinius ir kt.). 

Paprašykime vaikų, kad jie įvardytų, kokias 

žmonių veikas jie pastebėjo išvykoje. 

Pasidomėkime, kokios žmonių veiklos 

(profesijos) juos labiausiai sudomino. 

Namų užduotis 

Papasakoti, kokius informacijos šaltinius vaikai 

turi ir gali naudotis savo namuose. 

 

Gebėjimai 

0.2.1.1.3. Papasakoti, kur ir kaip galima 

susirasti žinias (sužinoti) apie vieną ar kitą 

dalyką. 

Nuostatos 

0.2.1.1.4. Parodyti smalsumą aplinkai ir joje 

esantiems daiktams. 

Priemonės:  

Knygos (tekstas, iliustracijos). 

Garso, vaizdo demonstracijos priemonės. 

Kompiuteris, telefonas (internetas). 

Žmogaus žodis, kūno kalba. 

Socialinė, gamtinė aplinka. 

Pastabos, patarimai 

Prieš užsėmimą pasiruošti, kad patalpoje 

(klasėje, grupėje) būtų kuo įvairesnių 

informacijos priemonių. Paprasčiausios 

priemonės – knygos, žaislai, vaizdas lauke, už 

lango.. 

Nustebinkite, kad svarbiausias informacijos. 

šaltinis – žmogus, jo žodis, kūno judesys. 

Šaltiniai, nuorodos 

Kasperavičius, K. 2016. Apie daiktus. Trumpos 

istorijos. Vilnius: Nieko rimto. 

Mason, C., King, C. 2010. Atverk ir pamatysi, 

kaip kas veikia. Usborne knyga su langais. 

Vilnius: Alma littera. 

www.usborne-quicklinks.com 

 

 

http://www.usborne-quicklinks.com/


3.4. 4 užsiėmimas 

 

Tema: Kaip mes mokomės ir ką  veikiame darželyje? 

 

Sritis  

 
2. Karjeros galimybių pažinimas 

Posritis  

 

2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą 

galimybes. 

Kompetencija 

 

0.2.2.1. Papasakoti, kas geriausiai sekasi 

daželyje. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad vaikai suvoktų mokymosi, 

veiklos prasmę, pobūdį, vaidmenį žmonių 

gyvenime. 

2. Gebėtų skirti, pademonstruoti įvairias 

mokymosi, žaidimo priemones. 

3. Ugdytųsi individualaus darbo ir grupinio 

bendravimo įgūdžius. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.2.2.1.1. Nusakyti, kas veikiama darželyje. 

0.2.2.1.2. Papasakoti apie individualius ir 

grupinius žaidimus. 

Veikla 

Rytas 

Ryto ratas ir rateliai: Mokomės mokytis ir 

žaisti, arba pabūkime mokytojais ir auklėtojais. 

Pasiūlykime vaikams pasvarstyti, kokie 

užsiėmimai, žaidimai, pamokėlės jiems 

įdomiausios – paprašykime paaiškinti kodėl? 

Paprašykite, kad vaikai parodytų, 

pademonstruotų, kokias mato aplinkui 

priemones, daiktus iš kurių galima mokytis.  

Pasiūlykime vaikams įsivaizduoti esą 

mokytojais, auklėtojais ir papasakoti, kaip jie 

norėtų mokyti vaikus, vesti pamokėles, 

užsiėmimus. 

Paklauskite, – gal kieno tėveliai dirba 

mokytojais, auklėtojais, vadovauja žmonėms? 

Kaip jie įsivaizduoja tėvelių darbą, jų 

kasdienybę.. 

Popietė 

Aktyvi veikla lauke / patalpoje. 

Paprašykite, kad vaikai susiskirstytų 

grupelėmis ir nuspręstų, - ko jie norėtų 

sužinoti, išmokti, vienas kitą pamokinti 

(žaidimo, inscenizuoti veiklą, profesiją, pabūti 

ekskursijos vadovu). 

Išvykite į netoli darželio esančias apylinkes 

(aplinkas, erdves) ir skatinkite pastebėti 

įdomius, neįprastus, įsimintinus aplinkos 

objektus (daiktus) 

Namų užduotis 

Pasiūlykite vaikams pasikalbėti su tėveliais 

apie jų darbą: kas jame yra įdomaus, sudėtingo. 

Gebėjimai 

0.2.2.1.3. Gebėti žaisti, veikti grupėje ir 

individualiai. 

 

Nuostatos 

0.2.2.1.4. Jausti veiklos ir domėjimosi poreikį. 

Priemonės:  

Įvairios (garso, vaizdo, tyrimo) mokymo 

priemonės, natūralūs (lauko) aplinkos objektai. 

Knygos, kompiuteris, internetas – kaip 

ypatingos mokymosi priemonės. 

Vaidybos priemonės (rekvizitas). 

Standartinės vaikų mokymosi priemonės. 

Pastabos, patarimai 

Mokymasis, įvairios veiklos – dažniausiai 

sutinkami ir labiausiai suprantami vaikams 

dalykai.   

Kabinete, klasėje, lauke gausu įvairiausių 

priemonių, objektų kurie gali būti 

demonstruojami kaip mokymosi skirti dalykai. 

Nepamirškime ir kūrybinių žaidimų, pvz. 

inscenizuoti mokytojo, auklėtojo darbą.  

Šaltiniai, nuorodos 

Bloom, B., Biet, P. 2004. Išsilavinęs vilkas. 

Vilnius Gimtasis žodis.  

Čekatauskaitė, J. 2009. Uršulė eis į mokyklą. 

Vilnius: Dominicus lituanus. 



 

3.5. 5 užsiėmimas 

 

Tema: Kuo žmonės yra namuose ir – gyvenime, darbe 

 

Sritis  

 
2. Karjeros galimybių pažinimas 

Posritis  

 

2.3. Pažinti kintantį pasaulį.. 

Kompetencija 

 

0.2.3.1. Pasikalbėti, kodėl vaikai žaidžia, 

mokiniais mokosi, o suaugę dirba. 

Uždaviniai: 

1. Atskleisti, kad užaugę žmonės kažkuo 

tampa, keičiasi, siekia, tobulėja. 

2. Geba nusakyti savo išskirtinius gebėjimus, 

papasakoja kaip juos įgijo.  

3. Ugdosi savęs tobulėjimo, tam tikrų įgūdžių 

įgijimo, pastabumo jausmą. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.2.3.1.1. Aptarti, kas yra pašaukimas, sėkmė ir 

darbas. 

0.2.3.1.2. Pasikalbėti apie žmonių darbo 

(veiklų) įvairovę, reikšmę ir reikalingumą. 

Veikla 

Rytas 

Pokalbis: teiginys, klausimas ir atsakymas 

Namuose žmonės yra: tėvai (mama, tėtis), 

broliai, seserys. O darbe? 

Stalius gamina baldus (stalus, kėdes, spinteles), 

mokytojas – moko vaikus. O ką veikia darbe 

jūsų tėveliai, apskritai, kuo žmonės dirba? 

Darželyje žaidžiame, piešiame, vaidiname, 

dainuojame. Ar iš karto mums tai pavyksta 

gerai padaryti, atlikti? 

Žodį karjera galime įsivaizduoti kaip laiptus, 

kuriais žmonės lipdami tobulėja, siekia savo 

tikslų gyvenime. Papasakokite, ką jūs gerai 

išmokote (mokate) daryti, kiek ilgai tai 

užtrukote, kaip siekėte savo tikslo? 

Popietė 

Žaidimas Atspėk profesiją, veiklą. Vaikai 

savanoriškai, pakaitomis sugalvoja pavaizduoti 

tam tikros profesijos (veiklą atliekantį) žmogų. 

Likusieji bando atspėti, kokią profesiją 

vaizduoja veikėjas. 

Nupieškite (pavaizduokite) įvairių profesijų 

žmones. 

Išvykoje stebėkite aplink esančius, sutiktus 

žmones, kuo jie užsiima ir pabandykite įvardyti 

jų profesijas (veiklas). 

Namų užduotis 

Pasiūlykite vaikams pasikalbėti su tėveliais, 

seneliais, kaip jie siekė savo profesijos 

(veiklos), kaip joje tobulėjo.  

Gebėjimai 

0.2.3.1.3. Papasakoti kuo dirba (užsiima) 

tėveliai, broliai, seserys. 

0.2.3.1.4. Pasidalinti savo svajonėmis, kuo 

norima užsiimti (dirbti) gyvenime. 

Nuostatos 

0.2.3.1.5. Domėtis žmonių veiklų (darbų) 

įvairove, pobūdžiu, sėkme. 

Priemonės:  

Priemonės, kuriomis galima pavaizduoti 

įvairias profesijas (mokytojo, staliaus, 

kompiuterininko,  muziko, dailininko ir pan.). 

Kompiuteris, internetas. 

Rekvizito reikmenys. 

Pastabos, patarimai 

Karjera – sudėtinga tokio amžiaus vaikams 

sąvoka. Todėl ją reikia glaudžiai sieti su 

žmonių veiklos įvairove (profesijomis), remtis 

vaikų patirtimi siekiant jiems vienokio ar 

kitokio tikslo, gebėjimo, tobulėjimo. 

Skatinti vaikus dalintis mintimis apie žmonių 

pasaulį, jų veiklą, jos įvairovę. 

Šaltiniai, nuorodos 

Adomaitytė, G. 2005. Avis artistė. Vilnius: 

Gimtasis žodis. 

Matutis, A. 2003. Žilo šilo darbininkai. 

Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 

švietimo centras. 

Scorry, R. 2011. Darbėnai. Vilnius: Alma 

littera. 

 



3.6. 6 užsiėmimas 

 

Tema: Kiekviena mūsų aktyvi diena prasideda siekiu, sumanymu, tikslu 

 

Sritis  

 
3. Karjeros planavimas 

Posritis  

 

3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus. 

Kompetencija 

 

0.3.1.1. Numatyti savo konkrečios veiklos 

tikslus, (siekius). 

Uždaviniai: 

1. Remiantis vaikų patirtimi išryškinti, kad 

žmogaus gyvenimas, kiekviena mūsų veikla 

susijusi su tam tikrais tikslais. 

2. Skatinti, kad vaikai gebėtų papasakoti apie 

savo svajones, nusakytų konkrečios veiklos 

tikslus. 

3. Ugdytis tikslingos veiklos įgūdžius. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.3.1.1.1. Suprasti, kad kiekviena veikla 

prasideda nuo sumanymo. 

0.3.1.1.2. Papasakoti savo konkrečios veiklos 

sumanymą, idėją. 

Veikla 

Rytas 

Pokalbis Minties keliu.  

Pasamprotaukime, ką reiškia pasakymas: tikslo, 

sumanymo, idėjos turėjimas – raktas į mūsų 

gyvenimą. 

Pasiūlykime vaikams pagalvoti, kokiu tikslu 

mes einame į darželį, ko siekiame žaisdami, 

bendraudami, keliaudami. 

Paskatinkime vaikus pasidalinti savo 

svajonėmis apie gyvenimą: kuo jie norėtų 

užaugę užsiimti, nuveikti, pasiekti.  

Tegul vaikai paaiškina: ko reikia, kas yra 

sunku, norint pasiekti, įgyvendinti jų svajonę. 

Atkreipkite vaikų dėmesį, kuo skiriasi dienos, 

konkrečios veiklos (sakykim, šio užsiėmimo) ir 

gyvenimo tikslai. 

Popietė 

Pradžioje popietės (žaidimo, išvykos) su 

vaikais aptarkite šiuos dalykus: ką veiksite, ką 

jie norėtų veikti, ko sieksite, kokių priemonių 

reikia popietės metu. 

Užsiėmimo metu (žaidžiant, keliaujant) 

paprašykite, kad vaikai (grupelėmis, poromis) 

nusakytų savo veiklos tikslą, kokias naudoja 

priemones, ką nori pateikti, sukurti, pamatyti (t. 

y. – veiklos rezultatą).  

Namų užduotis 

Paprašykite, kad vaikai pasikalbėtų su tėveliais, 

ką jie artimiausiu metu planuoja kartu nuveikti 

(aplankyti, paskaityti, sukurti ir pan.). 

Gebėjimai 

0.3.1.1.3. Papasakoti, ko siekiate savo 

konkrečia veikla darželyje, namuose. 

 

Nuostatos 

0.3.1.1.4. Siekti, kad kiekvienas sumanymas 

būtų nukreiptas tam tikra (rezultatų) linkme. 

Priemonės:  

Rašymo, paišymo, žaidimo priemonės, 

kuriomis galima pademonstruoti tikslingą 

veiklą ir jos rezultatą 

Grožinės literatūros tekstai, vaizdinės, garso 

priemonės, kuriomis galima pailiustruoti, kaip 

žmonės siekia savo užsibrėžtų tikslų 

Pastabos, patarimai 

Akcentuoti, kad kiekviena mūsų diena, veikla, 

gyvenimas apskritai remiasi tam tikrais tikslais, 

svajonėmis, siekiais, ketinimais, idėjomis. 

Pasiūlykite vaikams, kad jie sugalvotų, iškeltų 

aptartų kokios nors pamokėlės tikslą, nusakytų 

jų reikšmę, naudą (rezultatus). 

Pasidalinkite savo gyvenimo svajonėmis, 

tikslais, kas (ne)pavyko. 

Stebėkite, apie ką vaikai žaisdami kalba, 

diskutuoja, abejoja.  

Šaltiniai, nuorodos 

Palčinskaitė, V. 2017. Eilėraščiai. Vilnius: 

Tyto alba. 

Skabeikytė–Kazlauskienė, G. (Sud.). 2016. 

Šimtas vėjo malūnėlių. Gražieji eilėraščiai 

vaikams. Vilnius: Tyto alba. 

 



3.7. 7 užsiėmimas 

 

Tema: Mūsų sprendimai ir apsisprendimai: kasdieniai ir gyvenimo 

 

Sritis  

 
3. Karjeros planavimas 

Posritis  

 

3.2. Priimti karjeros sprendimus. 

Kompetencija 

 

0.3.2.1. Aptrati ką,  kaip ir kodėl nusprendėte 

atlikti savo konkrečioje veikloje (sumanyme).  

Uždaviniai: 

1. Padėti vaikams suprasti, kad kiekviena mūsų 

veikla, veiksmai yra susiję su tam tikrais mūsų 

(apsi)sprendimais.  

2. Skatinti vaikus išsakyti savo sprendimus. 

3. Ugdyti vaikų atsakomybės jausmą darant 

sprendimus. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.3.2.1.1. Papasakokite, kodėl svarbu 

pirmiausiai sugalvoti (nuspręsti) kaip atlikti 

konkrečią veiklą (žaidimą). 

Veikla Rytas 
Duodame vaikams paveikslėlių rinkinį, kuriame 

pavaizduoti įvairūs daiktai (su pavaizduota jų 

paskirtimi), žmonių veiklos (profesijos) ir prašome 

eilės tvarka išdėlioti paveiksliukus, pagal tai: 

 su kuo vaikai jau šiandien ryte buvo susidūrę / 

veikė (kėlėsi, prausėsi, valėsi dantis, pusryčiavo 

pan.); 

 kaip jie vyko į darželį (automobilis, gatvė, orų 

pobūdis /lietus, sniegas, slidu ir pan./) 

 bendravimas darželyje (draugai, auklėtoja, 

žaidimai / veiklos); 

 kuo vaikai norėtų būti ateityje (iliustracijos su 

įvairiomis profesijomis, veiklomis). 
Paprašykime vaikų papasakoti / pasamprotauti 

tokiais klausimais: 

 kuriuos šiandien sprendimus / darbus atlikote 

net nesusimąstę, automatiškai;   

 kas jus šiandien ryte / dieną privertė 

susimąstyti, galėjote nuspręsti vienaip arba 

kitaip; 

 kurie sprendimai trumpalaikiai, vienadieniai, o 

kurie ilgalaikiai, kuo skiriasi jų priėmimas; 

 kaip suprantate žmonių pasakymą – mano viso 

gyvenimo sprendimas / ai. 

Popietė 
Žaidimas lauke. Leiskite vaikams patiems 

nuspręsti, kokia veikla užsiimti lauke. 
Diferencijuokite (atkreipkite vaikų dėmesį), kurie 

sprendimai priimami kolektyviai, grupelėje / 

poroje, kurie – individualiai. 

Namų užduotis 
Nuspręskite, ką nuo šiandien darysite kitaip. 

Gebėjimai 

0.3.2.1.2. Papasakoti atvejų, situacijų, kada 

reikėjo kažką sugalvoti (nuspręsti). 

0.3.2.1.3. Konkrečiu pavyzdžiu paaiškinti savo 

sumanymą (sprendimą). 

Nuostatos 

0.3.2.1.4. Siekti, kad konkretūs poelgiai, 

sumanymai reikalauja tam tikrų apsisprendimų. 

Priemonės:  

Iliustracijos vaizduojančios įvairios paskirties 

daiktus, veiklas (profesijas). 

Tekstai, pasakojantys apie tai, kaip žmonėms 

reikia priimti sprendimus (greitus, netikėtus, 

ryžtingus 

Pastabos, patarimai 

Siekdami vaikų sąmoningos veiklos, 

atsakomybės priimant sprendimus, turėkite 

omeny Maslow poreikių piramidę: vieni mūsų 

sprendimai atitinka fiziologinius poreikius, kiti 

socialinio bendravimo, treti – ilgalaikiai, – 

susiję su mūsų svajonėmis. 

Šaltiniai, nuorodos 

Morkūnaitė, N. 2009. Su pavasario vėju. 

Vilnius: Petro ofsetas. 

Moroney, T. 2015. Kodėl myliu draugus. 

Vilnius: Educata.. 

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-

knyga/execute/42.html 

  

 

 

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga/execute/42.html
http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga/execute/42.html


3.8. 8 užsiėmimas 

 

Tema: Paprasčiausias planas – mano dienotvarkė 

 

Sritis  

 
3. Karjeros planavimas 

Posritis  

 

3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą. 

Kompetencija 

 

0.3.3.1. Numatyti konkrečios veiklos eigą, 

etapus. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti vaikų supratimą, kad kiekviena 

veikla, žmonių darbas vyksta planingai ir 

tikslingai. 

2. Padėti vaikams pasidaryti savo dienos arba 

mini veiklos planą. 

3. Skatinti vaikus planuoti savo veiklą, 

kiekvieną darbą atlikti nuosekliai ir tvarkingai. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

.0.3.3.1.1. Aptarti, kaip geriau atlikti konkretų 

darbą (veiklą). 

 

Veikla 

Rytas 

Pagal pateikią plakatą / iliustracijas 

Darželinuko dienotvarkė, paprašykite vaikų 

paaiškinti, kokius dienos darbus / veiklas jie 

mato paveiksluose. Tegul papasakoja, kaip jie 

atlieka tuos darbus, kokia yra jų diena. 

Iš paveikslėlių sudėliokite / pavaizduokite / 

nupieškite Dienos darbų  - dienotvarkės – 

piramidę. 

Pamokinkite vaikus, kaip jiems patiems 

susidaryti (susidėlioti iš iliustracijų) 

dienotvarkę. 

Paprašykite vaikų pasamprotauti, o kaip jie 

supranta pasakymą – Gyvenimo planas. 

Popietė 

Planas turi ir kitų reikšmių – miesto, namo 

kiemo planas. Tai kas pavaizduota brėžinyje, 

lape. 

Lauke, smėlio dėžėje, arba tiesiog ant žemės 

parašykite vaikų, kad jie pavaizduotų darželio, 

savo namų, kiemo, gatvės planą. 

Namų užduotis 

Parašykite, kad vaikai namuose nupaišytų savo 

buto / kambario planą. 

Gebėjimai 

0.3.3.1.2. Numatyti savo konkrečios veiklos 

(žaidimo) eigą (planą). 

Nuostatos 

0.3.3.1.3. Suvokti, kad kiekviena veikla, 

konkretus darbas yra planuojamas. 

Priemonės:  

Rašymo, piešimo priemonės; Plakatas, 

iliustracijos, vaizduojančios dienos veiklas – 

dienotvarkę. Laikrodis (tikras arba su 

sukiojamomis rodyklėmis. 

Pastabos, patarimai 

Atkreipti vaikų dėmesį, kad žmonės, kaip ir 

gamta, gyvena ritmingai. To priežastis – 

žmonės planuoja savo veiklą, pagal keliamus 

gyvenimo tikslus, siekius. 

Per konkrečią veiklą supažindinti vaikus su 

paprasčiausio plano sudėtinėmis dalimis. 

Kiekviena diena, kaip ir bet kokia veikla turi – 

pradžią, pabaigą ir pagrindinę dalį, kuriai skirta 

daugiausiai laiko, jos metu atliekama tai, kas 

numatyta esmingo. 

Šaltiniai, nuorodos 

Gutauskas, L. 1973. Sakmė apie bičių darbus. 

Vilnius: Vaga. 

Scorry, R. 2010. Ką žmonės dirba visą dieną. 

Vilnius: Alma littera. 

 

 

 

 

 



3. 9. 9 užsiėmimas 

 

Tema: Būti kartu ir atskirai 

 

Sritis  

 
4. Karjeros įgyvendinimas 

Posritis  

 

4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias 

bendrąsias kompetencijas. 

Kompetencija 

 

0.4.1.1. Aptarti įvairias situacijas kylančias 

kasdienėje veikloje. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad vaikai suvogtų, jog kasdieną 

susiduriame su daug netikėtų ir įvairialypių 

situacijų. 

2. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir sutarti vaikų 

grupėje. 

3. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savo 

sugebėjimais, skatinti iniciatyvumą sprendžiant 

įvairias situacijas.  

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.4.1.1.1. Atkreipti dėmesį į konkrečios 

situacijos ypatumą 

0.4.1.1.2. Nusakyti, kaip galima (iš)spręsti 

konkrečią situaciją. 

0.4.1.1.3. Pasitarti, kaip drauge atlikti 

konkrečią veiklą 

0.4.1.1.4. Aptarti galimus sunkumus ir jų 

sprendimus. 

Veikla 

Rytas 

Nuspręskite, kokį darbą / žaidimą galėtumėt 

atlikti kartu. Pavyzdžiui, iš kaladėlių statyti 

namą: vieni sudeda namo pamatus, kiti pagal 

juos surenčia sienas, treti – uždengia stogą. 

Galima išsirinkti statybos vadovą, kuris derintų 

„projektą“, atliekamus darbus. Baigus darbą 

visi aptaria, kaip pavyko sumanymas. 

Pasiūlykite vaikams pažaisti parduotuvę, kai 

reikia daug bendrauti su pirkėjais: išsidėstykite 

prekes, jas įvairiomis formomis (užrašydami, 

siūlydami, įtikinėdami) pareklamuokite.  

Paprašykite, kad vaikai sugalvoti kuo daugiau 

atsakymų į klusimą: ką daryti, jeigu vaikas 

darželyje tave erzina? 

Popietė 

Pažaiskite žaidimą Mano vieta: sustoti grupės 

vaikams į eilę, pvz., pagal ūgį. 

Kitas žaidimas – Kodėl mes kartu? Auklėtoja 

suskirsto vaikus grupelėmis pagal tam tikrus 

požymius (pvz., pagal gimimo pusmetį, metų 

laiką, gal mėnesį arba kitus požymius). Grupelė 

turi nuspręsti – kodėl jie kartu, pagal kokį 

požymį 

Namų užduotis 

Paprašykite vaikų pamastyti, su kokiomis 

problemomis, probleminėmis situacijomis jie 

dažniausiai susiduria namuose.  

Gebėjimai 

0.4.1.1.5. Pastebėti ir įvardyti konkrečią 

situaciją.  

0.4.1.1.6. Sutarti, kaip spręsti konkrečią 

situaciją. 

0.4.1.1.7. Pasitarti tarpusavyje, kaip geriau 

išspręsti kylančius klausimus 

0.4.1.1.8. Bandyti savarankiškai spręsti 

iškylančius klausimus. 

Nuostatos 

. 0.4.1.1.9. Siekti tvarkingai elgtis konkrečiose 

situacijose. 

Priemonės:  

Kaladėlių rinkinio; grupėje esantys žaislai 

(parduotuvės „prekės“); „pardavėjos(-jo)“ 

galvos apdangalo  

Pastabos, patarimai 

Šiame užsiėmime supažindinama su sudėtinga 

sąvoka – kompetencija(-os), kurią reikia 

vaikams paaiškinti paprastesnėmis sąvokomis – 

(su)gebėjimas, mokėjimas, įgūdis. Šiame apraše 

daugiau vyrauja vadybinės / socialinės / 

bendravimo kompetencijos (su/gebėjimai).  

Šaltiniai, nuorodos 

Marcinkevičius, J. 2014. Greitoji pagalba. 

Vilnius: Alma littera.  

Rakauskas, A.ir kt. Lekavičius, V., Gricius, A. 

2015. Nepaprasti Gustavo ir profesoriaus 

Kalėdausko nuotykiai. Vilnius: Educata..  

 



 

3.10. 10 užsiėmimas 

 

Tema: Neįprasta aplinka 

 

Sritis  

 
4. Karjeros įgyvendinimas 

Posritis  

 

4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kita karjeros 

(mokymosi ar darbo) aplinką. 

 

Kompetencija 

 

0.4.2.1. Pratintis veikti naujoje aplinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Padėti vaikams suvokti, kuo 

skiriasi darželio ir mokyklos ugdymo 

(edukacinės) aplinkos. 

2. Skatinti vaikus išreikšti savo 

požiūrį (vertinimą) į skirtingas 

edukacines aplinkas, situacijas  

3. Ugdyti vaikų smalsumą, 

pajautimą, aktyvų veikimą naujose 

edukacinėse aplinkose. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.4.2.1.1. Pastebėti naujos aplinkos (erdvės) ypatumus. 

0.4.2.1.2. Apibūdinti savijautą naujoje aplinkoje. 

Veikla 

Rytas 
Pasiūlykite pažaisti žaidimą „Gyvūnų 

mokykla“. Įsivaizduokite, kad esate 

miško pievoje ir matote „Gyvūnų 

mokyklą“. Apsidairykite: kokie gyvūnai 

mokosi šioje mokykloje? o koks 

gyvūnas yra mokytojas ir moko kitus? 

kuo užsiima mokiniai? o koks gyvūnas 

esi tu? ką tu tuomet  jauti?  
Popietė 
Nuvykite su vaikais į naują – jiems 

neįprastą – aplinką (kitą grupę, 

mokyklos klasę, aikštyną) ir paprašykite, 

kad vaikai atidžiai apžiūrėtų patalpą(-

as), pabandytų naujas mokymo 

priemones, įrenginius. Pasiūlykite 

vaikams ką nors pažaisti su naujomis 

mokymo priemonėmis, tegul pamėgina 

nusakyti jų paskirtį. 
Pasidomėkite, kas vaikus labiausiai 

domina naujojoje aplinkoje, ką jie čia 

norėtų sužinoti, nuveikti. 

Namų užduotis 
Pasiūlykite vaikams pabendrauti su 

mokyklinio amžiaus broliais / seserimis, 

kitais draugais. Pasidomėtų,  ką jei 

veikia mokykloje, ar smagu joje mokytis 

ir pan. 

Gebėjimai 

0.4.2.1.3. Sėkmingai rasti kitokios veiklos naujoje aplinkoje 

0.4.2.1.4. Aptarti savo patirtį, pojutį, emociją naujoje 

aplinkoje. 

Nuostatos 

0.4.2.1.5. Suvokti prisitaikymo naujoje aplinkoje reikšmę ir 

svarbą. 

Priemonės:  

Rašymo / piešimo priemonės, popierius. Mokyklos, 

edukacinio centro ugdymo  priemonės, įrenginiai 

Grožiniai tekstai apie mokyklą, mokymąsi mokinius 

Pastabos, patarimai 

Šio užsiėmimo esmė – sužadinti vaikų smalsumą, emocijas 

nauja edukacine aplinka(-mis). Tai gali būti mokyklos, 

neformalaus ugdymo įstaigos, edukacinio centro aplinka, 

joje esančios ugdymo priemonės, įrenginiai. Paskatinti 

vaikus pabendrauti su mokyklinio amžiaus vaikais / 

mokiniais, mokytojais. 

 

 

 

Šaltiniai, nuorodos 

Gaižauskaitė, Z. 2006. Girios mokyklėlė. Kaunas: Aušra. 

Didžioji knyga vaikams. Iliustravo A. Dudekas. 2017. 

Vilnius: Naujoji rosma. 

https://vaikopazinimui.wordpress.com/2016/09/25/pirmoku-

adaptacija-mokykloje-1-dalis/ 

 

https://vaikopazinimui.wordpress.com/2016/09/25/pirmoku-adaptacija-mokykloje-1-dalis/
https://vaikopazinimui.wordpress.com/2016/09/25/pirmoku-adaptacija-mokykloje-1-dalis/


3.11. 11 užsiėmimas 

 

Tema: Kas aš esu  ir kuo galiu tau padėti 

 

Sritis  

 
4. Karjeros įgyvendinimas 

Posritis  

 

4.3. Efektyviai ieškoti darbo. 

 

Kompetencija 

 

0.4.3.1. Sugebėti apibūdinti save. 

Uždaviniai: 

1. Nusakyti vaikams savęs pri(si)statymo 

svarbą įvairiose situacijose. 

2. Skatinti vaikus bendrauti, prisistatyti save 

kitiems ir kitus išklausyti. 

3. Ugdyti vaikų savęs pažinimą ir pagarbą 

kitiems. 

Pasiekimai 

Žinios ir supratimas  

0.4.3.1.1. Suvokti kada, kokiose situacijose 

reikia pristatyti save. 

Veikla 

Rytas 

Pasiūlykite vaikams tokį žaidimą: tegul 

kiekvienas sugalvoja, kuo norėtų būti užaugę 

(gydytoju, mokytoju (kokio dalyko), aktoriumi, 

vairuotoju, statybininku, virėju, verslininku ir 

pan.). Parašykite, tegul kiekvienas vaikas (šiek 

tiek pagalvojęs) trumpai save pristato, 

pasireklamuoja 

Mano vizitinė kortelė: Nupieškite save, kaip 

norėtum, kad kitas pamatytų, sužinotų kuo 

daugiau apie Tave (ką Tu mėgsti / nemėgsti, 

kokius žaidimus žaidi, kuo domiesi ir pan.). 

Pasiūlykite vaikams piešinėlyje, karpinių 

koliaže pristatyti užsieniečiui Lietuvą 

Popietė 

Suorganizuokite išvyką (pasimatymą, 

susitikimą) su savo bendraamžiais iš kito 

darželio, grupės. Pasiūlykite vaikams 

pabendrauti: pasisveikinti, prisistatyti, 

papasakoti apie save, savo darželį, apie tai 

paklausti savo naujojo draugo. 

Sumanykite, ką nors kartu pažaisti.. 

Namų užduotis 

Pasipuoškite savo kambarį autoportretu, 

kuriame atspindėtumėte savo asmenybę, 

pomėgius, – tuo, ko norėtumėte, kad apie jus 

sužinotų užėjęs į kambarį svečias  

 

 

Gebėjimai 

0.4.3.1.2. Papasakoti apie savo teigiamus 

bruožus. 

0.4.3.1.3. Aptarti savęs pristatymo būdus, 

situacijas. 

Nuostatos 

0.4.3.1.4. Suvokti savo išskirtinumo ir 

reikalingumo svarbą kitiems žmonėms. 

Priemonės:  

Pešimo ir rašymo priemonės. Grožiniai tekstai 

apie tai, kaip žmonės prisitaiko prie naujų / 

įvairių gyvenimo sąlygų / aplinkybių. Seni 

žurnalai karpiniams apie įvairias veiklas, 

profesijas, Lietuvą. 

Pastabos, patarimai 

Šis užsiėmimas skirtas tiems dalykams, kurie 

vėliau gyvenime yra svarbūs siekiant 

profesinės karjero – bendravimui, savęs 

pristatymui, kito išklausymui ir supratimui. 

Šaltiniai, nuorodos 

Gelžinis, A. 2010. Miliaus nuotykiai Vilniaus 

oro uoste. Vilnius: Tarptautinis Vilniaus oro 

uostas. 

Muggenthalter, E. 2012. Kai žuvys 

pasivaikščiot išėjo... Pasakojamieji Evos 

Muggenthalter paveikslai. Vilnius: Gimtasis 

žodis. 

http://pilar.perezvalle.com/kaip-mokyti-vaikus-

kaip-pristatyti-save-kitiems/ 

 

 

 

http://pilar.perezvalle.com/kaip-mokyti-vaikus-kaip-pristatyti-save-kitiems/
http://pilar.perezvalle.com/kaip-mokyti-vaikus-kaip-pristatyti-save-kitiems/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  (3–6 M.) IR PRADINIO UGDYMO (1–4 KL.) 

KARJERAI  KOMPETENCIJŲ IR PASIEKIMŲ PALYGINIMO LENTELĖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Savęs pažinimo kompetencija 

Ugdymo pakopa 
Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

 

Kompetencijų sritis 

 

 

1. Savęs pažinimas 

 

 

Kompetencijų posritis 

 

1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas. 1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis. 

 

Užsiėmimas 

 

 

1 užsiėmimas 

 

 

2 užsiėmimas 

 

 

Tema  

 

 

Kuo esame saviti ir įdomūs? 

 
Mano aplinka 

 

Kompetencija 

 

0.1.1.1. Pažinti savo 

charakterio bruožus, 

išskirtinumą, pomėgius. 

1.1.1. Pripažinti savo 

asmenybės savitumą ir 

pažinti asmenybės savybes 

bei pomėgius. 

0.1.2.1. Papasakoti apie savo 

namų aplinką, šeimą, 

draugus. 

1.2.1. Papasakoti apie savo 

artimiausią socialinę aplinką: 

šeimą, giminę, klasę, 

bendruomenę 

 

Pasiekimai 

 

Žinios ir supratimas 

 

0.1.1.1.1. Pastebėti, kuo vieni 

žmonės skiriasi vieni nuo 

kitų. 

0.1.1.1.2. Matyti žmonių 

charakterio savybių, bruožų, 

pomėgių įvairovę. 

1.1.1.1. Paaiškinti, kuo 

žmonės skiriasi vieni nuo 

kitų. 

1.1.1.2. Apibūdinti 

asmenybės savybių ir jos 

pomėgių įvairovę. 

0.1.2.1.1. Nusako, kaip 

supranta žodžius „šeima“, 

„giminės“, „draugai“. 

1.2.1.1. Apibūdinti sąvokas 

„šeima“, „giminė“, 

„bendruomenė“. 

 

Gebėjimai 

0.1.1.1.3. Nusakyti savo 

charakterio ypatumus 

1.1.1.3. Įvardinti savo 

asmenybės svarbiausias 

savybes ir pomėgius.  

 

0.1.2.1.2. Papasakoja apie 

savo šeimą, giminę (brolius 

seseris), draugus. 

1.2.1.2. Papasakoti apie savo 

šeimą, giminę, klasę, 

bendruomenę.  

 

Nuostatos 

0.1.1.1.4. Suvokti savo kaip 

žmogaus savitumą ir 

keitimąsi 

1.1.1.4. Pripažinti savo 

savitumą ir kaitą. 

0.1.2.1.3. Pažinti savo 

artimiausią gyvenamąją 

aplinką, žmones. 

1.2.1.3. Siekti pažinti savo 

artimiausią socialinę aplinką. 

 

 



4.2. Karjeros galimybių pažinimo kompetencija 

Ugdymo pakopa 
Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

 

Kompetencijų 

sritis 

 

2. Karjeros galimybių pažinimas 

 

Kompetencijų 

posritis 

 

2.1. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros 

informaciją. 

2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą 

galimybes. 
2.3. Pažinti kintantį pasaulį.. 

 

Užsiėmimas 

 

3 užsiėmimas 

 

4 užsiėmimas 

 

 

5 užsiėmimas 

 

 

Tema  

 

Iš kur sužinome apie pasaulį, žmones ir jų 

veiklas 

Kaip mes mokomės ir ką veikiame 

darželyje 

Kuo žmonės yra namuose ir – 

gyvenime, darbe 

Kompetencija 

0.2.1.1. Gebėti 

pasirinkti, susirasti 

reikiamas žaidimo, 

mokymosi priemones. 

2.1.1. Naudotis 

įvairiais 

informacijos 

šaltiniais, 

susipažinti su 

veiklų įvairove. 

0.2.2.1. 

Papasakoti, kas 

geriausiai sekasi 

daželyje. 

2.2.1. Papasakoti, 

kaip geriausiai 

sekasi mokytis. 

0.2.3.1. 

Pasikalbėti, kodėl 

vaikai žaidžia, 

mokiniais 

mokosi, o suaugę 

dirba. 

2.3.1. Aptarti, 

kodėl žmonės 

dirba, 

vartoti karjeros 

sąvoką. 

 

Pasiekimai 

 

Žinios ir 

supratimas 

0.2.1.1.1. 

Įvardyti turimas žaidimo, 

mokymosi priemones, jų 

paskirtį 

0.2.1.1.2. Apibūdinti 

knygos ir interneto 

(kompiuterio).skirtumus.  

2.1.1.1. Apibūdinti 

informacijos 

šaltinius. 

2.1.1.2. Paaiškinti, 

kaip ieškoti 

informacijos 

internete. 

0.2.2.1.1. 

Nusakyti, kas 

veikiama 

darželyje. 

0.2.2.1.2. 

Papasakoti apie 

individualius ir 

grupinius 

žaidimus. 

2.2.1.1. Apibūdinti 

mokymosi 

procesą. 

0.2.2.1.2. 

Papasakoti apie 

individualų ir 

grupinį mokymąsi. 

0.2.3.1.1. Aptarti, 

kas yra 

pašaukimas, sėkmė 

ir darbas. 

0.2.3.1.2. 

Pasikalbėti apie 

žmonių darbo 

(veiklų) įvairovę, 

reikšmę ir 

reikalingumą. 

2.3.1.1. Paaiškinti 

karjeros sąvoką. 

2.3.1.2. Nusakyti 

darbo paskirtį 

žmogaus 

ir visuomenės 

gyvenime. 



Gebėjimai 

0.2.1.1.3. Papasakoti, kur 

ir kaip galima susirasti 

žinias (sužinoti) apie vieną 

ar kitą dalyką. 

 

2.1.1.3. 

Naudojantis 

įvairiais šaltiniais, 

surinkti 

informaciją apie 

dominančias 

profesijas.  

 

0.2.2.1.3. Gebėti 

žaisti, veikti 

grupėje ir 

individualiai. 

2.2.1.3. Mokytis 

individualiai ir 

grupėse. 

0.2.3.1.3.  

Papasakoti kuo 

dirba (užsiima) 

tėveliai, broliai, 

seserys. 

0.2.3.1.4.  

Pasidalinti savo 

svajonėmis, kuo 

norima užsiimti 

(dirbti) gyvenime. 

2.3.1.3. Papasakoti 

apie savo šeimos 

narių ir artimųjų 

karjeras. 

2.3.1.4. 

Apibūdinti, kokios 

karjeros norėtų. 

 

Nuostatos 

0.2.1.1.4. Parodyti 

smalsumą aplinkai ir joje 

esantiems daiktams. 

2.1.1.4. Siekti 

tyrinėti veiklų 

įvairovę. 

 

0.2.2.1.4. Jausti 

veiklos ir 

domėjimosi 

poreikį. 

2.2.1.4. Jausti 

poreikį išmokyti 

mokytis. 

 

0.2.3.1.5. Domėtis 

žmonių veiklų 

(darbų) įvairove, 

pobūdžiu, sėkme. 

2.3.1.5. Domėtis 

profesijomis ir 

žmonių 

karjeromis. 

 

 

4.3. Karjeros planavimo kompetencija 

Ugdymo pakopa 
Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

 

Kompetencijų 

sritis 

 

3. Karjeros planavimas 

 

Kompetencijų 

posritis 

 

3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus. 3.2. Priimti karjeros sprendimus. 3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą. 

 

Užsiėmimas 

 

6 užsiėmimas 7 užsiėmimas 8 užsiėmimas 

 

Tema  

 

Kiekviena mūsų aktyvi diena prasideda 

tikslu 

Mūsų sprendimai ir apsisprendimai: 

kasdieniniai ir gyvenimo 

Paprasčiausias planas – mano 

dienotvarkė 

Kompetencija 

0.3.1.1. Numatyti 

savo konkrečios 

veiklos tikslus, 

3.1.1. Kelti savo 

artimiausius veiklos 

tikslus. 

0.3.2.1. Aptrati ką,  

kaip ir kodėl 

nusprendėte atlikti 

3.2.1. Aptarti, kaip 

gyvenime priimami 

sprendimai. 

0.3.3.1. Numatyti 

konkrečios veiklos 

eigą, etapus. 

3.3.1. Planuoti savo 

veiklas. 



(siekius). savo konkrečioje 

veikloje 

(sumanyme).  

 

 

 

 

Pasiekimai 

 

Žinios ir 

supratimas 

0.3.1.1.1. Suprasti, 

kad kiekviena 

veikla prasideda 

nuo sumanymo. 

0.3.1.1.2. 

Papasakoti savo 

konkrečios veiklos 

sumanymą, idėją.  

3.1.1.1. Apibūdinti 

tikslo sąvoką. 

3.1.1.2. Nusakyti, 

kaip kelti veiklos 

tikslus. 

0.3.2.1.1.  

Papasakokite, kodėl 

svarbu pirmiausiai 

sugalvoti (nuspręsti) 

kaip atlikti 

konkrečią veiklą 

(žaidimą).  

3.2.1.1. Apibūdinti 

sprendimo sąvoką. 

 

0.3.3.1.1.  

Aptarti, kaip geriau 

atlikti konkretų 

darbą (veiklą). 

 

3.3.1.1. Papasakoti, 

kaip sudaromas 

planas. 

 

Gebėjimai 

0.3.1.1.3. 

Papasakoti, ko 

siekiate savo 

konkrečia veikla 

darželyje, namuose. 

 

 

3.1.1.3. Įvardinti 

savo mokymosi ir 

laisvalaikio tikslus. 

0.3.2.1.2. 

Papasakoti atvejų, 

situacijų, kada 

reikėjo kažką 

sugalvoti 

(nuspręsti). 

0.3.2.1.3. Konkrečiu 

pavyzdžiu paaiškinti 

savo sumanymą 

(sprendimą). 

3.2.1.2. Pateikti 

sprendimų 

pavyzdžių. 

3.2.1.3. Paaiškinti 

savo sprendimus. 

0.3.3.1.2. Numatyti 

savo konkrečios 

veiklos (žaidimo) 

eigą (planą). 

3.3.1.2. Sudaryti ir 

paaiškinti savo 

veiklos  planą. 

 

Nuostatos 

0.3.1.1.4. Siekti, 

kad kiekvienas 

sumanymas būtų 

nukreiptas tam tikra 

(rezultatų) linkme. 

3.1.1.4. Siekti veikti 

tikslingai. 

0.3.2.1.4. Siekti, 

kad konkretūs 

poelgiai, 

sumanymai 

reikalauja tam tikrų 

apsisprendimų. 

 

3.2.1.4. Siekti 

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

kasdienėse 

situacijose. 

 

0.3.3.1.3. Suvokti, 

kad kiekviena 

veikla, konkretus 

darbas yra 

planuojamas. 

3.3.1.3. Siekti 

planuoti savo 

kasdienes veiklas. 

 

 

 



 

4.4. Karjeros įgyvendinimo kompetencija 

Ugdymo pakopa 
Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

Ikimokyklinis 

(1–6 m.) 

Pradinis 

(1–4 kl.) 

 

Kompetencijų 

sritis 

 

4. Karjeros įgyvendinimas 

 

Kompetencijų 

posritis 

 

4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai 

svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kita 

karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką. 
4.3. Efektyviai ieškoti darbo. 

 

Užsiėmimas 

 

9 užsiėmimas 10 užsiėmimas 11 užsiėmimas 

 

Tema  

 

Būti kartu ir atskirai Neįprasta aplinka Kas aš esu  ir kuo galiu tau padėti 

Kompetencija 

0.4.1.1. Aptarti 

įvairias situacijas 

kylančias kasdienėje 

veikloje. 

4.1.1. Taikyti ir 

tobulinti karjerai 

svarbiausias 

bendrąsias 

kompetencijas 

kasdienėse veiklose. 

0.4.2.1. Pratintis 

veikti naujoje 

aplinkoje. 

4.2.1. Sėkmingai 

adaptuotis ir veikti 

mokykloje. 

 

0.4.3.1. Sugebėti 

apibūdinti save. 

4.3.1. Prisistatyti 

kasdienėse 

gyvenimo 

situacijose. 

 

Pasiekimai 

 

Žinios ir 

supratimas 

0.4.1.1.1. Atkreipti 

dėmesį į konkrečios 

situacijos ypatumą 

0.4.1.1.2. 

Nusakyti, kaip 

galima (iš)spręsti 

konkrečią situaciją. 

0.4.1.1.3. 

Pasitarti, kaip 

4.1.1.1. Pateikti 

nerimą ir įtampą 

keliančių 

situacijų pavyzdžių. 

4.1.1.2. Nusakyti, 

kaip spręsti 

nesutarimus.   

4.1.1.3. Paaiškinti, 

kaip veikti grupėje 

0.4.2.1.1. Pastebėti 

naujos aplinkos 

(erdvės) ypatumus. 

0.4.2.1.2. 

Apibūdinti savijautą 

naujoje aplinkoje. 

4.2.1.1. Nusakyti, 

kuo viena aplinka 

skiriasi nuo kitos 

(mokykla nuo 

darželio ir pan.). 

4.2.1.2. Apibudinti 

įvairias buvimo 

naujoje 

mokymosi aplinkoje 

0.4.3.1.1. Suvokti 

kada, kokiose 

situacijose reikia 

pristatyti save. 

4.3.1.1. Nusakyti 

gyvenimo situacijas, 

kuriose žmonėms 

tenka prisistatyti. 

kitiems. 

 



drauge atlikti 

konkrečią veiklą 

0.4.1.1.4. Aptarti 

galimus sunkumus 

ir jų sprendimus. 

 

 

drauge.  

4.1.1.4. Paaiškinti 

problemos sąvoką ir 

sprendimo kelių 

įvairovę. 

situacijas. 

Gebėjimai 

0.4.1.1.5. Pastebėti 

ir įvardyti konkrečią 

situaciją.  

0.4.1.1.6. 

Sutarti, kaip spręsti 

konkrečią situaciją. 

0.4.1.1.7. Pasitarti 

tarpusavyje, kaip 

geriau išspręsti 

kylančius klausimus 

0.4.1.1.8. Bandyti 

savarankiškai 

spręsti iškylančius 

klausimus. 

4.1.1.5. Atpažinti 

nerimo situacijas 

savo kasdieniame 

gyvenime. 

4.1.1.6. Priimtinais 

būdais spręsti 

klasėje 

kylančius 

nesutarimus. 

4.1.1.7. 

Bendradarbiauti 

grupėje. 

4.1.1.8. 

Savarankiškai 

spręsti kasdienes 

problemas. 

0.4.2.1.3. 

Sėkmingai rasti 

kitokios veiklos 

naujoje aplinkoje 

0.4.2.1.4. Aptarti 

savo patirtį, pojutį, 

emociją naujoje 

aplinkoje. 

 

 

4.2.1.3. Sėkmingai 

adaptuotis ir veikti 

klasėje.  

4.2.1.4. Aptarti savo 

prisitaikymo 

mokykloje arba 

kitoje naujoje 

mokymosi aplinkoje 

patirtį. 

 

0.4.3.1.2. 

Papasakoti apie 

savo teigiamus 

bruožus. 

0.4.3.1.3. Aptarti 

savęs pristatymo 

būdus, situacijas. 

 

4.3.1.2. Nurodyti 

savo asmenybės 

teigiamas savybes 

prisistatant kitiems. 

4.3.1.3. Pateikti 

asmenybės 

prisistatymo 

kasdienėse 

gyvenimo 

situacijose 

pavyzdžių. 

 

Nuostatos 

0.4.1.1.9. Siekti 

tvarkingai elgtis 

konkrečiose 

situacijose. 

 

4.1.1.9. Taikyti ir 

tobulinti karjerai 

svarbiausias 

bendrąsias 

kompetencijas 

kasdienėse veiklose. 

0.4.2.1.5. Suvokti 

prisitaikymo naujoje 

aplinkoje reikšmę ir 

svarbą. 

 

4.2.1.5. Siekti 

sėkmingai 

adaptuotis ir veikti 

mokykloje. 

 

0.4.3.1.4. Suvokti 

savo išskirtinumo ir 

reikalingumo svarbą 

kitiems žmonėms. 

 

4.3.1.4. Pripažinti 

prisistatymo kitiems 

žmonėms svarbą. 



 

ŠALTINIAI 

Teorinė ir metodinė literatūra 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis / 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2012. Vilnius: Lietuvos mokinių 

neformalaus švietimo centras. 

2. Bernotienė, R., Juraitienė, I. 2012. Ikimokyklinio amžiaus vaikų lietuvių valstybinės kalbos 

ugdymas. Metodiniai patarimai. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras. 

3. Cahill, M., Furey, E. 2017. The early years. Career development for young children. A 

guide for educators. Toronto: CERIC 

4. Cahill, M., Furey, E. 2017. The early years. Career development for young children. A 

Guide for parents/guardians Toronto: CERIC 

5. Dainys, A. 2018. Įvykis ir įprastybė, Šiaurės Atėnai, liep. 20. 

6. Gaižutis, A. 2016. Vaikystės grožis. Monografija. Vilnius: Lietuvos edukologijos 

universiteto leidykla. 

7. Gučas, A. 1990. Vaiko ir paauglio psichologija. Kaunas: Šviesa. 

8. Hille, K., Evanschitzky, P., Bauer, A. 2015. 3–6 metų vaikų raida. Psichologijos pagrindai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytojams. Vilnius: Tyto alba. 

9. Howard, K. A. S., & Walsh, M. E. 2011. Children's conceptions of career choice and 

cttainment: model development. Journal of career development, 38(3) 256–271. 

10. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas / Švietimo ir mokslo ministerija. 2014. 

Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 

11. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo 

ataskaita / Lietuvos edukologijos universitetas. 2012. 

12. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. 2015.. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 

13. Juodaitytė, A. 2003. Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas. Šiauliai: Šiaulių 

universiteto leidykla. 

14. Juodaitytė, A., Malinauskienė, D. 2016. Šiuolaikinių vaikystės fenomenų socialinių-

edukacinių tyrimų metodologiniai kontekstai. Tiltai, 3, 37–48. 

15. Jūsų vaikas – ikimokyklinukas  2015. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 

16. Landsbergienė, A. 2018. Ruduo. Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir pedagogams. Kad 

vaiki augtų laisvi ir kūrybingi. Vilnius: Alma littera. 



17. Legkauskas, V. 2013. Vaiko ir paauglio psichologija. Vilnius: Vaga. 

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d įsakymas Nr. 

ISAK-627.  

19. „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1752). 

20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 

„Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04888). 

21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/A1-314 „Dėl 

profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284). 

22. Magnuson, C. S., Starr, M. F. 2000. How early is too early to begin life career planning? 

The ,importance of the elementary school years. Journal of career development, 27(2), 89–

101. 

23. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. 2006. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.   

24. Monkevičienė, O. 2014. Ikimokyklinio ugdymo  didaktika. In Ugdymo paradigmų iššūkiai 

didaktikai (p. 427–473). Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 

25. Navaitienė, J. 2014. Profesinė branda: teorijos ir tyrimai. Monografija. Vilnius: Lietuvos 

edukologijos universiteto leidykla. 

26. Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

2016.  Rengė: R. Beinorienė, V. Gražienė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras. 

27. Paszkowska-Rogacz, A. (red.). 2008. Mano vaikas renkasi karjerą. Vilnius: UAB Mažasis 

pasaulis. 

28. Pileckaitė–Markovienė, M., Nasvytienė, D., Bumblytė, D. 2004. Vystymosi psichologija. 

Vaikystė. Vilnius: Enciklopedija. 

29. Priešmokyklinio ugdymo programa. 2014. Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius: Švietimo 

aprūpinimo centras. 

30. Snyder, M., Snyder, R., Snyder, A. jaun. 2002. Vaikas tampa asmenybe. Apie sveikos 

sąžinės ugdymą. Vilnius: Žmogaus studijų centras. 

31. Stanišauskienė, V., Naseckaitė, A. 2012. Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Vilnius: 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. 

32. Stanišauskienė, V., Naseckaitė, A. 2012. Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. Vilnius: 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. 



33. Ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas mokykloje. 2014, gruodis. 

Švietimo problemos analizė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.  

34. Ugdymo karjerai programa. 2012. Vilnius: Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo 

centras 

35. Vaiko raidos psichologija. 2006. Vilnius: VĮ Vaiko namas 

      https://www.slideshare.net/indriejaitiene/vaiko-raidos-psichologija-14284940  

 

Literatūra, šaltiniai skirti vaikams 

1. Adomaitytė, G. 2005. Avis artistė. Vilnius: Gimtasis žodis. 

2. Adomaitytė, G. 2017. Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos. Vilnius: Švieskime vaikus. 

3. Aprenk mus pagal profesiją. 2014. Kaunas: UAB SS leidyba. 

4. Atspėk, kokia mano profesija. 2015. Vilnius: BMK leidykla. 

5. Barsotti, E. 2008. Mažiesiems apie profesijas. 2008. Vilnius: Presvika. 

6. Bichseli, P. 2017. Vaikiškos istorijos: pasakojimai vaikams /vertė Indrė Dalia Klimkaitė; 

iliustravo Vilija Visockienė. Vilnius: Pamėginčius. 

7. Bloom, B., Biet, P. 2004. Išsilavinęs vilkas. Vilnius Gimtasis žodis. 

8. Bražienė, E. 2015. Profesijos. https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos  

9. Čekatauskaitė, J. 2009. Uršulė eis į mokyklą. Vilnius: Dominicus lituanus. 

10. Daukšaitė, J., Klimka, L. 2010. Mitologinės lietuvių sakmės apie dangų ir žemę. Vilnius: 

Žara. 

11. Didžioji knyga vaikams. Iliustravo A. Dudekas. 2017. Vilnius: Naujoji rosma. 

12. Gaižauskaitė, Z. 2006. Girios mokyklėlė. Kaunas: Aušra. 

13. Gaižutiene, A. 2008. Profesijos. Kaunas: Šviesa [Serija „Žaidžiu ir mokausi pats“] 

14. Geda, S. 1980. Mėlynas autobusiukas. Vilnius: Vaga. 

15. Gelžinis, A. 2010. Miliaus nuotykiai Vilniaus oro uoste. Vilnius: Tarptautinis Vilniaus oro 

uostas. 

16. Glebuvienė, V. S., Mazolevskienė, A. (Sud.). 2010. Jums maži ir didesni. Vilnius: Alma 

littera. 

17. Gražienė, V. (Sud.). 1994. Saulės kelias. Tautosakos ir grožinės literatūros kūriniai 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kaunas: Šviesa. 

18. Gutauskas, L. 1973. Sakmė apie bičių darbus. Vilnius: Vaga. 

19. Gutauskas, L. 1977. Juoda žemelė – baltas pyragėlis. Vilnius: Vaga. 

20. Hay, L., Olmos, D. 2015. Pamokančios lėlės istorijos. Kaunas: UAB Ramduva. 

21. Hello Kitty. 1976. Kitės diena. Vilnius: UAB Egmont Lietuva. 

https://www.slideshare.net/indriejaitiene/vaiko-raidos-psichologija-14284940
https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos


22. Holl, P. 2007. Viskas apie profesijas. Vilnius: Baltos lankos. 

23. Houghton, P., Worroll, J. 2018. Žaiskime miške. Vilnius: Briedis.  

24. Kasperavičius, K. 2015. Apie šį bei tą. Trumpos istorijos. Vilnius: Nieko rimto. 

25. Kasperavičius, K. 2016. Apie daiktus. Trumpos istorijos. Vilnius: Nieko rimto. 

26. Lallemand, O., Thuillier, E. 2015. Vilkas keliauja aplink pasaulį. Vilnius: Burokėlis. 

27. Landsbergienė, A. Ruduo. Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir pedagogams. Kad vaiki 

augtų laisvi ir kūrybingi. Vilnius: Alma littera. 

28. Loto: Žaisdami mokomės profesijos.Vilnius: UAB Pikardija. 

29. Marcinkevičius, J. 2014. Greitoji pagalba. Vilnius: Alma littera. 

30. Masionytė, D. 2015. Profesijos. Knygelė skirta 4–6 metų vaikams. 

31. Mason, C., King, C. 2010. Atverk ir pamatysi, kaip kas veikia. Usborne knyga su langais. 

Vilnius: Alma littera. 

32. Matheson, Ch. 2016. Pabelsk į stebuklingą medį. Vilnius: Apkabink mėnulį. 

33. Mato nuotykiai kariuomenėje. 2009. Vilnius: Presvika. 

34. Matutis, A. 2003. Žilo šilo darbininkai. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 

švietimo centras. 

35. Minkuvienė, E., Didžgalvienė, A. 2015. Kelionė po Lietuvą. Enciklopedija pradinukams. 

Vilnius: Alma littera. 

36. Misevičius, 2005. Traukinys. Kaunas: Šviesa. 

37. Morkūnaitė, N. 2009. Su pavasario vėju. Vilnius Petro ofsetas. 

38. Morkūnaitė, N. 2012. Mano žvaigždutė. Vilnius Petro ofsetas. 

39. Moroney, T. 2013. Kai jaučiuosi laimingas. Vilnius: Educata. 

40. Moroney, T. 2015. Kodėl myliu draugus. Vilnius: Educata. 

41. Moroney, T. 2015. Kodėl myliu savo šeimą. Vilnius: Educata. 

42. Muggenthalter, E. 2012. Kai žuvys pasivaikščiot išėjo... Pasakojamieji Evos Muggenthalter 

paveikslai. Vilnius: Gimtasis žodis. 

43. Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

2016.  Rengė: R. Beinorienė, V. Gražienė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras. 

44. Palčinskaitė, V. 2017. Eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba. 

45. Pažėrienė, G., Katilauskienė, I.,. Brilinkevičienė, M. O. 2005. Profesijos. Plakatai. Kaunas: 

Smaltijos leidykla. 

46. Pučenia, O. 2005. Jūrininkas. Eilėraščiai vaikams. Klaipėda: UAB Reklamos realijos. 



47. Rakauskas, A., Lekavičius, V., Gricius, A. 2015. Nepaprasti Gustavo ir profesoriaus 

Kalėdausko nuotykiai. Vilnius: Educata. 

48. Rasa Joni, 2012. Mano draugas paukštelis. Vilnius: Joni art. 

49. Rentta, Sh. 2015. Diena su gyvūnais ugniagesiais/ vertė A. Kriščiukaitytė. – Vilnius: Nieko 

rimto. 

50. Sanža, S. 2016. Kuo aš dirbsiu, kai užaugsiu. Vilnius Vaiga. 

51. Savęs pažinimas. 2015. In Sveikatos idėjų skrynelė (p. 4–43). Vilnius: Respublikinė 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija.  

52. Scorry, R. 1996. Mašinos ir visa, kas važinėja. Vilnius: Alma littera. 

53. Scorry, R. 2010. Ką žmonės dirba visą dieną. Vilnius: Alma littera. 

54. Scorry, R. 2011. Darbėnai. Vilnius: Alma littera. 

55. Skabeikytė–Kazlauskienė, G. (Sud.). 2016. Šimtas vėjo malūnėlių. Gražieji eilėraščiai 

vaikams. Vilnius: Tyto alba. 

56. Stanišauskienė, V., Naseckaitė, A. 2012. Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Vilnius: 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. 

57. Stanišauskienė, V., Naseckaitė, A. 2012. Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. Vilnius: 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. 

58. Šimkenė, J.,Vasiliauskienė, O. (Sud.). 2018. Mano profesijos 1 d. Šiauliai: Lucilijus. 

59. Šimkenė, J.,Vasiliauskienė, O. (Sud.). 2018. Mano profesijos 2 d. Šiauliai: Lucilijus. 

60. Šukys, D. 2017. Trys paršiukai, Spirabyra ir sugrįžęs pienas. Vilnius: Vilniaus dizaino 

kolegija. 

61. Thomas–Bilstein, J. 2004 Mėlynasis triušiukas. Pirmoji diena mokykloje. Vilnius: Mūsų 

knyga. 

62. Žutautė, L. 2014. Kakė Makė profesijų labirinte. Vilnius: Alma littera. 

 

Internetiniai puslapiai vaikams apie profesijas, veiklas, situacijas 

Duona 

https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo  

Kakė Makė ir jos profesijos 

https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs 

Kaip save pristatyti kitiems 

http://pilar.perezvalle.com/kaip-mokyti-vaikus-kaip-pristatyti-save-kitiems/ 

Kelyje (situacija) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA 
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https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs
http://pilar.perezvalle.com/kaip-mokyti-vaikus-kaip-pristatyti-save-kitiems/
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA


Perėja (situacija) 

https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ 

Popieriaus gamyba 

https://www.youtube.com/watch?v=SSSCJkjaMoQ 

Vaikai svarsto: kuo būsiu užaugęs? 

https://www.youtube.com/watch?v=bQv6HKiik3g 

Žiurkė ir kulinarija 

https://www.vaikams.lt/filmai/la-troskinys.html 

 

Internetiniai tinklalapiai 

https://www.edukaciniai.lt 

https://www.eduko.lt 

https://emapamokos.lt 

http://www.euroguidance.lt 

https://www.ikimokyklinis.lt 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt 

http://www.karjera.puslapiai.lt  

http://kurybiskizaidimai.lt 

https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/8-programeles/1646-ismok-profesijas 

http://www.mamairvaikas.lt 

http://www.manonamai.lt 

http://mazyliozurnalas.lt 

http://www.mukis.lt  

https://pasmama.tv3.lt 

https://www.presvika.lt 

http://www.seimosgidas.lt 

https://suvaikais.lt 

http://www.tavovaikas.lt 

https://www.vaikams.lt  

http://vaikams.skaitymometai.lt  

http://www.vaikystes-sodas.lt 

http://www.zaidziutaip.lt 
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1. Aktualumas. 

1.1. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros 
kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, 
valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. 

1.2. Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę 
aplinką ir socialinius vaidmenis), karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, 
pažinti kintantį darbo pasaulį), karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą) ir 
karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, 
efektyviai ieškoti darbo). 

1.3. Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą 
gyvenimą. Mokantis pagal ugdymo karjerai programą įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galės pritaikyti savo karjeros kelyje – 
tiek artimiausiuose (profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir 
tolesniuose jo etapuose. 

1.4. Ugdymo karjerai programa remiasi bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modeliu, pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, profesinio mokymo programomis, jas papildo ir atliepia naują pastaraisiais metais švietimui iškilusį iššūkį – 
mokinių ugdymą karjerai. 

2. Ugdymo karjerai programos paskirtis. 

2.1. Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei 
supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes. 

2.2. Ugdymo karjerai programa skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, siekiant 
sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas formalaus švietimo sistemoje. 

3. Tikslas 

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar 
darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

4. Uždaviniai 

Siekiama, kad mokiniai: 

 pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę; 

 rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis; 

 remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus; 

 remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą; 

 mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas; 

 būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo. 

5. Karjeros kompetencijų struktūra ir raida 

5.1. Ugdymo karjerai programoje siekiamos mokinių kompetencijos aprašomos: 



 pradinio ugdymo programos (1-4 klasių) mokiniams,  

 pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos (5-8 klasių) mokiniams, 

 pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos (9-10 (I-II gimnazijos) klasių) ir profesinio mokymo programų, skirtų asmenims, neturintiems 
pagrindinio išsilavinimo, mokiniams, 

 vidurinio ugdymo programų (11-12 (III-IV gimnazijų) klasių) mokiniams, profesinio mokymo programų, skirtų asmenims, turintiems pagrindinį 
išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik kvalifikaciją, profesinio mokymo programų, skirtų asmenims, siekiantiems kartu su kvalifikacija įgyti ir vidurinį 
išsilavinimą, profesinio mokymo programų, skirtų asmenims, kurie jau turi vidurinį išsilavinimą bei suaugusiems, siekiantiems įgyti arba tobulinti turimą 
profesinę kvalifikaciją, 

5.2. Aprašyti mokinių pasiekimai – kompetencijos ugdymo programos baigimo etape, t.y. ką mokinys turėtų būti pasiekęs ketvirtoje, aštuntoje, dešimtoje, 
dvyliktoje klasėje ar atitinkamame profesinės mokyklos kurse / etape, mokantis pagal profesinio mokymo programą. Ugdymo karjerai aprašytų 
kompetencijų dalys atitinkamai plečiasi ir / arba gilėja didėjimo tvarka, nuo siauresnių ir paprastesnių iki sudėtingesnių ir susiliejančių elementų.  

5.3. Nuostatos susiformuoja per ilgesnį laiką įgyjant patirties: tam tikrų žinių, įspūdžių, įgūdžių, įpročių ir sudaro pagrindą vertybių įprasminimui. Gebėjimų 
srityje aprašytos ugdytinų karjeros kompetencijų dalys nusako mokinių fizines ir psichines galias atlikti tam tikrą veiksmą, veiklą, poelgį, apibūdina 
mokėjimo prielaidas ir padarinius. Žinių ir supratimo srityje įvardinamos mokiniams perteikiamos mokslinės žinios, supaprastintos atsižvelgus į mokinių 
amžiaus tarpsnį, turimą patirtį. 

5.4. Kiekviena kompetencijos dalis yra sunumeruota, ir jos augimą galima matyti vadovaujantis šia numeracija nagrinėjant aprašytas kompetencijas 
horizontaliai ir vertikaliai, kiekviename iš mokinių pasiekimų sandų – nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo dalyse. Pirmasis skaitmuo žymi karjeros 
kompetencijos srities numerį (1 – savęs pažinimo, 2 – karjeros galimybių pažinimo, 3 – karjeros planavimo, 4 – karjeros įgyvendinimo sritis). Antrasis 
skaitmuo žymi kompetencijos numerį toje srityje (pvz., .1.1. yra pirmoji „Savęs pažinimo“ srities kompetencija). Trečiasis skaitmuo parodo ugdymo 
programos / profesinio mokymo programos dalį, kurioje ugdoma atitinkama kompetencija (pvz., 1 – pradinio ugdymo programa (1 – 4 klasė) ir t.t.). 

5.5. Detalizuotos ugdytinos mokinių karjeros kompetencijos sudaro sąlygas sudaryti vertinimo kriterijus ugdymo kokybei pamatuoti ir tampa programos 
įgyvendinimo požymiais. 



 

6. Mokinių pasiekimai 

1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS 

1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė Profesinio 
mokymo 
grupės 

Profesinio mokymo grupės Profesinio mokymo 
grupės 

1.1.1. Pripažinti savo asmenybės 
savitumą ir pažinti asmenybės 
savybes bei pomėgius. 

1.1.2. Pažinti savo gabumus, vertybes, 
interesus ir taikyti juos formuojant 
objektyvų savivaizdį. 

1.1.3. Pažinti savo asmenybės 
savybes, gabumus, interesus, 
kompetencijas, asmenines ir darbo 
vertybes, sieti jas su karjeros 
sprendimais. 

1.1.4. Pažinti savo asmenybės savybes, 
gabumus, interesus, kompetencijas ir 
vertybės, jas kritiškai vertinti bei taikyti 
planuojant ir įgyvendinant karjerą. 

Žinios ir supratimas 

1.1.1.1. Paaiškinti, kuo žmonės skiriasi 
vieni nuo kitų. 

1.1.1.2. Apibūdinti asmenybės savybių ir 
jos pomėgių įvairovę. 

Žinios ir supratimas 

1.1.2.1. Nusakyti, kokios asmenybės 
charakteristikos yra svarbios renkantis 
karjeros kelią. 

1.1.2.2. Apibūdinti gabumų, vertybių ir 
interesų įvairovę. 

Žinios ir supratimas 

1.1.3.1. Diskutuoti, kaip asmenybės 
savybės, gabumai, asmeninės ir darbo 
vertybės, karjeros interesai ir 
kompetencijos įtakoja karjeros 
sprendimus. 

Žinios ir supratimas 

1.1.4.1. Paaiškinti asmenybės savybių, 
gabumų, asmeninių ir darbo vertybių, 
karjeros interesų ir kompetencijų integralią 
įtaką karjerai. 

Gebėjimai 

1.1.1.3. Įvardinti savo asmenybės 
svarbiausias savybes ir pomėgius. 

Gebėjimai 

1.1.2.3. Įvardinti ir pavyzdžiais pagrįsti 
savo gabumus, vertybes bei interesus. 

1.1.2.4. Analizuoti savo asmenybės 
charakteristikas, formuojant objektyvų 
savivaizdį. 

Gebėjimai 

1.1.3.2. Taikyti objektyvaus įsivertinimo 
priemones, technikas, įrankius. 

1.1.3.3. Įvardinti ir pavyzdžiais pagrįsti 
savo asmenybės stipriąsias ir tobulintinas 
puses, numatyti tobulėjimo gaires. 

1.1.3.4. Atsižvelgti į savo asmenybės 
charakteristikas, keliant karjeros tikslus ir 
priimant karjeros sprendimus. 

Gebėjimai 

1.1.4.2. Savarankiškai taikyti ir kritiškai 
vertinti įvairius savęs pažinimo būdus. 

1.1.4.3. Integruojant įvairius savęs 
pažinimo aspektus, sudaryti savo 
psichologinį portretą bei įvertinti jo kaitą. 

1.1.4.4. Integruoti įvairius savęs pažinimo 
būdus sudarant ir atnaujinant karjeros 
planą. 

Nuostatos 

1.1.1.4. Pripažinti savo savitumą ir kaitą. 

Nuostatos 

1.1.2.5. Sieti savo asmenybės 
charakteristikų nuolatinį pažinimą su 
objektyviu savivaizdžiu. 

Nuostatos 

1.1.3.5. Sieti savo asmenybės 
charakteristikas su karjeros sprendimais. 

Nuostatos 

1.1.4.5. Pažinti ir kritiškai vertinti savo 
asmenybės charakteristikų kaitą bei įtaką 
karjerai. 

 



 

1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

1.2.1. Papasakoti apie savo artimiausią 
socialinę aplinką: šeimą, giminę, 
klasę, bendruomenę. 

1.2.2. Pažinti socialinių ryšių įvairovę 
ir suprasti žmogaus socialinių 
vaidmenų kaitą gyvenime. 

1.2.3. Svarstyti savo socialinės 
aplinkos ir socialinių vaidmenų poveikį 
karjeros sprendimams. 

1.2.4. Kritiškai vertinti socialinės 
aplinkos įtaką ir esamus bei 
numatomus socialinius vaidmenis, 
planuojant ir įgyvendinant karjerą. 

Žinios ir supratimas 

1.2.1.1. Apibūdinti sąvokas „šeima“, 
„giminė“, „bendruomenė“. 

Žinios ir supratimas 

1.2.2.1. Apibūdinti socialinių ryšių įvairovę 
ir dinamiką. 

1.2.2.2. Paaiškinti socialinių vaidmenų 
kaitą žmogaus gyvenime. 

Žinios ir supratimas 

1.2.3.1. Apibūdinti artimiausios socialinės 
aplinkos įtaką karjeros sprendimams. 

1.2.3.2. Pagrįsti bendradarbiavimo svarbą 
planuojant karjerą. 

1.2.3.3. Paaiškinti, kodėl priimant karjeros 
sprendimus svarbu atsižvelgti į būsimus 
socialinius vaidmenis. 

Žinios ir supratimas 

1.2.4.1. Nagrinėti socialinių ryšių įvairovę 
ir dinamiką. 

1.2.4.2. Paaiškinti socialinės aplinkos 
įtaką karjerai. 

1.2.4.3. Nusakyti bendradarbiavimo 
svarbą mokymosi ir darbinės veiklos 
sėkmei. 

1.2.4.4. Paaiškinti, kaip skirtingais 
žmogaus gyvenimo etapais išryškėjantys 
socialiniai vaidmenys įtakoja karjerą. 

Gebėjimai 

1.2.1.2. Papasakoti apie savo šeimą, 
giminę, klasę, bendruomenę. 

 

Gebėjimai 

1.2.2.3. Papasakoti apie savo socialinius 
ryšius, nupiešti savo kontaktų tinklą. 

1.2.2.4. Apibūdinti savo paties ir artimųjų 
socialinius vaidmenis. 

Gebėjimai 

1.2.3.4. Identifikuoti savo artimiausią 
socialinę aplinką, įvertinti jos įtaką 
priimant karjeros sprendimus. 

1.2.3.5. Bendradarbiauti savo socialinėje 
aplinkoje planuojant asmeninę karjerą. 

1.2.3.6. Atsižvelgti į savo esamus ir 
būsimus socialinius vaidmenis, priimant 
karjeros sprendimus. 

 

 

Gebėjimai 

1.2.4.5. Analizuoti savo socialinę aplinką, 
įvertinti socialinių ryšių pobūdį. 

1.2.4.6. Bendradarbiauti mokymosi 
grupėje ir tarp grupių. 

1.2.4.7. Analizuoti savo esamus ir 
numatyti būsimus socialinius vaidmenis 
bei su jais susijusius įsipareigojimus. 

1.2.4.8. Analizuoti, kaip esami ir būsimi 
socialiniai vaidmenys riboja ir/arba 
praplečia karjeros galimybes. 

Nuostatos 

1.2.1.3. Siekti pažinti savo artimiausią 
socialinę aplinką. 

Nuostatos 

1.2.2.5. Siekti pažinti socialinius ryšius, 
vaidmenis ir jų kaitą. 

Nuostatos 

1.2.3.7. Įvertinti artimiausios socialinės 
aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaką 
priimant karjeros sprendimus. 

Nuostatos 

1.2.4.9. Kritiškai vertinti socialinės 
aplinkos ir socialinių vaidmenų poveikį 
karjerai. 

 



2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS 

2.1. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

2.1.1. Naudotis įvairiais informacijos 
šaltiniais, susipažinti su veiklų 
įvairove. 

2.1.2. Naudotis įvairiais informacijos 
šaltiniais, rinkti ir sisteminti sau 
aktualią informaciją apie profesijas ir 
mokymosi galimybes. 

2.1.3. Rasti, analizuoti, sisteminti, 
vertinti ir planuojant karjerą 
pasinaudoti aktualia informacija apie 
profesijas ir mokymosi galimybes. 

2.1.4. Rasti, analizuoti, sisteminti, 
vertinti ir įgyvendinat karjerą 
pasinaudoti aktualia informacija apie 
profesijas, mokymosi ir įsidarbinimo 
galimybes. 

Žinios ir supratimas 

2.1.1.1. Apibūdinti informacijos šaltinius. 

2.1.1.2. Paaiškinti, kaip ieškoti 
informacijos internete ir bibliotekoje. 

Žinios ir supratimas 

2.1.2.1. Paaiškinti, kaip ir kur rasti, 
sisteminti ir saugoti informaciją. 

Žinios ir supratimas 

2.1.3.1. Apibūdinti karjeros informacijos 
rūšis, informacijos paieškos ir tvarkymo 
būdus. 

2.1.3.2. Paaiškinti, kaip sisteminti, saugoti 
ir atnaujinti karjeros informaciją. 

2.1.3.3. Nurodyti, kur ir kaip ieškoti 
informacijos apie profesijas ir mokymosi 
galimybes. 

2.1.3.4. Paaiškinti, kaip aktualią karjeros 
informaciją panaudoti planuojant karjerą. 

Žinios ir supratimas 

2.1.4.1. Nurodyti, kur ir kaip ieškoti 
informacijos apie profesijas, studijų sritis 
ir kryptis, profesines ir aukštąsias 
mokyklas bei įsidarbinimo galimybes. 

2.1.4.2. Paaiškinti, kaip aktualią karjeros 
informaciją panaudoti įgyvendinat karjerą. 

Gebėjimai 

2.1.1.3. Naudojantis įvairiais šaltiniais, 
surinkti informaciją apie dominančias 
profesijas.  

Gebėjimai 

2.1.2.2. Rasti ir susisteminti sau aktualią 
informaciją apie profesijas ir mokymosi 
galimybes. 

Gebėjimai 

2.1.3.5. Naudojantis įvairiais informacijos 
rinkimo būdais, rasti, analizuoti, 
sisteminti, kritiškai vertinti ir nuolat 
atnaujinti sau aktualią informaciją apie 
profesijas ir mokymosi galimybes. 

2.1.3.6. Panaudoti sau aktualią karjeros 
informaciją sudarant karjeros planą. 

Gebėjimai 

2.1.4.3. Naudojantis įvairiais informacijos 
rinkimo būdais, rasti, analizuoti, 
sisteminti, kritiškai vertinti ir nuolat 
atnaujinti sau aktualią informaciją apie 
profesijas, studijų sritis ir kryptis, 
profesines ir aukštąsias mokyklas bei 
įsidarbinimo galimybes. 

2.1.4.4. Pasinaudoti sau aktualia karjeros 
informacija įgyvendinant karjeros planą. 

Nuostatos 

2.1.1.4. Siekti tyrinėti veiklų įvairovę. 

Nuostatos 

2.1.2.3. Domėtis veiklų įvairove ir karjeros 
galimybėmis. 

Nuostatos 

2.1.3.7. Domėtis aktualia karjeros 
informacija ir tikslingai ją panaudoti 
planuojant karjerą. 

Nuostatos 

2.1.4.5. Domėtis aktualia karjeros 
informacija ir tikslingai ją panaudoti 
siekiant karjeros tikslų. 

 



2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

2.2.1. Papasakoti, kaip geriausiai 
sekasi mokytis. 

2.2.2. Paaiškinti mokymosi visą 
gyvenimą ir karjeros sėkmės ryšį. 

2.2.3. Apibūdinti mokymosi visą 
gyvenimą galimybes, siejant jas su 
savo karjeros planu. 

2.2.4. Pažinti ir taikyti asmeninį 
konkurencingumą padedančius 
išsaugoti mokymosi būdus bei 
pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą 
galimybių įvairove. 

Žinios ir supratimas 

2.2.1.1. Apibūdinti mokymosi procesą. 

2.2.1.2. Papasakoti apie individualų ir 
grupinį mokymąsi. 

Žinios ir supratimas 

2.2.2.1. Nusakyti mokymosi visą 
gyvenimą būdus ir metodus, siejant juos 
su karjera. 

Žinios ir supratimas 

2.2.3.1. Išvardinti mokymosi visą 
gyvenimą būdus ir metodus, siejant juos 
su karjeros planu. 

2.2.3.2. Nusakyti mokymosi būdų 
įvairovę, siejant ją su karjeros planavimu. 

2.2.3.3. Apibūdinti mokymosi stilius ir jų 
taikymo įvairiose mokymosi bei karjeros 
veiklose galimybes. 

Žinios ir supratimas 

2.2.4.1. Paaiškinti mokymosi visą 
gyvenimą būdus ir metodus, padedančius 
išsaugoti asmeninį konkurencingumą. 

2.2.4.2. Nusakyti mokymosi galimybių 
įvairovę. 

2.2.4.3. Pagrįsti mokymosi visą gyvenimą 
svarbą karjerai. 

 

Gebėjimai 

2.2.1.3. Mokytis individualiai ir grupėje. 

Gebėjimai 

2.2.2.2. Analizuoti mokymosi visą 
gyvenimą pavyzdžius savo socialinėje 
aplinkoje. 

2.2.2.3. Taikyti įvairius mokymosi būdus, 
projektuojant juos bei mokymosi 
rezultatus į ateitį. 

Gebėjimai 

2.2.3.4. Įvertinti mokimosi galimybes, 
sudarant asmeninį karjeros planą. 

2.2.3.5. Taikyti sau tinkamus mokymosi 
būdus ir metodus, įgyvendinant karjeros 
planą. 

2.2.3.6. Pasirinkti mokymosi būdus, 
atitinkančius asmeninį mokymosi stilių. 

Gebėjimai 

2.2.4.4. Atrinkti asmeniškai tinkamas 
mokymosi galimybes. 

2.2.4.5. Taikyti sau tinkamus mokymosi 
būdus ir metodus, padėsiančius išsaugoti 
asmeninį konkurencingumą. 

2.2.4.6. Analizuoti savo mokymosi stilių ir 
projektuoti jo taikymo galimybes 
tolesniuose karjeros etapuose. 

Nuostatos 

2.2.1.4. Jausti poreikį išmokti mokytis. 

Nuostatos 

2.2.2.4. Sieti mokymąsi su gyvenimo ir 
karjeros sėkme. 

Nuostatos 

2.2.3.7. Jausti poreikį mokytis ir tobulėti. 

2.2.3.8. Siekti pažinti save kaip 
besimokantįjį. 

Nuostatos 

2.2.4.7 Pripažinti mokymąsi kaip visą 
gyvenimą trunkantį procesą. 

 

 



2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

2.3.1. Aptarti kodėl žmonės dirba, 
vartoti karjeros sąvoką. 

2.3.2. Apžvelgti darbo pasaulio istorinę 
raidą ir domėtis darbo pasaulio 
perspektyvomis. 

2.3.3. Įvertinti darbo pasaulio kaitą ir 
darbo formų įvairovę, planuojant savo 
karjerą. 

2.3.4. Analizuoti darbo pasaulio kaitos 
tendencijas, įvertinant jų galimą 
poveikį asmeninės karjeros 
įgyvendinimui. 

Žinios ir supratimas 

2.3.1.1. Paaiškinti karjeros sąvoką. 

2.3.1.2. Nusakyti darbo paskirtį žmogaus 
ir visuomenės gyvenime. 

Žinios ir supratimas 

2.3.2.1. Aptarti darbo pasaulio istorinę 
raidą. 

2.3.2.2. Nusakyti socialinės, ekonominės, 
technologinės raidos tendencijas. 

Žinios ir supratimas 

2.3.3.1. Nusakyti darbo pasaulio kaitos 
tendencijas. 

2.3.3.2. Apibūdinti darbo formų įvairovę. 

2.3.3.3. Nusakyti darbo ir jo fizinės, 
psichologinės, socialinės aplinkos 
ypatumus. 

Žinios ir supratimas 

2.3.4.1. Paaiškinti darbo pasaulio kaitos 
tendencijų galimą poveikį žmogaus 
karjerai. 

2.3.4.2. Apžvelgti darbo formų įvairovę. 

2.3.4.3. Apibūdinti darbo ir jo fizinės, 
psichologinės, socialinės aplinkos 
ypatumus. 

Gebėjimai 

2.3.1.3. Papasakoti apie savo šeimos 
narių ir artimųjų karjeras. 

2.3.1.4. Apibūdinti, kokios karjeros 
norėtų. 

Gebėjimai 

2.3.2.3. Papasakoti apie darbą, profesijas 
ir žmonių karjeras skirtingais istoriniais 
laikotarpiais. 

2.3.2.4. Vertinti savo karjeros viziją darbo 
pasaulio perspektyvų aspektu. 

Gebėjimai 

2.3.3.4. Atpažinti darbo pasaulio kaitos 
tendencijas artimiausioje socialinėje 
aplinkoje. 

2.3.3.5. Įvertinti darbo pasaulio kaitos 
galimą įtaką asmeniniam karjeros planui. 

2.3.3.6. Analizuoti darbo formų įvairovę, 
planuojant savo karjerą. 

 

Gebėjimai 

2.3.4.4. Analizuoti konkrečius karjeros 
atvejus, atpažįstant darbo pasaulio kaitos 
poveikį karjeros pokyčiams. 

2.3.4.5. Įvertinti galimą darbo pasaulio 
kaitos poveikį pasirinktai asmeninei 
karjerai. 

2.3.4.6. Kritiškai vertinti darbo formų 
įvairovę siejant ją su savo karjeros 
įgyvendinimu. 

Nuostatos 

2.3.1.5. Domėtis profesijomis ir žmonių 
karjeromis. 

Nuostatos 

2.3.2.5. Domėtis darbo pasaulio kaitos 
veiksniais. 

Nuostatos 

2.3.3.7. Planuojant karjerą atsižvelgti į 
kintantį darbo pasaulį. 

Nuostatos 

2.3.4.7. Tyrinėti įvairias darbo galimybes 
ir darbo pasaulio pokyčius. 



3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS 

3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

3.1.1. Kelti savo artimiausius veiklos 
tikslus 

3.1.2. Kelti gyvenimo tikslus, remiantis 
asmenine ateities vizija 

3.1.3. Nustatyti gyvenimo prioritetus, 
kelti, vertinti, derinti savo gyvenimo ir 
karjeros tikslus 

3.1.4. Nuolat peržiūrėti savo karjeros ir 
gyvenimo tikslus, koreguoti juos 
atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos 
pokyčius. 

Žinios ir supratimas 

3.1.1.1. Apibūdinti tikslo sąvoką. 

3.1.1.2. Nusakyti, kaip kelti veiklos 
tikslus. 

Žinios ir supratimas 

3.1.2.1. Apibūdinti asmeninės vizijos ir 
gyvenimo tikslų svarbą. 

3.1.2.2. Nusakyti asmeninės vizijos ir 
tikslų formulavimo principus. 

Žinios ir supratimas 

3.1.3.1. Įvardinti pagrindines gyvenimo 
sritis. 

3.1.3.2. Aptarti, kaip nustatyti gyvenimo 
prioritetus. 

3.1.3.4. Nusakyti, kaip formuluoti karjeros 
viziją. 

3.1.3.5. Paaiškinti, kaip kelti, vertinti ir 
derinti gyvenimo bei karjeros tikslus. 

Žinios ir supratimas 

3.1.4.1. Nusakyti aplinkos ir asmens 
pokyčių poveikį žmogaus gyvenimo ir 
karjeros tikslams. 

Gebėjimai 

3.1.1.3. Įvardinti savo mokymosi ir 
laisvalaikio tikslus. 

Gebėjimai 

3.1.2.3. Formuluoti asmeninę ateities 
viziją. 

3.1.2.4. Kelti savo gyvenimo tikslus. 

Gebėjimai 

3.1.3.6. Remiantis žiniomis apie save ir 
socialinę aplinką, pasirinkti ir įvardinti 
savo gyvenimo prioritetus. 

3.1.3.7. Formuluoti savo karjeros viziją. 

3.1.3.8. Įvardinti, vertinti ir derinti savo 
karjeros ir gyvenimo tikslus. 

Gebėjimai 

3.1.4.2. Nuolat vertinti savo karjeros 
tikslus socialinės aplinkos, darbo pasaulio 
pokyčių ir asmeninio tobulėjimo aspektu. 

3.1.4.3. Koreguoti savo karjeros ir 
gyvenimo tikslus. 

Nuostatos 

3.1.1.4. Siekti veikti tikslingai. 

Nuostatos 

3.1.2.5. Siekti sukurti asmeninę ateities 
viziją. 

Nuostatos 

3.1.3.9. Siekti formuluoti karjeros viziją ir 
kelti karjeros tikslus. 

Nuostatos 

3.1.4.4. Siekti veikti tikslingai, peržiūrėti ir 
koreguoti gyvenimo ir karjeros tikslus. 

 



3.2. Priimti karjeros sprendimus. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

3.2.1. Aptarti, kaip gyvenime priimami 
sprendimai. 

3.2.2. Suprasti ir taikyti įvairius 
sprendimo priėmimo modelius ir 
technikas mokymosi ir gyvenimo 
situacijose. 

3.2.3. Savarankiškai priimti karjeros 
sprendimus, taikant įvairius karjeros 
sprendimo priėmimo modelius ir 
technikas. 

3.2.4. Reflektuoti ir kritiškai vertinti 
savo karjeros spendimus. 

Žinios ir supratimas 

3.2.1.1. Apibūdinti sprendimo sąvoką. 

Žinios ir supratimas 

3.2.2.1. Apibūdinti kelis sprendimų 
priėmimo modelius ir technikas. 

Žinios ir supratimas 

3.2.3.1. Apibūdinti karjeros sprendimų 
reikšmę karjeros sėkmei. 

3.2.3.2. Apibūdinti karjeros sprendimų 
priėmimo kriterijus. 

3.2.3.3. Apibūdinti įvairius karjeros 
sprendimų priėmimui taikomus modelius 
ir technikas. 

3.2.3.4. Nurodyti galimus su karjeros 
sprendimais susijusius sunkumus. 

Žinios ir supratimas 

3.2.4.1. Paaiškinti karjeros sprendimų 
procesą. 

3.2.4.2. Pagrįsti karjeros sprendimų 
priėmimo kriterijus. 

3.2.4.3. Klasifikuoti karjeros sprendimo 
priėmimui taikomus modelius ir technikas. 

3.2.4.4. Nusakyti sąsajas tarp su karjeros 
sprendimais susijusių sunkumų ir 
asmenybės bei aplinkos charakteristikų. 

Gebėjimai 

3.2.1.2. Pateikti sprendimų pavyzdžių. 

3.2.1.3. Paaiškinti savo sprendimus. 

Gebėjimai 

3.2.2.2. Atpažinti sprendimo priėmimo 
modelius savo gyvenimo situacijose. 

3.2.2.3. Taikyti mokymosi ir gyvenimo 
situacijoms tinkamas sprendimo 
priėmimo technikas. 

Gebėjimai 

3.2.3.5. Tyrinėti savo (mokymosi) 
karjeros sprendimų patirtį. 

3.2.3.6. Sudaryti asmeniškai svarbių 
karjeros sprendimų kriterijų sąrašą. 

3.2.3.7. Taikant kelis karjeros sprendimo 
priėmimo modelius ir technikas bei 
atsižvelgiant į savo karjeros tikslus, priimti 
karjeros sprendimą. 

3.2.3.7. Analizuoti su savo karjeros 
sprendimais susijusius sunkumus, 
numatyti jų įveikimo būdus. 

Gebėjimai 

3.2.4.5. Analizuoti ir kritiškai vertinti savo 
karjeros sprendimus. 

3.2.4.6. Atpažinti karjeros sprendimo 
proceso etapus, analizuojant savo 
karjeros sprendimą. 

3.2.4.7. Įvertinus savo charakteristikas ir 
aplinkos teikiamas galimybes, numatyti 
kitas galimas karjeros sprendimų 
alternatyvas. 

3.2.4.8. Kritiškai vertinti su savo karjeros 
sprendimais susijusių sunkumų įveikimo 
būdus. 

Nuostatos 

3.2.1.4. Siekti sąmoningai, savarankiškai 
ir atsakingai apsispręsti kasdienėse 
situacijose. 

Nuostatos 

3.2.2.4. Siekti sąmoningai, savarankiškai 
ir atsakingai apsispręsti gyvenimo ir 
mokymosi situacijose. 

Nuostatos 

3.2.3.8. Siekti sąmoningai, savarankiškai 
ir atsakingai priimti karjeros sprendimus. 

Nuostatos 

3.2.4.9. Siekti nuolat sąmoningai, 
savarankiškai ir atsakingai priimti ir 
kritiškai vertinti karjeros sprendimus. 

 



3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

3.3.1. Planuoti savo veiklas. 3.3.2. Planuoti savo mokymąsi ir 
laisvalaikį, siejant jį su asmenine 
ateities vizija. 

3.3.3. Sukurti asmeninį karjeros planą, 
grįstą savęs pažinimo, karjeros 
galimybių tyrimo ir karjeros sprendimo 
rezultatais. 

3.3.4. Analizuoti, kritiškai vertinti ir 
atnaujinti savo karjeros planą, 
atsižvelgiant į asmeninius ir karjeros 
galimybių pokyčius. 

Žinios ir supratimas 

3.3.1.1. Papasakoti, kaip sudaromas 
planas. 

Žinios ir supratimas 

3.3.2.1. Nusakyti, planavimo reikšmę 
siekiant gyvenimo tikslų. 

Žinios ir supratimas 

3.3.3.1. Apibūdinti karjeros plano kūrimo 
seką ir pagrindines jo sudedamąsias 
dalis. 

3.3.3.2. Įvardinti karjeros plano 
įgyvendinimui reikalingus išteklius ir 
galimus rizikos veiksnius. 

Žinios ir supratimas 

3.3.4.1. Paaiškinti, kaip atnaujinti karjeros 
planą. 

3.3.4.2. Apibūdinti karjeros plano 
įgyvendinimui reikalingus išteklius ir 
galimus rizikos veiksnius. 

Gebėjimai 

3.3.1.2. Sudaryti ir paaiškinti savo veiklos 
planą. 

Gebėjimai 

3.3.2.2. Sudaryti mokymosi ir laisvalaikio 
veiklų, susijusių su asmeniniais tikslais, 
planą. 

3.3.2.3. Sudaryti ilgalaikių tikslų 
įgyvendinimo planą. 

Gebėjimai 

3.3.3.3. Sukurti asmeninį karjeros planą, 
grįstą savęs pažinimo, karjeros galimybių 
tyrimo ir karjeros sprendimo rezultatais. 

3.3.3.4. Įvertinti su karjeros plano 
įgyvendinimu susijusius išteklius, 
numatyti rizikos veiksnius ir pateikti 
galimas karjeros plano alternatyvas. 

Gebėjimai 

3.3.4.3. Nuolat peržiūrėti, kritiškai vertinti 
ir atnaujinti karjeros planą, atsižvelgiant į 
savo ir karjeros galimybių kaitą. 

3.3.4.4. Kritiškai vertinti su karjeros plano 
įgyvendinimu susijusius išteklius bei jų 
dinamiką, įvertinti rizikos veiksnius ir 
pagrįsti galimas karjeros plano 
alternatyvas. 

Nuostatos 

3.3.1.3. Siekti planuoti savo kasdienes 
veiklas. 

Nuostatos 

3.3.2.4. Siekti planuoti gyvenimo veiklas. 

Nuostatos 

3.3.3.5. Siekti planuoti karjerą. 

 

Nuostatos 

3.3.4.5. Siekti koreguoti savo karjeros 
planus, atsižvelgiant į asmeninius ir 
karjeros galimybių pokyčius. 

 



4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS 

4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

4.1.1. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas kasdienėse  veiklose. 

4.1.2. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas, siejant jas su 
gyvenimo tikslais. 

4.1.3. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas, siejant jas su 
asmeniniu karjeros planu. 

4.1.4. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas, siejant jas su karjeros 
plano įgyvendinimu. 

Žinios ir supratimas 

4.1.1.1. (3.3.1.1.) Papasakoti, kaip 
sudaromas planas. 

4.1.1.2. Pateikti nerimą ir įtampą keliančių 
situacijų pavyzdžių. 

4.1.1.3. Nusakyti, kaip spręsti 
nesutarimus. 

4.1.1.4. Paaiškinti, kaip veikti grupėje 
drauge. 

4.1.1.5. Paaiškinti problemos sąvoką ir 
sprendimo kelių įvairovę. 

Žinios ir supratimas 

4.1.2.1. Paaiškinti, kodėl svarbu planuoti 
laiką, pateikti laiko ir kitų išteklių 
planavimo pavyzdžių. 

4.1.2.2. Apibūdinti streso sąvoką, galimas 
jo priežastis, pasekmes ir valdymo būdus. 

4.1.2.3. Apibūdinti konflikto sąvoką ir kelis 
konflikto sprendimo būdus. 

4.1.2.4. Apibūdinti komandos sąvoką ir 
komandos narių vaidmenis. 

4.1.2.5. Nusakyti kelis kūrybiško 
problemų sprendimo būdus. 

 

Žinios ir supratimas 

4.1.3.1. Nusakyti laiko ir kitų išteklių 
valdymo technikas. 

4.1.3.2. Apibūdinti įvairius streso valdymo 
būdus. 

4.1.3.3. Apibūdinti įvairius tinkamus 
konfliktų sprendimo būdus. 

4.1.3.4. Įvardinti komandos formavimo 
principus. 

4.1.3.5. Apibūdinti įvairius kūrybiško 
problemų sprendimo būdus. 

Žinios ir supratimas 

4.1.4.1. Klasifikuoti laiko ir kitų išteklių 
valdymo technikas. 

4.1.4.2. Paaiškinti įvairius streso valdymo 
būdus. 

4.1.4.3. Paaiškinti konfliktų sprendimo 
būdus. 

4.1.4.4. Pagrįsti komandos formavimo 
principus. 

4.1.4.5. Paaiškinti kūrybiško problemų 
sprendimo būdus. 

Gebėjimai 

4.1.1.6. (3.3.1.2.) Sudaryti ir paaiškinti 
savo veiklos planą. 

4.1.1.7. Atpažinti nerimo situacijas savo 
kasdieniame gyvenime. 

4.1.1.8. Priimtinais būdais spręsti klasėje 
kylančius nesutarimus. 

4.1.1.9. Bendradarbiauti grupėje. 

4.1.1.10. Savarankiškai spręsti kasdienes 
problemas. 

Gebėjimai 

4.1.2.6. Taikyti elementarias laiko ir kitų 
išteklių valdymo technikas savo 
gyvenime. 

4.1.2.7. Taikyti kelis sau tinkamus streso 
valdymo būdus įvairiose situacijose. 

4.1.2.8. Tinkamais būdais spręsti 
konfliktus kasdienėse situacijose. 

4.1.2.9. Bendradarbiauti klasėje ir 
užklasinės veiklos grupėse. 

4.1.2.10. Kūrybiškai spręsti savo 
mokymosi problemas. 

Gebėjimai 

4.1.3.6. Taikyti laiko ir kitų išteklių 
valdymo technikas sudarant karjeros 
planą. 

4.1.3.7. Taikyti tinkamus streso valdymo 
būdus mokymosi situacijose. 

4.1.3.8. Tinkamais būdais spręsti 
konfliktus ir padėti juos spręsti 
bendraamžiams. 

4.1.3.9. Formuoti mokymosi komandas, 
bendradarbiauti mokymosi veiklose. 

4.1.3.10. Kūrybiškai spręsti su karjeros 
planavimu susijusias problemas. 

Gebėjimai 

4.1.4.6. Valdyti laiką ir kitus išteklius 
karjeros (mokymosi ir darbo) kelyje. 

4.1.4.7. Taikyti įvairius streso valdymo 
būdus sudėtingose karjeros (mokymosi ir 
darbo) situacijose. 

4.1.4.8. Spręsti konfliktus karjeros 
(mokymosi ir darbo) situacijose. 

4.1.4.9. Formuoti darbo ir mokymosi 
komandas, bendradarbiauti mokymosi ir 
darbo karjeros veiklose. 

4.1.4.10. Kūrybiškai spręsti problemas 
karjeros (mokymosi ir darbo) kelyje. 

Nuostatos 

4.1.1.11. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias kompetencijas 
kasdienėse  veiklose. 

Nuostatos 

4.1.2.11. Siekti taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias kompetencijas, 
siejant jas su gyvenimo tikslais. 

Nuostatos 

4.1.3.11. Siekti taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias kompetencijas, 
siejant jas su asmeniniu karjeros planu. 

Nuostatos 

4.1.4.11. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias kompetencijas, 
siejant jas su karjeros plano 
įgyvendinimu. 

 



4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

4.2.1. Sėkmingai adaptuotis ir veikti 
mokykloje. 

4.2.2. Sėkmingai adaptuotis ir veikti 
įvairiose mokymosi ir laisvalaikio 
veiklose. 

4.2.3. Sėkmingai adaptuotis ir veikti 
mokymosi ir laisvalaikio veiklose, 
susijusiose su asmeniniais karjeros 
planais. 

4.2.4. Sėkmingai pereiti į naujo tipo 
karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir 
joje įsitvirtinti. 

Žinios ir supratimas 

4.2.1. Nusakyti, kuo viena aplinka 
skiriasi nuo kitos (mokykla nuo darželio 
ir pan.). 

4.2.2. Apibūdinti įvairias buvimo 
naujoje mokymosi aplinkoje situacijas. 

Žinios ir supratimas 

4.2.2.1. Nusakyti sėkmingos adaptacijos 
naujoje aplinkoje veiksnius. 

4.2.2.2. Nusakyti adaptacijos naujoje 
aplinkoje poveikį žmogaus veiklų 
rezultatams ir jo savijautai. 

Žinios ir supratimas 

4.2.3.1. Nusakyti sėkmingos 
adaptacijos naujoje aplinkoje 
veiksnius ir nusakyti adaptacijos 
naujoje mokymosi aplinkoje etapus. 

4.2.3.2. Pagrįsti adaptacijos naujoje 
karjeros aplinkoje poveikį žmogaus 
karjeros sėkmei. 

Žinios ir supratimas 

4.2.4.1. Apibūdinti adaptacijos naujoje 
karjeros (mokymosi ar darbo) aplinkoje 
etapus. 

4.2.4.1. Paaiškinti sėkmingą perėjimą iš 
vienos mokymosi aplinkos į kitą mokymosi 
aplinką lemiančius veiksnius ir kliūtis. 

4.2.4.2. Nusakyti perėjimo į kitą karjeros 
(mokymosi ar darbo) aplinką paramos 
šaltinius. 

4.2.4.3. Nusakyti žmogaus konkurencingumą 
darbo rinkoje lemiančius veiksnius. 

Gebėjimai 

4.2.3. Sėkmingai adaptuotis ir veikti 
klasėje. 

4.2.4. Aptarti savo prisitaikymo 
mokykloje arba kitoje naujoje 
mokymosi aplinkoje patirtį. 

Gebėjimai 

4.2.2.3. Remiantis asmenine patirtimi ir 
konkrečių atvejų tyrimu, analizuoti 
adaptacijos naujoje aplinkoje veiksnius. 

4.2.2.4. Analizuoti asmeninę adaptacijos 
mokymosi ir laisvalaikio aplinkose patirtį. 

 

Gebėjimai 

4.2.3.3. Remiantis asmenine patirtimi, 
analizuoti adaptacijos naujoje 
mokymosi aplinkoje etapus. 

4.2.3.4. Diskutuoti apie adaptacijos 
mokymosi aplinkoje poveikį 
asmeniniams mokymosi rezultatams. 

4.2.3.5. Savo karjeros plane numatyti 
galimus adaptacijos sunkumus ir jų 
sprendimo kelius. 

Gebėjimai 

4.2.4.4. Peržiūrėti savo karjeros planus, 
atsižvelgiant į adaptacijos naujoje karjeros 
aplinkoje etapus. 

4.2.4.5. Analizuoti konkrečius perėjimo iš 
vienos mokymosi aplinkos į kitą mokymosi 
aplinką atvejus, išskiriant palankius veiksnius 
ir kliūtis. 

4.2.4.6. Pasinaudoti perėjimo į kitą karjeros 
(mokymosi ar darbo) paramos šaltiniais, 
realizuojant savo karjeros planą. 

Nuostatos 

4.2.5. Siekti sėkmingai adaptuotis ir 
veikti mokykloje. 

Nuostatos 

4.2.2.5. Siekti sėkmingai adaptuotis ir veikti 
įvairiose mokymosi ir laisvalaikio veiklose. 

Nuostatos 

4.2.3.6. Siekti sėkmingai adaptuotis ir 
veikti mokymosi ir laisvalaikio 
veiklose, susijusiose su asmeniniais 
karjeros planais. 

Nuostatos 

4.2.4.7. Siekti sėkmingai pereiti į naujo tipo 
mokymosi ar darbo aplinką ir joje adaptuotis. 

4.2.4.8. Prisiimti asmeninę atsakomybę už 
sėkmingą adaptaciją darbo vietoje. 

4.2.4.9. Siekti išlikti konkurencingu darbo 
rinkoje. 

 

4.3. Efektyviai ieškoti darbo. 

1 - 4 klasė 5 – 8 klasė 9 – 10 klasė 11 – 12 klasė 

4.3.1. Prisistatyti kasdienėse gyvenimo 4.3.2. Pristatyti save, savo ar grupės 4.3.3. Prisistatyti įvairiose situacijose 4.3.4. Parengti savo kompetencijos 



situacijose. darbo rezultatą bei procesą. ir parengti savo gyvenimo aprašymą, 
siejant jį su karjeros tikslais. 

aplanką ir taikyti įvairius darbo ieškos 
būdus, modeliuojant juos savo 
karjeros plano kontekste. 

Žinios ir supratimas 

4.3.1.1. Nusakyti gyvenimo situacijas, 
kuriose žmonėms tenka prisistatyti 
kitiems.  

 

Žinios ir supratimas 

4.3.2.1. Apibūdinti savęs, asmeninio bei 
grupės darbo pristatymo svarbą. 

4.3.2.2. Paaiškinti pagrindinius 
prisistatymo principus. 

Žinios ir supratimas 

4.3.3.1. Paaiškinti prisistatymo 
skirtingose situacijose ypatumus. 

4.3.3.2. Apibūdinti gyvenimo aprašymo 
rengimo procesą, siejant šį dokumentą su 
karjeros tikslais. 

4.3.3.3. Diskutuoti, kaip sėkmingas 
prisistatymas įtakoja asmens karjeros 
galimybių plėtrą. 

Žinios ir supratimas 

4.3.4.1. Nusakyti, kokie yra darbo ieškos 
būdai. 

4.3.4.2. Išvardyti, kokie yra pagrindiniai 
karjeros dokumentai ir jiems keliami 
reikalavimai. 

4.3.4.3. Nusakyti, kaip formuojamas 
kompetencijų aplankas, ir kokios yra jo 
pritaikymo galimybės. 

4.3.4.5. Paaiškinti, kaip pasirengti 
pokalbiui dėl darbo. 

Gebėjimai 

4.3.1.2. Nurodyti savo asmenybės 
teigiamas savybes prisistatant kitiems. 

4.3.1.3. Pateikti asmenybės prisistatymo 
kasdienėse gyvenimo situacijose 
pavyzdžių. 

Gebėjimai 

4.3.2.3. Aptarti savo ar grupės darbo 
rezultatų bei proceso pristatymą. 

4.3.2.4. Išskirti svarbiausius savęs 
pristatymo aspektus.  

Gebėjimai 

4.3.3.4. Analizuoti skirtingų tipų gyvenimo 
aprašymų privalumus ir trūkumus. 

4.3.3.5. Parengti savo gyvenimo 
parašymą, kuris atitiktų asmeninius 
karjeros tikslus. 

4.3.3.6. Simuliacinėse sąlygose tinkamai 
prisistatyti, pateikti savo gyvenimo 
aprašymą. 

Gebėjimai 

4.3.4.6. Kritiškai vertinti ir pasirinkti 
konkrečioje karjeros situacijoje tinkamus 
darbo ieškos būdus. 

4.3.4.7. Parengti naujausius formalius 
reikalavimus atitinkančius asmeninius 
karjeros dokumentus. 

4.3.4.8. Parengti ir pristatyti asmeninį 
kompetencijų aplanką. 

4.3.4.9. Simuliacinėse pokalbio dėl darbo 
veiklose formuluoti atsakymus, pozityviai 
reaguoti dinamiškai kintančiose sąlygose, 
improvizuoti. 

Nuostatos 

4.3.1.4. Pripažinti prisistatymo kitiems 
žmonėms svarbą. 

Nuostatos 

4.3.2.5. Sieti savo asmenybės pristatymą 
su skirtingomis veiklomis. 

4.3.2.6. Akcentuoti prisistatymo gebėjimų 
svarbą tolimesnėse mokymosi ir 
laisvalaikio veiklose. 

Nuostatos 

4.3.3.7. Pripažinti prisistatymo gebėjimų 
reikšmę siekiant karjeros tikslų. 

Nuostatos 

4.3.4.10. Pripažinti asmeninių pastangų ir 
veiksmų svarbą darbo vietos ieškos 
efektyvumui. 

4.3.4.11. Ieškoti asmens poreikius 
atitinkančio darbo. 

 

 

7. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METODIKA: UGDYMO KARJERAI PLANAVIMAS, MOTYVAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, 
STEBĖJIMAS IR KOKYBĖS RODIKLIAI 

7.1. Ugdymo karjerai planavimas, motyvavimas, organizavimas, stebėjimas ir kokybės rodikliai grindžiami aiškiu mokymosi tikslų ir uždavinių įprasminimu, 
vadovaujantis aprašytais programos įgyvendinimo požymiais – detalizuotomis mokinių karjeros kompetencijomis – organizacijos lygmenyje (žr. 1 pav.), 
klasės – pamokos lygmenyje, asmeniniame mokinio lygmenyje bei praktinių mokinio pasiekimų įvertinimu elgesyje.  



7.1.1. Organizacijos lygmuo 

7.1.1.1. Organizacijos lygmenyje mokykloje tariamasi dėl ugdymo karjerai įgyvendinimo tikslų, siekiant nustatyti optimalias galimybes rinkti ir apibendrinti 
informaciją, padedančią organizuoti mokinių ugdymą karjerai: aptariami galimi informacijos šaltiniai, išsiaiškinamos karjeros kompetencijos, pagrindinės 
programoje vartojamos sąvokos, tikslas ir uždaviniai, atsižvelgus į mokyklos savitumą ir esamas tradicijas, diskutuojami su programos realizavimu susiję 
klausimai, problemų sprendimo galimybės iliustruojamos pavyzdžiais, išklausomos nuomonės, informacija lokalizuojama. 

7.1.1.2. Mokyklos lygmens kokybės rodiklis – bendri pedagogų kolektyvo susitarimai dėl to, kaip atskiras karjeros kompetencijų dalis planuojama ugdyti 
per mokslo metus, kas glaudžiausiai siejasi konkrečiomis temomis ir kaip numatoma atskleisti turimą karjeros informaciją. 

7.1.2. Klasės / Grupės – pamokos lygmuo 

7.1.2.1. Klasės / grupės – pamokos lygmenyje mokytojas įvertina konkrečios mokymosi grupės poreikius ir pritaiko karjeros ugdymo programą, 
remdamasis nurodytais įgyvendinimo požymiais: planuodamas ugdymo procesą, atsižvelgia į konkrečių mokinių pasiekimų lygį, mokymosi poreikius, 
interesus ir mokymosi stilius, mokymo ir mokymosi sąlygas, mokyklos bendruomenės išsikeltus ugdymo tikslus ir prioritetus. 

7.1.2.2. Planuojant ir organizuojant ugdymą karjerai klasėje, grupėje tikslinga vykdyti projektus, padedančius mokiniams pažinti save, apibendrinti įgytas 
žinias ir planuoti jų panaudojimo galimybes verslo ir darbo pasaulyje, išbandyti naujus karjeros gebėjimus, modeliuoti ir imituoti situacijas, spręsti su 
karjera susijusias problemas ir pristatyti atliktas užduotis mokymosi grupei ir / arba mokyklos bendruomenei. 

7.1.2.3. Organizuojant ugdymo / mokymo procesą siekiama, kad ugdymas karjerai būtų grindžiamas mokinių patirtimi, ieškoma prasmingų mokymosi 
mokykloje ir gyvenimo už mokyklos ribų sąsajų, sudaromos sąlygos pažinti karjeros galimybes kitose mokymosi aplinkose: vykti į ekskursijas, darbo 
vietas, profesinio veiklinimo metu ir pan. 

7.1.2.4. Ugdymo karjerai procese mokymosi laikas naudojamas aktyviai mokinių veiklai, dirbant individualiai ir grupėmis.  

7.1.2.5. Atsižvelgus į skirtingus mokinių mokymosi stilius, numatoma mokymo metodų įvairovė, daug dėmesio skiriama aktyvaus mokymo ir mokymosi metodų 
panaudojimui, mokinių iniciatyvos skatinimui, individualumo atskleidimui. 

7.1.2.6. Užduotys turėtų būti diferencijuojamos ir individualizuojamos, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei galimybes. 

7.1.2.7. Karjeros kompetencijų ugdymo klasės / grupės – pamokos lygmenyje kokybės rodiklis – sudarytos palankios sąlygos mokiniams naudojantis 
prieinamais informacijos šaltiniais susipažinti su karjeros galimybėmis, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir įgyvendinti karjeros planą. 

7.1.3. Asmeninis mokinio lygmuo 

7.1.3.1. Mokiniai aktyviai mokosi, kai dirba bendradarbiaudami: keičiasi patirtimi, idėjomis, diskutuoja, kartu nagrinėja problemą, svarsto alternatyvas, 
ieško sprendimo. 

7.1.3.2. Siekiama, kad kiekvienas mokinys galėtų aktyviai dalyvauti ir sėkmingai mokytis, analizuoti problemines situacijas, argumentuoti savo nuomonę ir 
pasirinkimus. 

7.1.3.3. Mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti ir apsispręsti, išreikšti nuomones, idėjas, jausmus, vizualizuoti bei įvairiomis priemonėmis pristatyti įgytą 
patirtį.  

7.1.3.4. Ugdymas karjerai siejamas su situacijomis, artimomis darbo pasaulio pažinimui ir darbinių gebėjimų ugdymui, todėl mokiniams sudaromos 
sąlygos pažinti karjeros galimybes autentiškoje aplinkoje (pvz., per profesinio veiklinimo užsiėmimus ir pan.). 

7.1.3.5. Mokinio lygmenyje ugdymo kokybei pamatuoti sudaromi vertinimo kriterijai, vadovaujantis numatomomis ugdyti karjeros kompetencijomis ir 
aiškiais mokymosi uždaviniais, aptartomis veiklomis, išsiaiškinus, kaip mokysis mokiniai, kaip parodys, ko išmoko, kaip vyks mokymosi proceso refleksija 
bei bus vertinami rezultatai. 



7.1.3.6. Mokinio lygmenyje kokybės rodiklis – jo gebėjimas įsivertinti asmenines charakteristikas karjeros kontekste ir jomis pasinaudoti, siekiant 
asmeninių, mokymosi, socialinių ir profesinių tikslų, taip pat karjeros informacijos paieška, atranka ir įvertinimas, atsižvelgiant į interesus, gabumus ir 
galimybes. 

7.1.4. Praktinių mokinio pasiekimų vertinimas 

7.1.4.1. Vertinimas yra integrali mokymo bei mokymosi proceso dalis, kurios tikslas – padėti mokiniui mokytis ir siekti veiksmingesnio mokymo. 

7.1.4.2. Vertinami ne tik rezultatai, konkretūs mokinių darbai, mokymosi procesas, bet ir mokinių veiklos pokyčiai ir karjeros plėtojimo apraiškos elgesyje.  

7.1.4.3. Tradiciškai ugdymo procese renkama informacija apie klasės / grupės ir kiekvieno mokinio mokymosi stipriąsias vietas ir tobulintinas sritis, 
teikiama grįžtamoji informacija, atsižvelgiant į vertinimo informaciją koreguojamas pats mokymas.  

7.1.4.4. Mokytojas turėtų nuolat stebėti mokinių veiklą, kalbėtis su mokiniais, kad išsiaiškintų, kaip jiems sekasi taikyti įvairias mokymosi strategijas, kaip 
jie geba mokytis bendradarbiaudami, kaip geba įvertinti save, išsikelti mokymosi tikslus ir jų siekti.  

7.1.4.5. Į vertinimo veiklą įtraukiami ir mokiniai. Jie turėtų vertinti savo ir vieni kitų darbus, atsižvelgdami į mokymosi uždavin ius, vadovaudamiesi vertinimo 
kriterijais. Tokia savęs vertinimo ir vienas kito vertinimo praktika turėtų būti tikslinga ir reguliari. 

7.1.4.6. Mokytojo suteikiama grįžtamoji informacija turėtų būti grindžiama mokinio mokymosi pažanga, sunkumų nustatymu ir galimybių jiems įveikti 
numatymu. 

7.1.4.7. Mokinio pasiekimų vertinimo tikslu patogu mokiniams sudaryti savo atliktų užduočių aplanką (kompetencijos aplanką), kuriame kiekvienas 
mokinys demonstruotų savo karjeros kompetencijų plėtrą.  

7.1.4.8. Praktinių mokinio pasiekimų vertinimo kokybės rodiklis – savęs ir savo veiklos įprasminimas pozityviai prisidedant prie visuomeninio gyvenimo, 
siekiant gyvenimo ir karjeros tikslų. 

 



 

1 pav. Karjeros kompetencijų įgyvendinimo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. 

 
Karjeros kompetencijos 

 
 
 

1.1. Pažinti karjerai 
svarbias asmenybės 
charakteristikas. 
1.2. Pažinti socialinę 
aplinką ir socialinius 
vaidmenis. 

2.1. Rasti ir efektyviai 
naudoti karjeros 
informaciją. 
2.2. Pažinti mokymosi visą 
gyvenimą galimybes. 
2.3. Pažinti kintantį darbo 
pasaulį.  

3.1. Kelti karjeros ir gyvenimo 
tikslus. 
3.2. Priimti karjeros 
sprendimus. 
3.3. Sudaryti karjeros planą.  

4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai 
svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas.  
4.2. Sėkmingai pereiti iš 
mokyklos į kitą karjeros 
(mokymosi ar darbo) aplinką 
4.3. Efektyviai ieškoti darbo. 

1. Savęs pažinimo 

sritis: 

2. Karjeros galimybių 
pažinimo sritis: 

3. Karjeros planavimo 

sritis: 

4. Karjeros 

įgyvendinimo sritis: 

Pradinio 
ugdymo 
progarma 

Pagrindinio 
ugdymo 

 pirmos dalies  
 progarma 

 

Pagrindinio 
ugdymo 

 antros dalies 
progarma 

Vidurinio 
ugdymo 

ir profesinio 
mokymo 
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8. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMO IR INTEGRAVIMO GALIMYBĖS 

8.1. Kiekviena mokykla, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės narių poreikius, mokyklos kultūrą ir tradicijas, pedagoginio personalo kvalifikaciją ir plačias 
ugdymo karjerai integravimo į dalykus galimybes planuoja ugdymą karjerai, vadovaudamasi ugdymo karjerai programa, pasirinkdama mokyklai priimtiną 
programos įgyvendinimo modelį. 

8.2. Ugdymo karjerai programa įgyvendinama integruojant ją į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo turinį. 

8.3. Bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje per visus dalykus integruotai ugdomos bendrosios kompetencijos (mokėjimo mokytis, 
komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, asmeninė), reikalingos ir būsimai karjerai. 

8.4. Karjeros bendrųjų kompetencijų ugdymas, taikymas ir plėtra bei darbo pasaulio pažinimas turi būti ugdomas per visų mokomųjų dalykų pamokas. 

8.5. Bendrojo ugdymo mokyklose dalis karjeros kompetencijų yra įgyjama per turiniu ir/arba tematika artimų dalykų pamokas: dorinio ugdymo, ekonomikos ir 
verslumo, technologijų, psichologijos, informacinių technologijų, o pradiniame ugdyme ir per pasaulio pažinimo pamokas. Pavyzdžiui, pažinti karjerai svarbias 
asmenybės charakteristikas – dorinis ugdymas ir psichologija, pažinti kintantį darbo pasaulį – technologinis ugdymas, ekonomika ir verslumas, rasti ir 
efektyviai naudoti karjeros informaciją – informacinės technologijos. 

8.6. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programas, karjeros kompetencijos gali būti ugdomos mokiniams pasiūlius Ugdymo 
karjerai pasirenkamąjį dalyką. Mokyklos, į pasirenkamųjų dalykų sąrašą neįtraukusios Ugdymo karjerai dalyko, taip pat mokiniams, kurie nepasirinko mokyklos 
siūlomo pasirenkamojo Ugdymo karjerai dalyko, šių kompetencijų plėtrai skiriamas laikas praktinės, socialinės, prevencinės ar kitų veiklų metu, kurioms, 
vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų). 

8.7. Profesinio mokymo įstaigose ugdymo karjerai turinys integruojamas į Ekonomikos ir verslo pagrindų dalyko ir bendrojo ugdymo dalykų turinį. 

8.8. Aktualios Ugdymo karjerai temos gali būti nagrinėjamos ne tik bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų pamokose, bet ir neformaliame ugdyme, 
mokiniams konsultuojantis su karjeros konsultantu, sudarant sąlygas profesiniam veiklinimui ir kt. 

8.9. Sėkmingam ugdymo karjerai turinio integravimui būtina sąlyga yra visų mokyklos mokytojų bendradarbiavimas, bendras karjeros kompetencijų ugdymo 
veiklos planavimas ir veiksminga komunikacija sprendžiant ugdymo turinio įgyvendinimo klausimus.



Kairaitis, Z., Talačkaitė, D.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų (3–6 m.) ugdymas karjerai: prielaidos, 

programa, užsiėmimų aprašai. Metodinė priemonė / Lietuvos mokslo ir švietimo ministerija.. 

Vilnius: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2020. – 67 p. 

 

ISBN 978-9955-899-10-5                   (skaitmeninis PDF) 

 

 Metodinėje priemonėje apžvelgiama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo karjerai 

psichologiniai ir pedagoginiai ypatumai, analizuojamos ir gretinamos sąvokos karjera ir profesija 

bei jų turinys ikimokyklinio pradinio ugdymo programoje Pateikiama ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo karjerai programa ir konkrečios rekomendacijos – aprašai, – kaip organizuoti ugdymo 

procesą, užsiėmimus, siekiant ugdyti šio amžiaus vaikų karjeros kompetencija.  

 Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pedagogams / mokytojams, 

psichologams ir metodininkams. 
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