
 

 

 

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI PLANAS  

Tikslas - sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis ugdymo karjerai kompetencijas, būtinas savęs pažinimui, savirealizacijai. 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiauti su administracija, klasių vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, socialiniais partneriais, 

įmonėmis, buvusiais mokiniais teikiant mokinių ir tėvų poreikius atitinkančias ugdymo karjerai paslaugas. 

2. Padėti mokiniams pažinti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą (asmenines savybes, gabumus, interesus ir jų sąsajas su 

karjera). 

3. Skatinti savanorystę, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas ir atskleidžiant jų svarbą būsimai karjerai.         

 

Veiklos sritys Priemonė Laikotarpis Dalyviai Siektinas rezultatas 

Karjeros paslaugos 

mokiniams ir tėvams 

Individualios konsultacijos 

mokiniams 

Nuolat/pagal poreikį 

 

5 – 4g kl. 

mokiniai 

 Mokiniai įgys savęs pažinimo, karjeros galimybių 

pažinimo, karjeros planavimo bei jos įgyvendinimo 

kompetencijų, didės pasitikėjimas savimi, motyvacija 

 

 

      

 

 

Individualios konsultacijos 

tėvams 

Nuolat/pagal poreikį 

 

Mokinių tėvai Plėsis tėvų žinios apie karjeros galimybes, karjeros 

planavimą, didės tėvų pagalba savo vaikams 

 

 

 

 

Pagalba pildant LAMA BPO 

prašymus mokymuisi 

profesinėse mokyklose, 

kolegijose, universitetuose 

Gegužė, liepa II– IVg  klasės 

mokiniai, klasių 

vadovai 

Mokiniai teisingai užpildys prašymą, 

išvengs klaidų sudarant studijų programų eiliškumą. 

Tėvų ir mokinių susirinkimai Vasaris, gegužė Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė, II- IV g 

mokiniai, tėvai 

Plėsis tėvų ir mokinių žinios apie studijų sritis ir 

kryptis, reikalavimus renkantis studijų sritį, 

individualaus ugdymo plano sudarymo principus 



 

 

Susitikimai su įvairių profesijų 

žmonėmis, studentais, buvusiais 

gimnazijos mokiniais, paskaitos 

Metų eigoje Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė, 8- IV g 

mokiniai 

Mokiniai praplės žinias apie profesijas, mokymosi 

galimybes, darbo pasaulį, jo tendencijas, plės kitas 

ugdymo karjerai kompetencijas 

Nacionalinė karjeros savaitė 

2021 

Lapkritis Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė,  

5-4g kl. mokiniai 

Plėsis mokinių ugdymo karjerai kompetencijos 

 Akcija ,,Šok į tėvų klumpes“ 

arba ,,Pasimatuok profesiją“ 

Birželis Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė, 5-IIIg kl. 

mokiniai 

Mokiniai pasimatuos profesijas, praplės žinias apie 

darbo pasaulį, ,,matuojamą“ profesiją 

 Profesinis veiklinimas 

(pagal individualų pageidavimą) 

Metų eigoje, esant 

poreikiu 

10 – 12 kl. 

mokiniai 

Mokiniai turės galimybę ,,pasimatuoti“ profesiją, 

pasitikrinti savo sprendimus 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais, 

išvykos, ekskursijos, 

profesinis 

veiklinimas 

 

Lankymasis universitetų, 

kolegijų, profesinių mokyklų  

atvirų durų dienose 

Pagal poreikį Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė, klasių 

vadovai 

Mokiniai  susipažins su profesinių bei aukštųjų 

mokyklų mokymo programomis,  galės praktiškai 

,,pasimatuoti“ siūlomas profesijas 

 

 

Veiklos su Lukšių seniūnija 

Akcija ,,Lankau ir dalinuosi“ 

Lapkritis, gruodis 8 –IVg kl. 

savanoriai 

Ugdysis mokinių ir kitų bendruomenės 

narių savanorystės kultūra, plėsis mokinių bendrosios 

kompetencijos 

Veiklos su Šakių raj. 

socialinių paslaugų centru 

Paskaita ,,Savanorystė ir 

savanoris“ 

Vasaris  5-8 ir I-IV g 

klasių mokiniai, 

klasių vadovai 

Mokiniai susipažins su įstaigos funkcijomis, 

darbuotojais, socialinio darbuotoju darbu, 

pagrindinėmis savanorystės taisyklėmis 

 Dalyvavimas savanoriškoje 

veikloje -,,Maisto banko” 

akcijoje.  

Lapkritis- gruodis  Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė, 7-9 

klasių mokiniai 

Ugdysis mokinių ir kitų bendruomenės 

narių savanorystės kultūra, plėsis mokinių bendrosios 

kompetencijos 

 Naujų partnerių paieška, 

bendradarbiavimo sutarčių su 

naujais partneriais pasirašymas 

Metų eigoje Gimnazijos 

direktorė, 

karjeros 

koordinatorė 

Vyks numatytos sutartyse veiklos, plėsis mokinių 

ugdymo karjerai kompetencijos 



 

 

 Profesijų mugė 2021 - 

,,Susitikimas su ateitimi“ 

Balandis Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė,  

gimnazijos 

bendruomenė 

Mokiniai susipažins su profesijomis,sustiprės grupinio 

darbo  įgūdžiai, plėsis bendravimas su soc. partneriais 

 Išvyka į Rociškių pasienio 

užkardą 

Balandis  Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė,  

7 klasė  

Mokiniai detaliau susipažins su pasieniečio profesija, 

darbo veikla, aplinka 

 Išvyka į Šakių policijos 

komisariatą 

Kovas  Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė,  

6 klasė  

Mokiniai detaliau susipažins su visuomenės saugumo 

darbo ypatumais, galės įvertinti darbo sąlygas 

 Išvyka į Šakių rajono 

savivaldybės priešgaisrinę 

tarnybą 

 

Vasaris  Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė,  

5 klasė 

Mokiniai susipažins su ugniagesio profesija, darbo 

specifika 

     

Gimnazijos 

bendruomenės 

(administracijos, 

klasių vadovų, 

dalykų mokytojų, 

tėvų ir kt.) veiklų 

koordinavimas 

Veiklos plano sudarymas, 

aptarimas, derinimas su 

administracija. 

Informacijos viešinimas 

internetinėje gimnazijos 

svetainėje, el. dienyne,  stende 

Sausis 

 

Per visus mokslo 

metus 

Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė 

Parengtas karjeros ugdymo planas leis mokiniams 

teikti kokybiškas ir efektyvias karjeros paslaugas. 

Gimnazijos bendruomenė žinos, kada ir kur galima 

kreiptis karjeros ugdymo klausimais 

 Darbas su klasių vadovais 

rengiant klasės vadovo veiklos 

metinius planus, planuojant 

ugdymo karjerai 

veiklas 

2021 - 09 5 - IV kl. vadovai, 

ugdymo karjerai 

koordinatorius; 

Efektyviau planuojama klasių vadovų veikla, 

suteiktos ugdymo karjerai paslaugos mokiniams 



 

 

 Pagalba klasių vadovams 

organizuojant ir pravedant 

klasių valandėles, organi – 

zuojant klasės išvykas 

(išvykos į įmones, įstaigas) 

5 – 8 kl. (2 val.); 

Ig – IIg  kl. (3 val.) 

III- Ivg  kl. (4 val.) 

Pagal klasių vadovų 

veiklos planus, esant 

poreikiui 

5 – IVg  kl. 

vadovai, 

ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Plėsis moksleivių ugdymo karjerai kompetencijos, 

gerės ugdymo karjerai kokybė 

 Pagalba dalykų mokytojams 

planuojant, organizuojant 

ugdymo karjerai integravimą 

į mokomuosius dalykus 

Pagal dalykų 

mokytojų ilgalaikius 

planus mokslo metų 

bėgyje, esant 

poreikiu 

Technologijų, 

ekonomikos, IT ir 

kt. dalykų 

mokytojai 

Plėsis moksleivių ugdymo karjerai kompetencijos, 

gerės ugdymo karjerai kokybė 

 Darbas su spec. pedagoge 

teikiant karjeros ugdymo 

paslaugas specialiuosius 

poreikius turintiems vaikams 

Mokslo metų bėgyje, 

esant poreikiui 

Spec. pedagogė, 

ugdymo karjerai 

koordinatorė 

Plėsis spec. poreikius turinčių moksleivių ugdymo 

karjerai kompetencijos 

Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda, 

kitos veiklos 

Dalyvavimas organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose bei 

susirinkimuose. 

Nuolat Karjeros 

koordinatorė S. 

Kurienė 

Plėsis ugdymo karjerai koordinatoriauskompetencija, 

gerės ugdymo karjerai paslaugų kokybė 

 Darbas su UKSIS Gruodis Ugdymo karjerai 

koordinatorė 

Pateikti duomenys UKSIS 

 

 


