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UGDYMO KARJERAI PLANAS 

2021 m.  

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos 
pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.  

Uždaviniai: 

 Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo 

karjerą. 
 Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir 

efektyviai naudoti karjeros informaciją. 
 Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.  
 Organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros 

galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją. 

Eil. 

Nr. 

Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Preliminari 

data/laikotarpiai 

Rezultatas 

1. Situacijos analizė, 
planavimas 

Ugdymo karjerai veiklos 2020 m.  

ataskaita 

S. Urbanavičienė 

A. Sorakienė 

Sausis UK veiklų pristatymas 
gimnazijos bendruomenei. 

Koordinacinės grupės susirinkimas 

 

A. Sorakienė Sausis Situacijos analizės aptarimas,  

veiklos gairių numatymas. 
Ugdymo karjerai  veiklos plano  

parengimas, suderinimas 

Ugdymo karjerai grupė Iki sausio 8 d. Parengtas ir suderintas veiklos 

planas. 

Informacijos apie karjeros paslaugas 

rinkimas, rengimas, analizė 

S. Urbanavičienė 

A. Sorakienė 

 

 

Nuolat Parengta informacija patalpinta 

gimnazijos svetainėje.  



Ugdymas karjerai integruojamas į 
bendrąsias programas 

Dalykų mokytojai, 
pavaduotoja ugdymui J. 

Šiupšinskienė 

Iki rugsėjo 10 d.  UK atsispindi dalyko 

ilgalaikiuose planuose 

Karjeros planų koregavimas Ig–IV g 

klasių mokiniams 

Klasių auklėtojai Sausis Pakoreguoti  planai paruošti 
pildymui. 

UKSIS duomenų suvedimas A. Sorakienė Iki vasario 28 d. UKSIS duomenų surinkimas ir 
pateikimas. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda, 

sklaida 

Dalyvavimas kituose karjeros 

specialistams organizuojamuose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

A. Sorakienė 

 

 

Pagal poreikius ir 

galimybes 

 

Tikslingas ir kryptingas 

kvalifikacijos tobulinimas, 

atsižvelgiant į poreikius ir 
galimybes, kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai 
Metodinės medžiagos apie UK 

analizė, sisteminimas 

Ugdymo karjerai grupė,  Nuolat  Socialinio pedagogo kab. 

parengtas UK kampelis. 

Informacinės skilties „Ugdymas 
karjerai“ kūrimas, koregavimas  

Ugdymo karjerai grupė,  Nuolat Internetinis gimnazijos 

puslapis. 

3. Ugdymo karjerai 

koordinacinės 
grupės  

veiklos 

koordinavimas 

Gimnazijos UK koordinacinės 
grupės susitikimai. 

A. Sorakienė Pagal poreikį Numatytos konkrečios veiklos 
ir atsakomybės. 

Konsultacijos dalykų mokytojams Ugdymo karjerai grupė Pagal poreikį Surasta medžiaga, informacija, 
pagalba mokytojams. 

Pranešimai   UK aktualiomis 
temomis klasių auklėtojų metodinei 
grupei. 

Ugdymo karjerai grupė Per mokslo metus Informacijos sklaida. 

Konsultacijos klasių auklėtojams Ugdymo karjerai grupė Pagal poreikį Teikiamos konsultacijos ir 

pagalba klasių auklėtojams, 
integruojant UK programą. 

Rekomendacijų klasių valandėlėms 
rengimas 

Ugdymo karjerai grupė Per mokslo metus Klasių valandėlių pavyzdžiai. 

Gerosios patirties kaupimas  ir  

pasidalinimas 

Ugdymo karjerai grupė, 
mokytojai 

Per mokslo metus Sukauptos įvairių renginių, 
seminarų ir kt. programos. 

4.  Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų 
tėvams 

 

Karjeros  planų pildymas Klasės auklėtojai, 
mokiniai 

Iki kovo mėn. Mokinių ateities tikslingas 

planavimas ir karjeros planų 
pildymas. 

Klasių valandėlės Ugdymo karjerai grupė, 
mokiniai 

Mokslo  metų  
eigoje 

Mokinių asmeninių 
charakteristikų įsivertinimas, 



susipažinimas su karjeros 
galimybėmis, kompetencijų 
gilinimas. 

Susirinkimai Ugdymo karjerai grupė, 
tėvai, mokiniai 

Mokslo  metų  
eigoje 

Naujausia LAMABPO 

informacija tėvams, 

mokiniams. 

Karjeros informavimo renginiai 

gimnazijoje 

Ugdymo karjerai grupė, 
mokiniai, mokytojai 

Mokslo  metų  
eigoje 

Susitikimai su įvairių  profesijų 
bei ugdymo įstaigų atstovais 

Susitikimas su studijų užsienyje 
atstovais 

Klasės auklėtojas, 
IV g klasės mokiniai 

Rugsėjis Mokiniai susipažins su studijų 
užsienyje galimybėmis, 
sąlygomis. 

Susitikimas-konferencija „Studfestas 
2021“ 

 

Ugdymo karjerai grupė, 
mokiniai 

Spalis Specialistų, žymių žmonių 

gerosios patirties sklaida 

mokiniams. 

Profesinis veiklinimas tėvų darbo 
vietose 

Ugdymo karjerai grupė, Mokslo  metų  
eigoje 

Mokiniai praktiškai išbandys 
įvairių profesijų veiklas 

Išvykos, ekskursijos, pažintiniai ir  
patyriminiai vizitai 

Ugdymo karjerai grupė, 
dalykų mokytojai  
mokiniai 

Mokslo  metų  
eigoje 

Pažintis su įvairiomis 
profesijomis, nauda išbandant 
įvairių profesijų darbo veiklą 
praktiškai. 

Profesinio veiklinimo iniciatyvos Ugdymo karjerai grupė Mokslo  metų  
eigoje 

Mokiniai turės galimybę 
„pasimatuoti“ profesiją. 

Individualios ir grupinės 
konsultacijos 

A. Sorakienė 

J. Šiupšinskiene 

mokiniai 

Mokslo  metų  
eigoje pagal 

poreikį 

Tikslingas  ateities planavimas, 

informacijos analizavimas, 

naujų žinių bei kompetencijų 
įgijimas. 

Savianalizės, profesinio kryptingumo 
testai  

Ugdymo karjerai grupė,  
I–IV g klasių mokiniai 

Mokslo  metų  
eigoje 

Mokiniai geriau pažins karjerai 
svarbias asmenybės 
charakteristikas.  

Tarptautinė aukštųjų  mokyklų 
studijų ir žinių mugė – Studijos 2021 

Ugdymo karjerai grupė, 
dalykų mokytojai  
mokiniai  

Sausis–Vasaris Susipažins  su  stojimo ir 
mokymosi sąlygomis. 

Sėkmės istorijos „Mokiniai-
mokiniams“ 

A. Sorakienė 

 

Mokslo metų 
eigoje 

Buvę mokiniai padės 
esamiems, suteiks reikalingą 
informaciją apie mokymosi 
įstaigas. 



Paskaita „Pasirinkimo kryptys, 
baigus pagrindinio ugdymo  

programą“. 

II g klasių mokiniai,  
A. Sorakienė 

Vasaris Padės mokiniams apsispręsti 
renkantis tolesnį kelią. 

Supažindinimas su 2021 metų 
bendrojo priėmimo į aukštąsias bei 
profesines mokyklas sąlygomis, 
tvarka, priėmimo datomis 

A. Sorakienė 

II g, IV g klasių mokiniai 
Kovas – Balandis Mokiniai sužinos naują 

informaciją. 

Supažindinimas su BE ir PUPP 

aprašais 

J. Šiupšinskienė Sausis – Kovas Mokiniai sužinos naują 
informaciją. 

Konsultacijos spec. poreikių 
mokiniams dėl tolesnio kelio 
pasirinkimo 

Ugdymo karjerai grupė Per mokslo metus 

pagal poreikį 
Suteikta  informacija  spec. 

poreikių  vaikams. 

 Integracija į dalyko turinį ir klasės 

vadovo veiklą 

Ugdymo karjerai grupė, 

dalyko mokytojai 

Per mokslo metus Mokiniai geriau pažins karjerai 
svarbias asmenybės 
charakteristikas. 

5.  Bendradarbiavimas 

su  socialiniais 

partneriais 

Susitikimas su užimtumo  tarnybos 
atstovais 

Ugdymo karjerai grupė Pagal galimybes  Naujausia informacija apie 

rinkos pokyčius, profesijų 
poreikį. 

Dalyvavimas socialiniuose 

projektuose 

A. Sorakienė Pagal paklausą ir 
pasiūlą 

Specialistų gerosios patirties 
sklaida mokiniams. 

Susitikimas su aukštųjų mokyklų 
atstovais 

Ugdymo karjerai grupė Pagal galimybes Susipažinimas su studijų 
galimybėmis 

Naujų socialinių partnerių paieška Ugdymo karjerai grupė Mokslo metų 
eigoje 

Platesnis bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Profesinis veiklinimas socialinių 
partnerių įstaigose. 

Ugdymo karjerai grupė,  
I –IV g klasių mokiniai 
mokiniai 

Per mokslo metus 

pagal poreikį 
Mokiniai turi galimybę 
klausytis žymių žmonių 
vedamų nemokamų 
interaktyvių paskaitų, 
dalyvauti įvairiose veiklose. 

 

 ______________________________ 

Parengė socialinė pedagogė                                     A. Sorakienė 

 



 

 


