Ugdymo karjerai programos
priedas

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJOS IR JŲ RAIDA
I lygis
pradinio ugdymo
programos (1–4 klasių)
mokiniai

III lygis
IV lygis
pagrindinio ugdymo programos
vidurinio ugdymo programų (11–12 (III–IV
antrosios dalies (9–10 (I–II
gimnazijos) klasių) mokiniai, profesinio
gimnazijos) klasių) ir profesinio
mokymo programų (išskyrus programų, skirtų
mokymo programų, skirtų
neturintiems pagrindinio išsilavinimo)
neturintiems pagrindinio išsilavinimo,
mokiniai
mokiniai
1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS
1.1. Kompetencija pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera
Kompetencijos esmė:

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

II lygis
pagrindinio ugdymo programos
pirmosios dalies (5–8 klasių)
mokiniai

1.1.2. Pažinti savo savybes,
gabumus, polinkius, vertybes ir
svajones.
Būti savimi, priimti ir
kūrybingai realizuoti save.

1.1.3. Pažinti save – savo vertybes,
savybes, gabumus, svajones, interesus,
jų sąsajas su karjera, savo asmenybę
kaip visumą.
Būti savimi, priimti ir kūrybingai
realizuoti save.

1.1.4. Pažinti save – savo asmenybės
ypatumus (savybes, vertybes, gabumus,
polinkius, interesus, kompetencijas), savo
asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų
sąsajas su karjera.
Būti savimi, priimti save, vertinti ir
kūrybingai realizuoti save.

Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
1.1.1.1. Įvardyti savo
svarbiausias savybes ir
pomėgius.
1.1.1.2. Paaiškinti, kuo
žmonės skiriasi vieni
nuo kitų.

1.1.2.1. Įvardyti ir pavyzdžiais
pagrįsti savo asmenybės
ypatumus: savybes, vertybes,
svajones, polinkius ir interesus,
ryškėjančius gabumus.
1.1.2.2. Įvardyti stipriuosius ir

1.1.3.1. Gerai pažinti svarbius savo
asmenybės ypatumus: savybes,
vertybes, svajones, polinkius ir
interesus, gabumus.
1.1.3.2. Įvardyti ir pavyzdžiais pagrįsti
stipriuosius ir keistinus savo

1.1.4.1. Gerai įsisąmoninti svarbius savo
asmenybės ypatumus: savybes, vertybes,
svajones, polinkius ir interesus, gabumus ir
kompetencijas, kitus svarbius ypatumus.
1.1.4.2. Įvardyti ir pavyzdžiais pagrįsti
stipriuosius ir keistinus savo asmenybės
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1.1.1.3. Pateikti
paprastų pavyzdžių
apie žmogaus dvasinį,
psichinį ir fizinį
asmenybės aspektus.

keistinus savo asmenybės
ypatumus.
1.1.2.3. Pateikti ir aptarti
paprastus pavyzdžius apie
žmogaus dvasinį, psichinį ir
fizinį asmenybės aspektus.
1.1.2.4. Apibūdinti svajonių,
vertybių, interesų ir gabumų
įvairovę ir jų įtaką gyvenimo
kokybei.
1.1.2.5. Diskutuoti, kokie
asmenybės ypatumai svarbiausi
pagrindinėse gyvenimo srityse.
1.1.2.6. Nusakyti kelis
pagrindinius savęs pažinimo
būdus ir priemones.
1.1.2.7 Įvardyti ir diskutuoti apie
vidinius ir išorinius veiksnius,
kurie padeda ar trukdo asmeniui
pažinti save.
1.1.2.8. Žinoti keletą savęs
motyvavimo ir pasitikėjimo
stiprinimo būdų.

1.1.1.4. Padedant
suaugusiesiems
pradėti stebėti save –
savo elgesį, mintis,

1.1.2.9. Stebėti ir tyrinėti save –
savo elgesį, mintis, emocijas,
kūną.
1.1.2.10. Taikyti pagrindinius

asmenybės ypatumus.
1.1.3.3. Apibūdinti žmogaus dvasinį,
psichinį ir fizinį asmenybės aspektus.
1.1.3.4. Aptarti asmeninių savybių,
vertybių, gabumų, svajonių įtaką
gyvenimui ir karjerai.
1.1.3.5. Paaiškinti, kokie asmenybės
ypatumai svarbiausi pagrindinėse
gyvenimo srityse.
1.1.3.6. Apibūdinti pagrindinius savęs
pažinimo ir įsivertinimo būdus ir
priemones (klausimų kėlimą,
refleksiją, išbandymą, meditaciją,
konsultavimąsi ir kt.).
1.1.3.7. Įvardyti ir diskutuoti apie
vidinius ir išorinius veiksnius, kurie
padeda ar trukdo asmeniui pažinti
save: valia, sveikata, pasitikėjimas,
gebėjimas susikaupti, artimų žmonių
išreiškiamas palaikymas arba
nepalaikymas ir kt.
1.1.3.8. Žinoti keletą savęs
motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo
būdų.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
1.1.3.9. Stebėti ir tyrinėti save, savo
asmenybės ypatumus įvairiose
situacijose.
1.1.3.10. Pasirinkti ir savarankiškai

ypatumus.
1.1.4.3. Apibūdinti žmogaus dvasinį, psichinį
ir fizinį asmenybės aspektus ir jų kaitą žmogui
bręstant.
1.1.4.4. Suprasti ir paaiškinti savo asmenybės
ypatumų pažinimo, realaus ir teigiamo savęs
vertinimo reikšmę savo gyvenimui ir karjerai.
1.1.4.5. Paaiškinti ir įvairiais pavyzdžiais
pagrįsti, kokie asmenybės ypatumai svarbiausi
pagrindinėse gyvenimo srityse: asmeninio
tobulėjimo, šeimos, darbinės veiklos,
sveikatos, bendravimo ir kt.
1.1.4.6. Suprasti ir paaiškinti pagrindinius
savęs pažinimo ir įsivertinimo būdus ir
priemones (klausimų kėlimą, refleksiją,
išbandymą, konsultavimąsi, bendravimą, savęs
tyrinėjimą iš skirtingų perspektyvų (realusis,
idealusis, parodomasis, veidrodinis „aš“) ir
kt.).
1.1.4.7. Paaiškinti svarbiausius vidinius ir
išorinius veiksnius, kurie padeda ar trukdo
asmeniui pažinti ir priimti save: valia,
sveikata, pasitikėjimas, gebėjimas susikaupti,
artimų žmonių išreiškiamas palaikymas arba
nepalaikymas ir kt.
1.1.4.8. Paaiškinti, kaip veikia įvairūs savęs
motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo būdai.
1.1.4.9. Sutelkti dėmesį ir stebėti, tyrinėti save,
savo asmenybės ypatumus, jų pasireiškimą
įvairiose situacijose ir aplinkose.
1.1.4.10. Pasirinkti ir savarankiškai taikyti
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emocijas, kūną.
1.1.1.5. Užduoti sau
klausimus: kas aš esu,
koks aš esu?
1.1.1.6. Pajusti ir
aptarti su artimais
žmonėmis situacijas,
kuriose nesijaučiu
natūraliai, savimi.

1.1.1.7. Domėtis
savimi ir pripažinti
savo asmenybės
savitumą,
sudėtingumą ir kaitą.

savęs pažinimo būdus ir
priemones: kelti ir ieškoti
atsakymų į esminius klausimus:
kas aš esu, koks aš esu, kokios
mano svajonės? Apmąstyti savo
patirtį; gauti grįžtamąjį ryšį iš
artimų žmonių; taikyti kitus sau
patinkančius būdus.
1.1.2.11. Stengtis įvairiose
situacijose veikti sąmoningai
suvokiant save ir aplinką.
1.1.2.12. Pastebėti, apgalvoti ir
pasitarti dėl atvejų, situacijų,
kuriose nepriimu savęs ar atskirų
savo savybių.

taikyti pagrindinius savęs pažinimo
būdus ir priemones: kelti ir ieškoti,
brandinti atsakymus į esminius
klausimus: kas aš esu, koks aš esu,
kokia mano gyvenimo paskirtis, kokia
gyvenimo prasmė? Reflektuoti,
analizuoti patirtį; gauti grįžtamąjį ryšį
iš artimų žmonių; taikyti kitas sau
priimtinas objektyvaus įsivertinimo
priemones, technikas, įrankius.
1.1.3.11. Įvairiose situacijose veikti
sąmoningai suvokiant save ir aplinką.
1.1.3.12. Pastebėti, apgalvoti ir imtis
koreguoti savo požiūrį ir elgesį
situacijose, kuriose nepriimu savęs ar
atskirų savo savybių.

Kompetencijos dalis: nuostatos
1.1.2.13. Pažinti ir tyrinėti save,
1.1.3.13. Pažinti ir tyrinėti save, savo
savo kaitą.
kaitą.
1.2.4.14. Priimti save, vertinti
1.1.3.14. Priimti save, vertinti save
save realiai ir teigiamai.
realiai ir teigiamai.
1.2.4.15. Tobulinti save.
1.1.3.15. Tobulinti save.
1.1.4.16. Ugdyti savo
1.1.3.16. Ugdyti savo refleksyvumą.
refleksyvumą.
1.1.3.17. Gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų.
1.1.4.17. Gauti grįžtamąjį ryšį iš
1.1.3.18. Drįsti realizuoti save.
kitų.
1.1.3.19. Sieti savo asmenybės

veiksmingus savęs pažinimo būdus ir
priemones: kelti ir ieškoti, brandinti atsakymus
į esminius klausimus: kas aš esu, koks aš esu,
kokia mano gyvenimo paskirtis, kokia
gyvenimo prasmė? Reflektuoti, analizuoti
turimą patirtį; susieti įvairius savo asmenybės
ypatumus į visumą ir sudaryti savo asmenybės
kaip visumos portretą, įvertinti jo kaitą; gauti
grįžtamąjį ryšį iš įvairių žmonių, konsultuotis;
tyrinėti savo asmenybės ypatumus išbandant
juos įvairiose situacijose; atsipalaiduoti ir
pasitelkti vaizduotę siekiant save pažinti;
įsivertinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses;
taikyti savęs pažinimui kitus veiksmingus
būdus.
1.1.4.11. Įvairiose situacijose sąmoningai
veikti suvokiant save ir aplinką, reflektuoti ir
analizuoti, ar veikiu pagal savo vertybes,
siekius, gabumus.
1.1.4.12. Pastebėti, analizuoti ir imtis
koreguoti savo požiūrį, elgesį ar savybes
situacijose, kuriose nepriimu savęs ar atskirų
savo savybių.
1.1.4.13. Pažinti ir tyrinėti save, savo kaitą.
1.1.4.14. Priimti save, vertinti save realiai ir
teigiamai.
1.1.4.15. Tobulinti save.
1.1.4.16. Ugdyti savo refleksyvumą.
1.1.4.17. Gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų.
1.1.4.18. Drįsti rizikuoti ir realizuoti save.
1.1.4.19. Sieti savo karjeros sprendimus su
savo svajonėmis, savybėmis, vertybėmis,
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charakteristikas su karjeros
sprendimais.

1.2.1. Papasakoti
apie savo artimiausią
socialinę aplinką:
šeimą, giminę, klasę,
bendruomenę.
1.2.1.1. Apibūdinti
sąvokas „šeima“,
„giminė“,
„bendruomenė“.
1.2.1.2. Papasakoti
apie savo šeimą,
giminę, klasę,
bendruomenę.

1.2.1.3. Pastebėti ir
apgalvoti savo tėvų,
giminaičių gyvenimo
istorijas, klasės ir

gabumais ir kt.
1.1.4.20. Pažinti ir taikyti geriausius darbo su
savimi metodus.
1.2. Kompetencija pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai
Kompetencijos esmė:
1.2.2. Pažinti socialinių ryšių
1.2.3. Svarstyti savo socialinės
1.2.4. Pažinti ir sąmoningai vertinti socialinės
įvairovę ir suprasti žmogaus
aplinkos ir socialinių vaidmenų
aplinkos įtaką, esamus ir numatomus savo
socialinių vaidmenų kaitą
poveikį karjeros sprendimams.
socialinius vaidmenis planuojant ir
gyvenime.
įgyvendinant karjerą.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
1.2.2.1. Apibūdinti savo
1.2.3.1. Apibūdinti artimiausios
socialinių ryšių įvairovę ir
socialinės aplinkos įtaką pasaulio
dinamiką.
suvokimui ir karjeros sprendimams.
1.2.2.2. Paaiškinti socialinių
1.2.3.2. Paaiškinti, kodėl priimant
vaidmenų kaitą žmogaus
karjeros sprendimus svarbu atsižvelgti
gyvenime.
į būsimus socialinius vaidmenis.
1.2.2.3. Pristatyti ir aptarti įvairių 1.2.3.3. Pagrįsti bendradarbiavimo
karjeros pavyzdžių iš savo
svarbą planuojant karjerą.
aplinkos.
1.2.3.4. Pateikti sėkmingos karjeros
pavyzdžių pagrindžiant savo
nuomonę.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
1.2.2.4. Nagrinėti savo socialinius 1.2.3.5. Pažinti savo artimiausią
ryšius, nupiešti ryšių tinklą.
socialinę aplinką ir jos poveikį sau.
1.2.2.5. Pastebėti socialinės
1.2.3.6. Įvertinti socialinės aplinkos
aplinkos įtaką savo pasaulio
įtaką savo pasaulio suvokimui,

1.2.4.1. Apibūdinti artimiausios socialinės
aplinkos (šeimos, giminaičių, draugų ir kt.)
įtaką gyvenimo ir karjeros sprendimams.
1.2.4.2. Paaiškinti tolimesnės socialinės
aplinkos (pažįstamų, bendruomenės,
visuomenės) įtaką karjeros pasirinkimams.
1.2.4.3. Įvardyti svarbius gyvenimo įvykius
(šeimos sukūrimas, vaiko gimimas ir kt.), jų
keliamus vaidmenų pokyčius ir paaiškinti, kaip
šie socialiniai vaidmenys veikia karjerą.
1.2.4.4. Nusakyti bendradarbiavimo svarbą
mokymosi ir darbo veiklos sėkmei.
1.2.4.5. Pristatyti ir paaiškinti, pateikti savo
nuomonę apie įdomius žmonių gyvenimo,
karjeros pavyzdžius iš savo aplinkos.
1.2.4.6. Analizuoti savo artimąją ir tolimesnę
socialinę aplinką, socialinių ryšių pobūdį,
įvairovę ir dinamiką.
1.2.4.7. Atpažinti ir kritiškai vertinti socialinės
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bendruomenės
dabartį.

1.2.1.4. Pažinti savo
artimiausią socialinę
aplinką.

2.1.1. Naudotis
įvairiais informacijos
šaltiniais, susipažinti
su darbo veiklų ir
profesijų įvairove.

suvokimui, kasdienių ir karjeros
sprendimų darymui.
1.2.2.6. Apibūdinti savo paties ir
artimųjų socialinius vaidmenis.
1.2.2.7. Savęs pažinimui ir savo
karjeros kūrimui į pagalbą
pasitelkti išmintingus, pozityvius
asmenis.

kasdienių ir karjeros sprendimų
darymui.
1.2.3.7. Atsižvelgti į savo esamus ir
būsimus socialinius vaidmenis,
svarbius priimant karjeros sprendimus.
1.2.3.8. Savęs pažinimui ir savo
karjeros kūrimui į pagalbą pasitelkti
išmintingus asmenis.
1.2.3.9. Bendradarbiauti savo
socialinėje aplinkoje planuojant
asmeninę karjerą.

Kompetencijos dalis: nuostatos
1.2.2.8. Pažinti socialinius ryšius, 1.2.3.10. Pažinti artimiausios
vaidmenis ir jų kaitą.
socialinės aplinkos ir socialinių
vaidmenų įtaką priimamiems
kasdieniams ir karjeros sprendimams.

aplinkos įtaką savo pasaulio suvokimui,
kasdienių ir karjeros sprendimų darymui.
Atsispirti nepagrįstam spaudimui.
1.2.4.8. Analizuoti savo esamus ir numatyti
būsimus socialinius vaidmenis ir su jais
susijusius įsipareigojimus.
1.2.4.9. Analizuoti, kaip esami ir būsimi
socialiniai vaidmenys riboja ir (arba) praplečia
karjeros galimybes.
1.2.4.10. Savęs pažinimui ir savo karjeros
kūrimui į pagalbą pasitelkti išmintingus
asmenis.
1.2.4.11. Bendradarbiauti savo socialinėje
aplinkoje, mokymosi grupėje ir tarp grupių
kuriant asmeninę karjerą.
1.2.4.12. Pažinti ir kritiškai vertinti socialinės
aplinkos ir socialinių vaidmenų poveikį
kasdieniams sprendimams ir karjerai.
1.2.4.13. Renkantis karjeros kelią kritiškai
vertinti socialinius stereotipus (lyčių, amžiaus
ir pan.) ir nebūti jų suvaržytam.

2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS
2.1. Kompetencija rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją
Kompetencijos esmė:
2.1.2. Naudotis įvairiais
2.1.3. Rasti, analizuoti, sisteminti,
2.1.4. Rasti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir
informacijos šaltiniais, rinkti vertinti ir planuojant karjerą naudotis
įgyvendinant karjerą naudotis aktualia karjeros
ir sisteminti sau aktualią
aktualia karjeros informacija (apie savęs informacija (apie savęs pažinimą, tobulinimąsi,
karjeros informaciją (apie
pažinimą, darbus, profesijas, mokymosi darbus, profesijas, mokymosi, įsidarbinimo
darbus, profesijas, mokymosi galimybes ir kt.).
galimybes ir kt.).
galimybes ir kt.).
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2.1.1.1. Paaiškinti,
kaip ieškoti
informacijos internete
ir bibliotekoje.
2.1.1.2. Apibūdinti
informacijos šaltinius.

2.1.1.3. Naudojantis
įvairiais šaltiniais
surinkti informaciją
apie dominančias
veiklas ir profesijas.

2.1.1.4. Tyrinėti
veiklų įvairovę.

2.2.1. Papasakoti,
kaip geriausiai
sekasi mokytis.

Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
2.1.2.1. Paaiškinti, kaip ir kur 2.1.3.1. Paaiškinti, kur ir kaip rasti
rasti, sisteminti ir saugoti
karjeros informaciją (apie savęs
karjeros informaciją.
pažinimą, darbus, profesijas ir
mokymosi galimybes).
2.1.2.2. Apibūdinti ir
palyginti įvairius karjeros
2.1.3.2. Apibūdinti įvairius karjeros
informacijos šaltinius, jų
informacijos šaltinius, rūšis,
patikimumą.
informacijos paieškos ir tvarkymo
būdus.
2.1.3.3. Paaiškinti, kaip aktualią karjeros
informaciją panaudoti planuojant
karjerą.
Kompetencijos dalis: gebėjimai
2.1.2.3. Rasti ir susisteminti
2.1.3.4. Naudojantis įvairiais
sau aktualią karjeros
informacijos rinkimo būdais rasti,
informaciją apie mokymosi ir analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti ir
darbo galimybes.
nuolat atnaujinti sau aktualią karjeros
informaciją (apie savęs pažinimą,
darbus, profesijas ir mokymosi
galimybes ir kt.).
2.1.3.5. Panaudoti sau aktualią karjeros
informaciją sudarant karjeros planą.
Kompetencijos dalis: nuostatos
2.1.2.4. Domėtis veiklų
2.1.3.6. Domėtis aktualia karjeros
įvairove ir karjeros
informacija ir tikslingai panaudoti ją
galimybėmis.
planuojant karjerą.

2.1.4.1. Paaiškinti, kur ir kaip ieškoti ir rasti
informacijos apie savęs pažinimą ir tobulinimąsi,
užimtumo sritis, darbus, profesijas, mokymosi
formas ir kryptis, visų tipų mokymosi įstaigas,
įsidarbinimo galimybes ir kitus aktualius
karjeros klausimus.
2.1.4.2. Apibūdinti karjeros informacijos rūšis,
informacijos paieškos, tvarkymo, sisteminimo ir
atnaujinimo būdus.
2.1.4.3. Paaiškinti, kaip aktualią karjeros
informaciją naudoti įgyvendinant karjerą.
2.1.4.4. Naudojantis įvairiais informacijos
rinkimo būdais rasti, analizuoti, sisteminti,
kritiškai vertinti ir nuolat atnaujinti sau aktualią
karjeros informaciją (apie savęs pažinimą ir
tobulinimąsi, darbus, profesijas, mokymosi
formas ir kryptis, visų tipų mokymosi įstaigas,
įsidarbinimo galimybes, sąlygas ir kt.).
2.1.4.5. Pasinaudoti sau aktualia karjeros
informacija įgyvendinant karjeros planą.
2.1.4.6. Domėtis aktualia karjeros informacija ir
tikslingai panaudoti ją siekiant karjeros tikslų.

2.2. Kompetencija pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes
Kompetencijos esmė:
2.2.2. Taikyti sau veiksmingus 2.2.3. Taikyti ir išbandyti įvairius
2.2.4. Pažinti mokymosi visą gyvenimą
mokymosi būdus, paaiškinti
veiksmingus mokymosi būdus,
galimybių įvairovę ir pasirinkti sau
nuolatinio mokymosi ir
apibūdinti mokymosi visą gyvenimą
veiksmingiausius mokymosi būdus.
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karjeros sėkmės ryšį.

2.2.1.1. Papasakoti,
kaip aš mokausi.
2.2.1.2. Papasakoti
apie individualų ir
grupinį mokymąsi.

galimybes ir susieti jas su savo
asmenine vizija ar karjeros planu.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
2.2.2.1. Apibūdinti jaunimui
2.2.3.1. Apibūdinti plačią formaliojo ir
prieinamas formaliojo ir
neformaliojo mokymosi galimybių
neformaliojo mokymosi
įvairovę.
galimybes.
2.2.3.2. Aptarti mokymosi visą
2.2.2.2. Nusakyti įvairius
gyvenimą būdus ir metodus, susieti juos
mokymosi būdus ir metodus
su asmeniniais planais.
susiejant juos su asmeniniais
2.2.3.3. Apibūdinti savo mokymosi
planais.
stilių, mokėjimo mokytis kompetenciją
2.2.2.3. Aptarti savo
ir jų taikymo įvairiose mokymosi bei
mokymosi stilių.
karjeros veiklose galimybes.

2.2.4.1. Apibūdinti ir paaiškinti plačią
mokymosi visą gyvenimą galimybių ir būdų
įvairovę.
2.2.4.2. Paaiškinti įvairius mokymosi visą
gyvenimą būdus ir metodus, ypač tuos, kurie yra
veiksmingiausi išbandyti asmeniškai ir susiję su
asmeniniais karjeros planais. Susieti juos su
asmeniniais planais.
2.2.4.3. Apibūdinti savo mokymosi stilių,
ypatumus ir mokėjimo mokytis kompetenciją.
2.2.4.4. Pagrįsti mokymosi visą gyvenimą
svarbą karjerai.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
2.2.1.3. Mokytis
individualiai ir
grupėje.

2.2.1.4. Jausti poreikį
mokytis.

2.2.2.4. Tyrinėti mokymosi
visą gyvenimą pavyzdžius
savo socialinėje aplinkoje.
2.2.2.5. Pasirinkti ir taikyti
įvairius sau tinkamus
mokymosi būdus.

2.2.3.4. Tyrinėti įvairias mokymosi
galimybes, įvertinti jas kuriant savo
asmeninę viziją ar karjeros planą.
2.2.3.5. Nagrinėti savo mokymosi stilių
ir pasirinkti sau tinkamus mokymosi
būdus.

2.2.2.6. Jausti poreikį mokytis
ir tobulėti.
2.2.2.7. Sieti mokymąsi su

Kompetencijos dalis: nuostatos
2.2.3.6. Jausti poreikį mokytis ir
tobulėti.
2.2.3.7. Siekti pažinti save kaip

2.2.4.5. Tyrinėti mokymosi galimybių įvairovę.
2.2.4.6. Pasirinkti ir taikyti sau tinkamus
mokymosi būdus ir metodus, kurie padėtų
veiksmingai tobulėti ir siekti išsikeltų tikslų.
2.2.4.7. Analizuoti savo mokymosi stilių ir
numatyti jo taikymo galimybes tolesniuose
karjeros etapuose.
2.2.4.8. Objektyviai vertinti, išbandyti ir
sąmoningai pasirinkti sau tinkamas mokymosi
galimybes, institucijas.
2.2.4.9. Jausti poreikį mokytis ir tobulėti
pripažįstant tai kaip labai įdomų ir sėkmingai
karjerai būtiną visą gyvenimą trunkantį procesą.
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gyvenimo ir karjeros sėkme.

2.3.1. Aptarti, ką ir
kodėl žmonės dirba.

2.3.1.1. Papasakoti
apie sau labiausiai
patinkančias veiklas,
darbus ir profesijas.
2.3.1.2. Nusakyti
darbo paskirtį
žmogaus ir
visuomenės
gyvenime.
2.3.1.3. Papasakoti
apie savo šeimos
narių ir artimųjų
karjeras.

besimokantįjį.
2.2.3.8. Pažinti ir praktiškai išbandyti
plačią mokymosi galimybių įvairovę.

2.2.4.10. Pažinti ir praktiškai išbandyti plačią
mokymosi galimybių įvairovę.
2.2.4.11. Pažinti save kaip besimokantįjį ir
teigiamai vertinti savo mokymosi galimybes.
2.2.4.12. Pasinaudoti sau tinkamiausiomis
mokymosi galimybėmis.
2.3. Kompetencija pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą
Kompetencijos esmė:
2.3.2. Pažinti pagrindinius
2.3.3. Pažinti įvairius darbus, profesijas, 2.3.4. Pažinti darbo pasaulio galimybes (įvairius
darbus, profesijas, jų šeimas,
darbų tipus, domėtis kaitos
darbus ir profesijas (ypač tas, kurios domina), jų
darbų tipus ir bendrai domėtis
tendencijomis ir susieti tai su savo
tipus ir kt.), suprasti jo kaitos tendencijas ir tai
darbo pasauliu.
karjera.
susieti su savo karjera.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
2.3.2.1. Išsamiai apibūdinti
2.3.3.1. Ištyrinėti ir pristatyti įvairius sau
sau labiausiai patinkančius
patinkančius savanorystės, praktikų ar
darbus, profesijas.
kt. būdu išbandytus darbus.
2.3.2.2. Aptarti darbo reikšmę 2.3.3.2. Nagrinėti darbo reikšmę ir
žmogaus ir visuomenės
paskirtį žmogaus gyvenime. Suvokti
gyvenime.
galimybę dirbti mėgstamą arba
nemėgstamą darbą, galimybę pasirinkti
2.3.2.3. Papasakoti apie
tarp savo svajonių darbo arba aplinkybių
pagrindinius darbus,
profesijas, jų tipus ir įvairovę. primesto darbo.
2.3.3.3. Apibūdinti darbų įvairovę ir jų
2.3.2.4. Išnagrinėti savo
tipus pagal darbo pobūdį, organizavimą,
šeimos narių ir artimųjų
sudėtingumą ir ūkio sektorius.
karjeras.
2.3.2.5. Aptarti, kaip keičiasi 2.3.3.4. Nusakyti darbo ir jo fizinės,
psichologinės, socialinės aplinkos
darbai ir profesijos.
ypatumus.
2.3.2.6. Aptarti, kokie
2.3.3.5. Apžvelgti sėkmingų žmonių,
įgūdžiai, mokėjimai yra
kurie dirbo (-a) dominančiose
svarbūs XXI amžiaus

2.3.4.1. Išsamiai apibūdinti ir išnagrinėti įvairius
sau patinkančius darbus (ne mažiau kaip 7)
remiantis tiesiogine savo patirtimi, įgyta
veiklinimo, praktikos ar kitu būdu ir bendraujant
su atitinkamų profesijų atstovais. Paaiškinti ir
įvairiais pavyzdžiais pagrįsti, kokie asmenybės
ypatumai ir kompetencijos yra svarbiausi šiose
profesijose.
2.3.4.2. Nagrinėti darbo reikšmę ir paskirtį
žmogaus gyvenime. Suvokti ir analizuoti
galimybę rinktis savo svajonių darbą arba
aplinkybių primestą darbą, mėgstamą arba
nemėgstamą darbą, galimybę prisitaikyti prie
visuomenės poreikių ir galimybę kurti šiuos
poreikius.
2.3.4.3. Apžvelgti ir nagrinėti darbų įvairovę
pagal įvairius kriterijus (pobūdį,
savarankiškumą, atsakomybę, sudėtingumą,
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darbuotojui.

2.3.1.4. Tyrinėti
įvairias veiklas ir
profesijas.

2.3.1.5. Domėtis

2.3.2.7. Tyrinėti darbo
pasaulio įvairovę (darbus,
profesijas, žmonių karjeras ir
kt.) dabar ir skirtingais
istoriniais laikotarpiais.
2.3.2.8. Išbandyti
dominančias profesijas ir
veiklas.
2.3.2.9. Vertinti savo karjeros
viziją darbo pasaulio
perspektyvų aspektu.

2.3.2.10. Domėtis darbo

profesinėse srityse, karjeras.
2.3.3.6. Nusakyti svarbiausias darbo
pasaulio kaitos tendencijas.
2.3.3.7. Apibūdinti, kokios
kompetencijos yra svarbios XXI
amžiaus darbuose.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
2.3.3.8. Tyrinėti darbo pasaulio įvairovę
ir atrasti sau labiausiai patinkančias
veiklas.
2.3.3.9. Išbandyti konkrečias darbo
pasaulio galimybes (darbus, profesijas),
kurios atitinka asmeninį pašaukimą,
savybes, ateities viziją.
2.3.3.10. Atpažinti darbo pasaulio kaitos
tendencijas artimiausioje socialinėje
aplinkoje.
2.3.3.11. Įvertinti darbo pasaulio kaitos
galimą įtaką asmeninei vizijai ar
karjeros planui.
Kompetencijos dalis: nuostatos
2.3.3.12. Domėtis darbo pasauliu ir jo

darbo organizavimą, ūkio sektorius ir pan.),
žinoti svarbiausias profesijų ir veiklų
klasifikavimo sistemas.
2.3.4.4. Apibūdinti darbo ir jo fizinės,
psichologinės, socialinės aplinkos ypatumus.
2.3.4.5. Apžvelgti ir pakomentuoti konkrečių
sėkmingų žmonių, kurie dirbo (-a)
dominančiose profesinėse srityse, karjeras.
2.3.4.6. Paaiškinti svarbiausias darbo pasaulio
kaitos tendencijas ir jų galimą poveikį žmogaus
karjerai.
2.3.4.7. Paaiškinti, kokios kompetencijos yra
svarbios ir kokios svarbiausios XXI amžiaus
darbuose.
2.3.4.8. Tyrinėti darbo pasaulio įvairovę ir
atrasti sau labiausiai patinkančias veiklas –
rinkti, interpretuoti, vertinti ir asmeninės
karjeros tikslams panaudoti surinktą informaciją
apie pasirinktas profesijas, dominančius ūkio
sektorius, karjeros kryptis, organizacijas, darbo
vietas, pareigybes.
2.3.4.9. Išbandyti konkrečias pasirinktas darbo
pasaulio galimybes (darbus, profesijas), kurios
atitinka asmeninę ateities viziją, pašaukimą ir
stipriąsias asmenybės puses.
2.3.4.10. Analizuoti konkrečius karjeros atvejus
ir atpažinti darbo pasaulio kaitos poveikį jiems.
2.3.4.11. Įvertinti galimą darbo pasaulio kaitos
poveikį pasirinktai asmeninei karjerai.
2.3.4.12. Kryptingai domėtis darbo pasauliu ir jo
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darbais, profesijomis
ir žmonių karjeromis.

pasauliu ir jo galimybėmis.
2.3.2.11. Tyrinėti ir išbandyti
profesijas, veiklas, kurios
labiausiai patinka, atitinka
asmenines svajones, vertybes,
gebėjimus, tikslus.

galimybėmis.
2.3.3.13. Tyrinėti ir išbandyti profesijas,
veiklas, kurios labiausiai patinka,
atitinka asmenines svajones, vertybes,
gebėjimus, tikslus.

galimybėmis.
2.3.4.13. Tyrinėti ir išbandyti profesijas, veiklas,
kurios labiausiai patinka, atitinka asmenines
svajones, vertybes, gebėjimus, tikslus.

3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS
3.1. Kompetencija kelti gyvenimo ir karjeros tikslus
Kompetencijos esmė:
3.1.1. Svajoti ir kelti
3.1.2. Kelti gyvenimo tikslus 3.1.3. Rinktis gyvenimo prioritetus,
3.1.4. Išsikelti, vertinti ir suderinti savo
savo artimiausius
remiantis asmenine ateities
kelti, vertinti, derinti savo gyvenimo ir
gyvenimo ir karjeros tikslus ir prioritetus,
veiklos tikslus.
vizija.
karjeros tikslus.
koreguoti juos atsižvelgiant į asmeninius ir
aplinkos pokyčius.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
3.1.1.1. Turėti įvairių 3.1.2.1. Žinoti savo svajones ir 3.1.3.1. Žinoti savo svajones ir tikslus,
3.1.4.1. Suvokti savo asmeninę viziją, tikslus,
svajonių ir tikslų, juos tikslus, aptarti juos su
grupuoti juos pagal prioritetus ir aptarti
prioritetus ir gebėti juos apibūdinti.
aptarti su artimais
pasirinktais asmenimis.
juos su pasirinktais asmenimis.
3.1.4.2. Paaiškinti tikslo, svajonės, karjeros,
asmenimis.
3.1.2.2. Apibūdinti asmeninės
3.1.3.2. Paaiškinti tikslo, svajonės,
asmeninės vizijos ir gyvenimo tikslų sampratas
3.1.1.2. Apibūdinti
vizijos, gyvenimo tikslų,
karjeros, asmeninės vizijos ir gyvenimo ir svarbą.
tikslo ir svajonės
svajonės, karjeros sampratas ir tikslų sampratas ir svarbą.
3.1.4.3. Gyvenimo tikslus ir prioritetus susieti
sąvokas ir jų svarbą.
jų svarbą.
3.1.3.3. Apibūdinti ir susieti pagrindines su pagrindinėmis gyvenimo sritimis.
3.1.1.3. Papasakoti,
3.1.2.3. Įvardyti pagrindines
gyvenimo sritis.
3.1.4.4. Paaiškinti tikslų, prioritetų ir
kaip keliami veiklos
gyvenimo sritis.
3.1.3.4. Apibūdinti tikslų, prioritetų ir
asmeninės vizijos formulavimo ir derinimo
tikslai.
3.1.2.4. Nusakyti asmeninės
asmeninės vizijos formulavimo ir
principus ir rekomendacijas.
vizijos ir tikslų formulavimo
derinimo principus ir rekomendacijas.
3.1.4.5. Apibūdinti ir paaiškinti bent kelias
principus.
3.1.3.5. Apibūdinti bent vieną iš žinomų žinomas asmeninės karjeros plėtojimą
3.1.2.5. Aptarti aplinkos
asmeninės karjeros plėtojimą
aiškinančias teorijas.
poveikį žmogaus gyvenimo ir
aiškinančių teorijų.
3.1.4.6. Aptarti aplinkos poveikį žmogaus
karjeros tikslams.
3.1.3.6. Aptarti aplinkos poveikį
gyvenimo ir karjeros tikslams.
žmogaus gyvenimo ir karjeros tikslams. 3.1.4.7. Suvokti karjerą ir darbo rinką kaip
nuolat besivystančius ir kintančius reiškinius.
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3.1.1.4. Svajoti ir
kelti tikslus.
3.1.1.5. Įvardyti savo
mokymosi ir
laisvalaikio tikslus.

3.1.2.6. Svajoti, rinktis
prioritetus, kelti gyvenimo
tikslus, modeliuoti asmeninę
viziją.
3.1.2.7. Gebėti paversti
asmeninę viziją realiais
gyvenimo ir karjeros tikslais
numatant veiksmus ir
terminus.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
3.1.3.7. Formuluoti savo asmeninę
viziją remiantis žiniomis apie save ir
socialinę aplinką, pasirinkti savo
gyvenimo prioritetus.
3.1.3.8. Kelti ir suderinti savo gyvenimo
ir karjeros tikslus.
3.1.3.9. Periodiškai įsivertinti ir
prireikus koreguoti savo karjeros ir
gyvenimo tikslus atsižvelgiant į
asmeninį tobulėjimą ir patirtį.
3.1.3.10. Prisiimti atsakomybę už savo
gyvenimo ir karjeros tikslus.
3.1.3.11. Susikurti ir stiprinti savo
motyvaciją, susijusią su gyvenimo ir
karjeros tikslais.
Kompetencijos dalis: nuostatos
3.1.3.12. Formuluoti gyvenimo ir
karjeros viziją ir kelti karjeros tikslus.

3.1.4.8. Formuluoti savo asmeninę viziją
remiantis žiniomis apie save patį ir socialinę
aplinką, pasirinkti savo gyvenimo prioritetus.
3.1.4.9. Kelti ir suderinti savo gyvenimo ir
karjeros tikslus ir numatyti veiksmų planą
jiems įgyvendinti.
3.1.4.10. Periodiškai įsivertinti ir prireikus
koreguoti savo karjeros ir gyvenimo tikslus
atsižvelgiant į asmeninį tobulėjimą, brandą,
socialinės aplinkos ir darbo pasaulio pokyčius.
3.1.4.11. Prisiimti atsakomybę už savo
gyvenimo ir karjeros tikslus.
3.1.3.12. Susikurti ir stiprinti savo motyvaciją,
kurios reikia siekiant gyvenimo ir karjeros
tikslų.

3.1.4.13. Veikti tikslingai, pagal susikurtą
asmeninę viziją ir karjeros tikslus ir
atsižvelgiant į reikšmingus aplinkybių
pokyčius.
3.2. Kompetencija gyvenimo ir karjeros tikslams planuoti ir realizuoti pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano instrumentus
Kompetencijos esmė:
3.2.1. Planuoti savo
3.2.2. Planuoti savo mokymąsi 3.2.3. Kurti asmeninę viziją ar karjeros
3.2.4. Sukurti, analizuoti ir atnaujinti savo
svarbiausias veiklas. ir laisvalaikį, siejamą su
planą, grįstą savęs pažinimu, asmenine
asmeninę viziją ar karjeros planą, paremtą giliu
asmenine ateities vizija.
patirtimi, išbandant įvairias veiklas.
savęs ir karjeros galimybių pažinimu.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
3.2.1.1. Papasakoti,
3.2.2.1. Nusakyti planavimo
3.2.3.1. Apibūdinti asmeninės vizijos /
3.2.4.1. Paaiškinti ir pagrįsti asmeniniais
kaip sudaromas
reikšmę siekiant gyvenimo
karjeros plano kūrimo seką ir
pavyzdžiais planavimo teikiamas galimybes,
planas.
tikslų.
pagrindines sudedamąsias dalis.
naudą ir rizikas.
3.2.3.2. Įvardyti karjeros planui
3.2.4.2. Aptarti asmeninės vizijos, karjeros
3.1.1.6. Siekti veikti
tikslingai.

3.1.2.8. Siekti sukurti
asmeninę viziją.
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įgyvendinti reikalingus išteklius ir
galimus rizikos veiksnius.

3.2.1.2. Sudaryti ir
paaiškinti savo
veiklos planą.

3.2.1.3. Siekti
planuoti savo
kasdienes veiklas.

3.2.2.2. Sudaryti mokymosi ir
laisvalaikio veiklų, susijusių su
asmeniniais tikslais, planą.
3.2.2.3. Sudaryti ilgalaikių
tikslų įgyvendinimo planą.

3.2.2.4. Planuoti savo veiklas
ir kartu būti atviram gyvenimo
galimybėms.
3.2.2.5. Galimybių įvairovėje

Kompetencijos dalis: gebėjimai
3.2.3.3. Kurti asmeninę viziją / karjeros
planą, grįstą savęs pažinimo, karjeros
galimybių tyrimo ir karjeros sprendimo
rezultatais.
3.2.3.4. Įvertinti su asmeninės vizijos /
karjeros plano įgyvendinimu susijusius
išteklius, numatyti rizikos veiksnius ir
pateikti galimas karjeros plano
alternatyvas.
3.2.3.5. Kuriant ir įgyvendinant savo
asmeninę viziją / karjeros planą tartis ir
kitaip pasitelkti išmintingus žmones.
3.2.3.6. Susikurti mokymosi, tobulėjimo
gaires atsižvelgiant į savo karjeros
tikslus.

Kompetencijos dalis: nuostatos
3.2.3.7. Pasinaudoti planavimo
teikiamomis galimybėmis savo
gyvenimo ir karjeros kūrimui.
3.2.3.8. Galimybių įvairovėje pamatyti

plano sampratas ir jų teikiamas galimybes.
3.2.4.3. Apibūdinti kelis sau labiausiai
patinkančius asmeninės vizijos / karjeros plano
kūrimo / planavimo būdus.
3.2.4.4. Paaiškinti bendrus sėkmingo /
veiksmingo karjeros plano kūrimo principus,
rizikas ir įgyvendinimui reikalingus išteklius.
3.2.4.5. Kurti, modeliuoti, lyginti įvairias savo
ateities galimybes. Susieti tai su savo
asmenybės savybėmis ir pasinaudoti įvairiais
savęs pažinimo būdais.
3.2.4.6. Sukurti, objektyviai įsivertinti ir
periodiškai atnaujinti asmeninę viziją / karjeros
planą, pagrįstą giliu savęs pažinimu
atsižvelgiant į savo ir karjeros galimybių kaitą.
3.2.4.7. Objektyviai vertinti su asmeninės
vizijos / karjeros plano įgyvendinimu
susijusius išteklius bei jų dinamiką, įvertinti
rizikos veiksnius ir pagrįsti galimas karjeros
plano alternatyvas.
3.2.4.8. Kuriant ir įgyvendinant savo asmeninę
viziją / karjeros planą tartis ir kitaip pasitelkti
išmintingus žmones.
3.2.4.9. Susikurti mokymosi, tobulėjimo gaires
/ strategiją atsižvelgiant į savo karjeros tikslus.
3.2.4.10. Pasinaudoti planavimo ir asmeninės
vizijos / karjeros plano kūrimo teikiamomis
galimybėmis savo gyvenimo ir karjeros
kūrimui.
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pamatyti ir rinktis galimybes
pagal savo asmeninius
gyvenimo tikslus, prioritetus,
vertybes.

ir rinktis galimybes pagal savo
asmeninius gyvenimo tikslus,
prioritetus, vertybes.

3.3. Kompetencija priimti karjeros sprendimus
Kompetencijos esmė:
3.3.1. Aptarti, kaip
3.3.2. Suprasti ir taikyti
3.3.3. Savarankiškai priimti karjeros
priimami sprendimai.
įvairius sprendimo priėmimo sprendimus taikant įvairius karjeros
modelius ir technikas
sprendimo priėmimo modelius ir
mokymosi ir gyvenimo
technikas.
situacijose.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
3.3.1.1. Aptarti, kaip
3.3.2.1. Apibūdinti kelis
3.3.3.1. Apibūdinti karjeros sprendimų
žmonės priima
sprendimų priėmimo modelius reikšmę karjeros sėkmei.
sprendimus, ir
ir technikas.
3.3.3.2. Apibūdinti karjeros sprendimų
pateikti įvairių
priėmimo kriterijus.
sprendimų pavyzdžių.
3.3.3.3. Apibūdinti įvairius karjeros
sprendimų priėmimui taikomus
modelius ir technikas.
3.3.3.4. Nurodyti galimus su karjeros
sprendimais susijusius sunkumus.

3.3.1.2. Skirti

3.3.2.2. Ramiai ir apgalvotai

3.2.4.11. Periodiškai atnaujinti savo asmeninę
viziją / karjeros planą atsižvelgiant į
asmeninius ir karjeros galimybių pokyčius.
3.2.4.12. Galimybių įvairovėje pamatyti ir
rinktis galimybes pagal savo asmeninius
gyvenimo tikslus, prioritetus, vertybes.

3.3.4. Savarankiškai ir apgalvotai priimti
karjeros sprendimus, juos reflektuoti ir kritiškai
vertinti, taikyti įvairius karjeros sprendimo
priėmimo modelius ir technikas.

3.3.4.1. Paaiškinti karjeros sprendimų procesą.
3.3.4.2. Pagrįsti karjeros sprendimų priėmimo
kriterijus.
3.3.4.3. Klasifikuoti karjeros sprendimo
priėmimui taikomus modelius ir technikas.
3.3.4.4. Nusakyti sunkumų, susijusių su
karjeros sprendimais, įveikimo būdus ir sąsajas
su asmenybės bei aplinkos charakteristikomis.
3.3.4.5. Aptarti asmeninės atsakomybės už
priimamus gyvenimo ir karjeros sprendimus
bei rezultatus svarbą.
3.3.4.6. Suprasti, kad priimti sprendimai
nebūtinai turi būti galutiniai, kad juos galima
keisti atsižvelgiant į asmeninę ir socialinę
dinamiką.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
3.3.3.5. Savarankiškai svarstyti ir priimti 3.3.4.7. Savarankiškai, ramiai ir apgalvotai
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dėmesio apgalvoti
svarbiausiems savo
sprendimams.
3.3.1.3. Paaiškinti
savo sprendimus.

svarstyti ir priimti rimtesnius
gyvenimo sprendimus (pvz.,
pasirinkti neformaliojo
švietimo kryptį (būrelį) siejant
tai su būsimais karjeros
pasirinkimais).
3.3.2.3. Atpažinti sprendimo
priėmimo modelius savo
gyvenimo situacijose.
3.3.2.4. Taikyti mokymosi ir
gyvenimo situacijoms
tinkamas sprendimo priėmimo
technikas.

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

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

karjeros sprendimus taikant kelis
karjeros sprendimo priėmimo modelius
ir technikas ir atsižvelgiant į savo
karjeros tikslus.
3.3.3.6. Įvertinus savo asmenybės
ypatumus ir aplinkos teikiamas
galimybes numatyti kitas galimas
karjeros pasirinkimų alternatyvas.
3.3.3.7. Tyrinėti savo sprendimų
priėmimo patirtį, mokytis iš klaidų ir
sėkmių.
3.3.3.8. Sudaryti asmeniškai svarbių
karjeros sprendimų kriterijų sąrašą.
3.3.3.9. Analizuoti su savo karjeros
sprendimais susijusius sunkumus,
numatyti jų įveikimo būdus.
Kompetencijos dalis: nuostatos
3.3.3.10. Siekti sąmoningai,
savarankiškai ir atsakingai priimti
karjeros sprendimus.

svarstyti ir priimti gyvenimo ir karjeros
sprendimus. Taikyti įvairius karjeros
sprendimo priėmimo modelius ir technikas.
3.3.4.8. Įvertinus asmeninius ypatumus ir
aplinkos teikiamas galimybes numatyti kitas
galimas karjeros sprendimų alternatyvas.
3.3.4.9. Analizuoti ir ramiai įsivertinti savo
karjeros sprendimus, mokytis iš klaidų ir
pasiekimų. Įžvelgti savo karjeros sprendimų
proceso etapus.
3.3.4.10. Kritiškai vertinti su savo karjeros
sprendimais susijusių sunkumų įveikimo
būdus.
3.3.4.11. Prisiimti atsakomybę už gyvenimo ir
karjeros sprendimus bei rezultatus.

3.3.4.12. Siekti nuolat sąmoningai,
savarankiškai ir atsakingai priimti ir
objektyviai vertinti gyvenimo ir karjeros
sprendimus.

4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS

4.1.1. Plėtoti karjerai
svarbias bendrąsias
kompetencijas ir jas
taikyti kasdienėse
veiklose.

4.1. Kompetencija plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas
Kompetencijos esmė:
4.1.2. Plėtoti karjerai
4.1.3. Plėtoti ir taikyti karjerai
4.1.4. Plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias
svarbiausias bendrąsias
svarbiausias bendrąsias kompetencijas,
bendrąsias kompetencijas siekiant realizuoti
kompetencijas ir susieti jas
kurių reikia realizuoti karjeros planui.
savo asmeninę viziją ir įgyvendinti karjeros
su gyvenimo tikslais.
planą.
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Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
4.1.1.1. Papasakoti,
4.1.2.1. Paaiškinti, kodėl
4.1.3.1. Nusakyti laiko ir kitų išteklių
kokie veiksniai lemia svarbu planuoti laiką, pateikti
valdymo technikas.
sėkmę karjeroje ir
laiko ir kitų išteklių planavimo 4.1.3.2. Apibūdinti įvairius streso
gyvenime.
pavyzdžių.
valdymo ir išvengimo būdus.
4.1.1.2. Suprasti,
4.1.2.2. Apibūdinti streso
4.1.3.3. Apibūdinti pagrindinius
kokios situacijos kelia sąvoką, galimas jo priežastis,
konstruktyvius konfliktų sprendimo
nerimą ar įtampą,
pasekmes ir valdymo būdus.
būdus.
pateikti pavyzdžių.
4.1.2.3. Apibūdinti konflikto
4.1.3.4. Įvardyti komandos formavimo
4.1.1.3. Žinoti kelis
sąvoką ir kelis konstruktyvius
principus ir tinkamą elgesį grupėje.
būdus, kaip
konfliktų sprendimo būdus.
4.1.3.5. Apibūdinti įvairius kūrybiško
konstruktyviai spręsti 4.1.2.4. Apibūdinti komandos
problemų sprendimo būdus.
kylančius tarpusavio
sąvoką ir galimus vaidmenis
nesutarimus.
komandoje.
4.1.1.4. Suprasti, kaip 4.1.2.5. Nusakyti kelis
sutarti ir veikti
kūrybiško problemų sprendimo
grupėje drauge.
būdus.
4.1.1.5. Paaiškinti
problemos sąvoką ir
galimus sprendimo
būdus.
Kompetencijos dalis: gebėjimai
4.1.1.6. Sudaryti su
4.1.2.6. Taikyti elementarias
4.1.3.6. Taikyti laiko ir kitų išteklių
karjeros planavimu
laiko ir kitų išteklių valdymo
valdymo technikas rengiant karjeros
susijusių
technikas savo gyvenime.
planą.
kompetencijų sąrašą. 4.1.2.7. Taikyti kelis sau
4.1.3.7. Taikyti tinkamus streso
4.1.1.7. Atpažinti
tinkamus streso valdymo
valdymo būdus mokymosi situacijose.
situacijas, kurios kelia būdus įvairiose situacijose.
4.1.3.8. Konstruktyviai spręsti
nerimą ar įtampą.
4.1.2.8. Konstruktyviai spręsti konfliktus ir padėti juos spręsti
4.1.1.8. Priimtinais
konfliktus kasdienėse
bendraamžiams.
būdais spręsti klasėje situacijose.
4.1.3.9. Formuoti mokymosi komandas,
kylančius

4.1.4.1. Klasifikuoti laiko ir kitų išteklių
valdymo technikas.
4.1.4.2. Paaiškinti streso priežastis, pasekmes
ir įvairius veiksmingus streso valdymo ir
išvengimo būdus.
4.1.4.3. Apibūdinti įvairius konstruktyvius
konfliktų sprendimo būdus, suprasti, koks
elgesys gilina konfliktą ir koks padeda
susitarti.
4.1.4.4. Pagrįsti komandos formavimo
principus, galimus vaidmenis ir efektyvų elgesį
komandoje.
4.1.4.5. Paaiškinti kūrybiško problemų
sprendimo būdus.

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. Konstruktyviai spręsti konfliktus
karjeros (mokymosi ir darbo) situacijose.
4.1.4.9. Formuoti darbo ir mokymosi
komandas, bendradarbiauti mokymosi ir darbo
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nesutarimus.
4.1.1.9.
Bendradarbiauti
grupėje.
4.1.1.10.
Savarankiškai spręsti
kasdienes problemas.
4.1.1.11. Plėtoti ir
taikyti karjerai
svarbiausias
bendrąsias
kompetencijas.

4.1.2.9. Bendradarbiauti
klasėje ir neformaliosios
veiklos grupėse.
4.1.2.10. Kūrybiškai spręsti
savo mokymosi sunkumus.

4.1.2.11. Plėtoti ir taikyti
karjerai svarbiausias
bendrąsias kompetencijas.

bendradarbiauti mokymosi veiklose.
4.1.3.10. Kūrybiškai spręsti su karjeros
planavimu susijusias problemas.

Kompetencijos dalis: nuostatos
4.1.3.11. Plėtoti ir taikyti karjerai
svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

karjeros veiklose.
4.1.4.10. Kūrybiškai spręsti problemas karjeros
(mokymosi ir darbo) kelyje.
4.1.4.11. Gebėti ne tik prisitaikyti prie
besikeičiančių visuomenės poreikių, bet ir juos
kurti ar daryti jiems įtaką.

4.1.4.12. Plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias
bendrąsias kompetencijas realizuojant savo
asmeninę viziją ir karjeros planą.

4.2. Kompetencija sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje
Kompetencijos esmė:
4.2.1. Sėkmingai
4.2.2. Sėkmingai adaptuotis
4.2.3. Sėkmingai adaptuotis ir veikti
4.2.4. Sėkmingai pereiti į naują karjeros
adaptuotis ir veikti
ir veikti įvairiose mokymosi mokymosi ir laisvalaikio veiklose, ypač (mokymosi, darbo ar kt.) aplinką ir įsitvirtinti
mokykloje.
ir laisvalaikio veiklose.
susijusiose su asmeniniais karjeros
joje.
tikslais.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
4.2.1.1. Nusakyti, kuo 4.2.2.1. Nusakyti sėkmingos
4.2.3.1. Nusakyti sėkmingos adaptacijos 4.2.4.1. Apibūdinti adaptacijos naujoje
viena aplinka skiriasi adaptacijos naujoje aplinkoje
naujoje aplinkoje veiksnius ir
karjeros (mokymosi, darbo ar kt.) aplinkoje
nuo kitos (mokykla
veiksnius.
adaptacijos naujoje mokymosi aplinkoje etapus.
nuo darželio ir pan.). 4.2.2.2. Nusakyti adaptacijos
etapus.
4.2.4.2. Paaiškinti sėkmingą perėjimą iš vienos
4.2.1.2. Apibūdinti
naujoje aplinkoje poveikį
4.2.3.2. Pagrįsti sklandžios adaptacijos
mokymosi aplinkos į kitą, mokymosi ar darbo
įvairias buvimo
žmogaus veiklų rezultatams ir naujoje karjeros aplinkoje poveikį
aplinką lemiančius veiksnius, kliūtis ir galimus
naujoje mokymosi
jo savijautai.
žmogaus karjeros sėkmei.
paramos šaltinius.
aplinkoje situacijas.
4.2.4.3. Nusakyti žmogaus konkurencingumą
darbo rinkoje lemiančius veiksnius.
Kompetencijos dalis: gebėjimai
4.2.1.3. Sėkmingai
4.2.2.3. Remiantis asmenine
4.2.3.3. Remiantis asmenine patirtimi
4.2.4.4. Analizuoti įvairius perėjimo iš vienos
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adaptuotis ir veikti
klasėje.
4.2.1.4. Aptarti savo
prisitaikymo
mokykloje arba kitoje
naujoje mokymosi
aplinkoje patirtį.

patirtimi ir konkrečių atvejų
tyrimu aptarti adaptacijos
naujoje aplinkoje veiksnius.
4.2.2.4. Analizuoti asmeninę
adaptacijos mokymosi ir
laisvalaikio aplinkose patirtį.

4.2.1.5. Siekti
sėkmingai adaptuotis
ir veikti mokykloje.

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

4.3.1. Prisistatyti
kasdienėse gyvenimo
situacijose, atskleisti
savo stipriąsias puses.

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

analizuoti adaptacijos naujoje
mokymosi aplinkoje veiksnius, etapus ir
aplinkybes.
4.2.3.4. Savo karjeros plane numatyti
galimus adaptacijos sunkumus ir jų
sprendimo būdus.
4.2.3.5. Diskutuoti apie adaptacijos
mokymosi aplinkoje poveikį
asmeniniams mokymosi rezultatams.
Kompetencijos dalis: nuostatos
4.2.3.6. Siekti sėkmingai adaptuotis ir
veikti mokymosi ir laisvalaikio veiklose,
susijusiose su asmeniniais karjeros
tikslais.

mokymosi aplinkos į kitą mokymosi ar darbo
aplinką atvejus išskiriant palankius veiksnius ir
kliūtis.
4.2.4.5. Pasinaudoti išorinės paramos
galimybėmis pereinant į kitą karjeros
(mokymosi ar darbo) aplinką.
4.2.4.6. Peržiūrėti savo karjeros planus
atsižvelgiant į adaptacijos naujoje karjeros
aplinkoje etapus.

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 naujoje aplinkoje.
4.2.4.9. Siekti būti konkurencingam darbo
rinkoje.
4.3. Kompetencija tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą
Kompetencijos esmė:
4.3.2. Pristatyti save, savo ar 4.3.3. Prisistatyti įvairiose situacijose ir 4.3.4. Taikyti įvairius darbo paieškos arba (ir)
grupės darbo rezultatą bei
parengti savo gyvenimo aprašymą,
verslo pradėjimo būdus, išbandyti įvairius
procesą, susirasti ir išbandyti siejamą su karjeros tikslais, išbandyti
darbus ir profesijas modeliuojant tai savo
įvairias neformaliojo
įvairius sau patinkančius darbus,
karjeros plano kontekste, pasirengti savo
ugdymo ir profesinio
profesijas.
kompetencijos aplanką.
veiklinimo veiklas.
Kompetencijos dalis: žinios ir supratimas
4.3.2.1. Apibūdinti savęs,
4.3.3.1. Paaiškinti prisistatymo
4.3.4.1. Apibūdinti darbo paieškos būdus,
asmeninio bei grupės darbo
skirtingose situacijose ypatumus.
suprasti, kur ir kaip tikslinga ieškoti darbo ar
pristatymo svarbą.
4.3.3.2. Apibūdinti gyvenimo aprašymo, praktikos galimybių.
4.3.2.2. Paaiškinti pagrindinius siejamo su karjeros tikslais, rengimo
4.3.4.2. Apibūdinti verslo pradėjimo būdus.
prisistatymo principus ir
procesą.
4.3.4.3. Paaiškinti, kaip pasirengti pokalbiui
svarbiausius aspektus.
4.3.3.3. Diskutuoti apie sėkmingo
dėl darbo.
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prisistatymo poveikį asmens karjeros
galimybių plėtrai.

Kompetencijos dalis: gebėjimai
4.3.1.2. Nurodyti
4.3.2.3. Su suaugusiųjų
4.3.3.4. Susirasti ir atlikti profesinio
savo asmenybės
pagalba susirasti ir išbandyti
veiklinimo veiklas pagal savo polinkius
teigiamas savybes
įvairias neformaliojo ugdymo
ir planus.
prisistatant kitiems.
ir profesinio veiklinimo
4.3.3.5. Analizuoti skirtingų tipų
veiklas, atitinkančias
gyvenimo aprašymų privalumus ir
asmeninius
polinkius.
trūkumus, jų atitiktį keliamiems
4.3.1.3. Pateikti
4.3.2.4.
Pristatyti
save,
savo
ar
reikalavimams.
asmenybės
grupės
darbo
rezultatus
bei
prisistatymo
4.3.3.6. Parengti savo gyvenimo
procesą.
Analizuoti
savo
ir
kitų
kasdienėse gyvenimo
aprašymą, atitinkantį asmeninius
situacijose pavyzdžių. asmenų pristatymus.
karjeros tikslus.
4.3.3.7. Simuliacinėmis sąlygomis
tinkamai prisistatyti, pateikti savo
gyvenimo aprašymą ir motyvacijos
apibūdinimą.

4.3.1.4. Pripažinti
tinkamo prisistatymo
kitiems žmonėms
svarbą.

Kompetencijos dalis: nuostatos
4.3.2.5. Tinkamai prisistatyti
4.3.3.8. Susirasti praktiką arba darbą,
įvairiose veiklose (mokymosi, atitinkančius asmeninę viziją, poreikius,
laisvalaikio ir kt.).
vertybes ir gebėjimus.
4.3.2.6. Pripažinti asmeninių
4.3.3.9. Tinkamai prisistatyti įvairiose
pastangų ir veiksmų svarbą
veiklose.
prisistatymo, darbo ir praktikos 4.3.3.10. Pripažinti asmeninių pastangų
vietos paieškos
ir veiksmų svarbą prisistatymo, darbo ir
veiksmingumui.
praktikos vietos paieškos

4.3.4.4. Paaiškinti, kaip rengiamas
kompetencijų aplankas, motyvacinis laiškas,
gyvenimo aprašymas, ir apibūdinti jų
panaudojimo galimybes. Aptarti kitus karjeros
įgyvendinimui reikalingus
dokumentus ir jiems keliamus reikalavimus.
4.3.4.5. Racionaliai įvertinti ir pasirinkti
konkrečioje karjeros situacijoje tinkamus
darbo paieškos arba verslo pradėjimo būdus.
4.3.4.6. Savarankiškai susirasti ir atlikti
profesinio veiklinimo veiklas pagal savo
polinkius ir planus.
4.3.4.7. Parengti ir pristatyti šiuolaikinius
reikalavimus atitinkančius asmeninius karjeros
dokumentus (asmeninį kompetencijų aplanką,
gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir
pan.).
4.3.4.8. Simuliacinėse pokalbio dėl darbo
veiklose formuluoti racionalius atsakymus,
pozityviai reaguoti dinamiškai kintančiomis
sąlygomis, improvizuoti.
4.3.4.9. Susirasti darbą, praktiką arba sukurti
verslą, atitinkančius asmeninę viziją, poreikius,
vertybes ir gebėjimus.
4.3.4.10. Tinkamai prisistatyti įvairiose
aplinkose ir situacijose.
4.3.4.11. Pripažinti asmeninių pastangų ir
veiksmų svarbą prisistatymo, darbo ir
praktikos vietos paieškos veiksmingumui.
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veiksmingumui.
______________________

