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Vaikas renkasi 
tolesn  mokymosi į

kelią
Kas yra svarbu renkantis profesiją?
• Savo savybių, norų ir gebėjimų pažinimas
• Širdies balsas
• Profesijos atstovų darbo aplinkos, reikalingų 

savybių, darbo priemonių, darbo pobūdžio ir pan. 
pažinimas

• Domėjimasis profesijų paklausumu
• Vasaros praktika įmonėje (išbandyti pasirinktą 

profesiją)



  

Vaikas renkasi tolesn  į
mokymosi kelią

•Nori
•Gali
•Reikia



  

Profesinė 
mokykla 

(profesija)

Gimnazija

Profesinė mokykla 
(9-10 kl.)

Pagrindinė 
mokykla

?

AŠTUNTOKAS



  

Pagrindinės mokyklos:

• “Saulėtekio” pagrindinė mokykla
• I.Simonaitytės pagrindinė mokykla
• Vitės pagrindinė mokykla



  

Profesinės mokyklos:
(priima po 8 kl.)

• Siuvimo ir verslo paslaugų 
mokykla

• Turizmo mokykla
• Laivų statybos ir remonto 

mokykla



  

Profesinės mokyklos:
(priima po 8 kl.mokytis 

profesijos)

• Verslo ir paslaugų mokykla
(apdailininkas)
• Laivų statybos ir remonto mokykla
(laivų sistemų ir įrengimų 

montuotojai)



  

Profesinė mokykla ar 
universitetas?

Profesinė mokykla:
• Daugiau praktinių 

žinių;
• Mokslas trunka 

trumpiau;
• Baigus iškart galima 

pradėti dirbti;
• Paprasčiau rasti 

darbą (tendencijos 
kinta).

Universitetas:
• Daugiau teorinių 

žinių;
• Mokslas trunka 

ilgiau;
• Sieja ateitį su 

moksline karjera;
• Sunkiau rasti darbą 

(tendencijos kinta).



  

Projektas “Ugdymo karjerai ir 
steb senos modeli  suk rimas ir pl tra ė ų ū ė

bendrąjame lavinime ir profesiniame 
mokyme”

• Mokykloje pradėtas vykdyti nuo 2012 m. 
spalio.

• Ugdymo karjerai programos tikslas - sudaryti 
sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes 
profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų 
tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

• Ugdymas karjerai apima progimnazijas, 
gimnazijas ir profesines mokyklas.



  

Kas jau padaryta?

• Klasės valandėlės “Žingsnis po žingsnio planuok 
savo karjerą”.

• Savęs ir profesijų pažinimo klasės valandėlės.
• Testai savęs pažinimui.
• Testai profesiniam tinkamumui.
• Veiklinimo vizitas į Siuvimo ir verslo paslaugų 

mokyklą.
• Vizitas į “Vėtrungės” gimnaziją.



  

Kas bus padaryta?

• Planuojami vizitai į Aukuro ir Ąžuolyno 
gimnazijas.

• Veiklinimo vizitas į Turizmo mokyklą.
• Profesijų pažinimo renginys 5-8 kl.
• Mokinių darbų paroda.



  

Kuo gali padėti 
tėvai?

• Papasakoti klasės mokiniams apie 
savo profesiją.

• Pasikviesti į darbovietę.
• Padėti savo vaikui rinkti medžiagą 

renginiui.



  

Kuo jums gali padėti 
mokykla?

• Individualios konsultacijos jums ir  
vaikui apie mokymosi galimybes.

• Vaiko sugebėjimų testavimas.
• Informacijos apie mokymo įstaigas 

teikimas.



  Ačiū už dėmesį 

Sėkmės padedant vaikams rinkantis profesinį kelią.
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