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TIKSLAS:

Padėti mokiniams ugdytis karjeros 

kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos ar 

darbinės veiklos pasirinkimui, 

perėjimui iš mokymo aplinkos į
darbinę aplinką, tolesnei profesinei 

raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.



UŽDAVINIAI:

 sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir 
aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos 
profesijai;

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias 
kompetencijas;

• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose 
mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias    
užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros 
galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę
motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą;
• organizuoti darbo veiklos stebėjimą įmonėse, 
įstaigose arba virtualioje erdvėje; 

 padėti formuoti tolesnio mokymosi kryptį pagal 
įgytą patirtį.



Darbas-tai svarbiausia gyvenime.

Iš visų nemalonumų, iš visų bėdų galima išsivaduoti vien darbu.

Ernestas Hemingvėjus

 Profesijų pasaulis yra labai platus ir pasirinkti tinkamą
profesiją yra sudėtingas uždavinys, ypač, jei žmogus 
jaunas ir pirmą kartą susiduria su profesiniu pasauliu. 
Žmogus, siekiantis rasti vietą šiuolaikiniame darbo 
pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje 
situacijoje ir gyvenimo tėkmėje. Jam būtinos karjeros 
kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, 
supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens bei 
savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir 
derinimas su kitais gyvenimo aspektais.



Progimnazijos vykdomo projekto 

„Patirtinis ugdymas“

veiklos organizuojamos taip, kad 

mokiniai besimokydami 

progimnazijoje susipažintų su įvairių
profesijų veiklomis.



Išsirink savo ateities profesiją 

SUSITIKIMAS SU PROGIMNAZIJOS 

SPECIALISTAIS















Klaipėdos Paslaugų ir verslo mokykloje.













Lietuvos aukštoji jūreivystės 

mokykla













Klaipėdos turizmo mokykla

 Valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį
ir tęstinį profesinį mokymą. 

 Mokykla rengia prekybos ir maitinimo įmonių
aptarnavimo specialistus, 

 darbuotojus viešbučiams ir turizmui. 

 Mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa, yra 
gimnazijos skyrius. 

 Praktinis mokymas organizuojamas mokyklos 

Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio 
praktinio mokymo centre esančiose virtuvėse, 
konditerijos cechuose, cukrainėje, parduotuvėje. 



Baigus 10 klasių

Virėjo
Konditerio

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo
Padavėjo ir barmeno

Svečių aptarnavimo darbuotojo
Kaimo turizmo organizatoriaus

Finansinių paslaugų teikėjo
Apskaitininko



Baigus 12 klasių

Virėjo
Konditerio

Padavėjo ir barmeno
Viešbučio ekonomo

Finansinių paslaugų teikėjo
Apskaitininko

Svečių aptarnavimo darbuotojo
Pardavėjo



VIRĖJAS

KONDITERIS

PADAVĖJAS 

IR BARMENAS



KAIMO TURIZMO 

ORGANIZATORIUS

SVEČIŲ APTARNAVIMO

DARBUOTOJAS



VIEŠBUČIO 

EKONOMAS

APSKAITININKAS

FINANSINIŲ
PASLAUGŲ TEIKĖJAS



Laimingas tas, kuris 

džiaugsmingai dirba ir 

džiaugiasi darbais, kuriuos 

padarė.
J. V. Gėtė


