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Ugdymo karjerai paslaugų poreikio 

tyrimo rezultatai

Mūsų mokykloje 8-12 klasėse mokosi 109 

mokiniai.

Tyrime dalyvavo 75 mokiniai. 

� 8 kl. – 15; 11 kl. - 12;

� 9 kl. – 14; 12 kl. – 15.

� 10 kl. – 17;

Tai sudaro 68,8 %



1. Ar žinai, kokia veikla užsiimsi suaugęs(-usi)?

• Kol kas nežinau 22,67%

• Renkuosi iš kelių skirtingų variantų
26,67%

• Daugmaž žinau 41,33%

• Tvirtai žinau 9,33%
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Karjera yra:

Darbas 74,47%

Šeima 9,57%

Draugai 3,19%

Sveikata 3,19%Sveikata 3,19%

Dvasinis tobulėjimas 9,57%
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3. Ką planuoji veikti baigęs(-usi) mokyklą?
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4. Kur planuoji mokytis?

Stosiu į aukštąją mokyklą 80,56

%

Stosiu į profesinę mokyklą 19,44

%
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Pasirenkamos karjeros pamokos
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Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime
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Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu
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13. P až ymėk ž emiau

iš vardintas  ugdymo karjerai

P rivalomos  karjeros  pamokos
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Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai
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