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UGDYMO KARJERAI PLANAS 

2021 m. vasario 01 d. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ PLANAS 

2021 metais 

  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 
Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 
Organizavimo 

forma/pastabos 
1. Ugdymo karjerai plano rengimas Vasaris Ugdymo karjerai darbo grupės 

nariai 
Susirinkimas, dokumento 
pildymas Microsoft 
dokumentų formoje 

2. Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės narių 
susirinkimai 
  

Kartą per pusmetį 
  

Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Susirinkimas 

  I – II gimnazijos klasės       

3. Ugdymas karjerai klasės valandėlėse Kartą per mėnesį Klasių vadovai Klasės valandėlės, 
diskusijos, 
popietės/fiksuojama klasės 
vadovų planuose ir 
elektroniniame dienyne 

4. Klasės auklėtojų surinktų duomenų apie 
mokinių polinkius ir gebėjimus aptarimas  
tėvų susirinkimuose 

Kartą metuose Klasių vadovai Tėvų susirinkimai 

5. Duomenų banko kaupimas klasėse apie tėvų 
darbovietes, profesiją, galimybę apsilankyti 
jų darbovietėse. 

Visus metus Klasių vadovai Dokumento pildymas 
Microsoft dokumentų 
formoje 

6. Informacijos apie mokinių tėvus-savanorius, 
galinčius pristatyti savo profesiją, pakviesti 
mokinius į savo įmonę, organizaciją, 
rinkimas 

Visus metus Klasių vadovai Dokumento pildymas 
Microsoft dokumentų 
formoje 



8 Holland‘o savęs pažinimo ir profesinio 
kryptingumo nustatymo testas II gimnazijos 
klasių mokiniams 

Gruodis Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Lina Šapkauskienė, 
klasių vadovai 

Klasės valandėlės 

9. Užsiėmimai-paskaitos „Studijos Lietuvoje”   Psichologė, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai 

Klasės valandėlės 

10. II kl. mokinių ir tėvų konsultavimas 
pasirenkant Vidurinio ugdymo programos 
dalykus. 

Pagal poreikį 
antrą pusmetį 

Klasių vadovai Individualios konsultacijos 

11. Verslumo ir karjeros ugdymo dienos 
renginiai (virtualiai, jeigu nėra kontaktinių 
susitikimų) 

Kovas - gegužė Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai, 
klasių vadovai, 
socialiniai partneriai, 
mokinių tėvai 

Susitikimai su įvairių 
profesijų atstovais, 
susitikimai virtualiai/ 
išvykos į įmones 

12. Ugdymas karjerai susitikimai „Profesionalai 
pataria“ 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Susitikimai su įvairių 
profesijų atstovais 

13. Ugdymas karjerai susitikimai „Sėkmės 
istorijos“ 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Susitikimai su buvusiais 
gimnazijos mokiniais 

14. Dalyvavimas atvirų durų dienose įvairaus 
tipo mokymo įstaigose, susitikimai su įvairių 
mokymo įstaigų atstovais 

Pagal mokymo 
įstaigų pasiūlą 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Lina Šapkauskienė, 
ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai, klasių vadovai 

Ekskursijos, 
Susitikimai – diskusijos 

  III – IV gimnazijos klasės       

1. Ugdymas karjerai klasės valandėlėse Kartą per mėnesį Klasių vadovai Klasės valandėlės, 
diskusijos, 
popietės/fiksuojama klasės 
vadovų planuose ir 
elektroniniame dienyne 

2. Klasės auklėtojų surinktų duomenų apie 
mokinių polinkius ir gebėjimus aptarimas  
tėvų susirinkimuose 

Kartą per pusmetį Klasių vadovai Tėvų susirinkimai 

3. Duomenų banko kaupimas klasėse apie tėvų 
darbovietes, profesiją, galimybę apsilankyti 
jų darbovietėse. 

Visus metus Klasių vadovai   



4. Informacijos apie mokinių tėvus-savanorius, 
galinčius pristatyti savo profesiją, pakviesti 
mokinius į savo įmonę, organizaciją, 
rinkimas 

Visus metus Klasių vadovai   

11. Ugdymas karjerai susitikimai „Profesionalai 
pataria“ III gimnazijos klasių mokiniai 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Susitikimai su įvairių 
profesijų atstovais 

12. Ugdymas karjerai susitikimai „Sėkmės 
istorijos“ III gimnazijos klasių mokiniai 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Susitikimai su buvusiais 
gimnazijos mokiniais 

13. Mokinių gebėjimų, profesinių interesų 
įvertinimo tyrimai 

Kovas-balandis Psichologė, klasių vadovai Klasės valandėlės 

14. Susipažinimas su aukštųjų mokyklų studijų 
programomis  

Kovas - gegužė Klasių vadovai Susitikimai, seminarai su 
Lietuvos ir užsienio 
aukštųjų mokyklų atstovais 

15. Užsiėmimai-paskaitos „Studijos Lietuvoje ir 
užsienyje“ III gimnazijos klasių mokiniams 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai, socialiniai partneriai, 
klasių vadovai 

Klasės valandėlės 

 Užsiėmimai-paskaitos „Studijos Lietuvoje” 
IV gimnazijos klasių mokiniams 

Visus metus Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai, socialiniai partneriai, 
klasių vadovai 

Klasės valandėlės 

16. Dalyvavimas atvirų durų dienose įvairaus 
tipo mokymo įstaigose, susitikimai su įvairių 
mokymo įstaigų atstovais 

Pagal mokymo 
įstaigų pasiūlą 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Lina Šapkauskienė, 
klasių vadovai 

Ekskursijos 
Susitikimai-diskusijos 

17. Prašymų teikimas dėl brandos darbo III 
gimnazijos  klasių mokiniams 

Gruodis Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Nijolė Viktorija 
Bakšienė 

Individualus mokinių 
darbas/konsultacijos 

18. Prašymų teikimas dėl pasirinkimo laikyti 
brandos egzaminus ir individualios 
konsultacijos 

Rugsėjis – spalis Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Nijolė Viktorija 
Bakšienė 

Individualus mokinių 
darbas/konsultacijos 

19. Klasės valandėlė „Supažindinimas su VUPA 
ir prašymų teikimu LAMA BPO sistemoje“ 
IV gimnazijos klasių mokiniams 

Vasaris – kovas Direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui Lina Šapkauskienė, 
Nijolė Viktorija Bakšienė 

Klasės valandėlės 

20. Individualios konsultacijos dėl prašymų 
pateikimo LAMA BPO sistemoje 

Gegužė – birželis Klasių vadovai Individualios konsultacijos 



  Klasės auklėtojams       

1. Informacinės medžiagos atnaujinimas, 
sisteminimas, skelbimas gimnazijos 
internetiniame puslapyje 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui Lina Šapkauskienė 

Informacinė metodinė 
medžiaga, kompiuterinės 
priemonės, metodinė 
literatūra e-puslapiuose 

2. Individualus klasės auklėtojų konsultavimas 
UK veiklų/klasės valandėlių  planavimo ir 
įgyvendinimo klausimais/ pagalba klasės 
auklėtojams organizuojant UK veiklas 

Pagal poreikį Ugdymo karjerai darbo grupės 
nariai 

Individualios konsultacijos 

 

Veiklų planą rengė mokinių ugdymo karjerai darbo grupė.  

P. S. Planas gali būti koreguojamas mokslo metų eigoje. Korekcijos atliekamos gimnazijos mėnesio veiklos plane. 

________________________________________ 

 

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė 

 

 


