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TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS –KAZIMIERIAČIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ PLANAS 

2019/2020 m.m. 

             TIKSLAI 

 kurti mokinių karjeros ugdymo sistemą; 
 užtikrinti kryptingą ir sistemingą profesinį informavimą visose mokymo pakopose. 

              UŽDAVINIAI: 

 supažindinti mokinius su darbo pasauliu bei padėti įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti; 

 teikti mokiniams informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo į profesines ir aukštąsias mokyklas, sąlygas bei specialybes, jų įgijimą ir 
tobulinimo galimybes; 

 padėti nepakankamą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą; 
 vykdant profesinį švietimą, bendradarbiauti su profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis; 
 spec. poreikių mokiniams padėti išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą; 
 teikti informaciją apie  darbo rinką. 

 

 NUMATOMAS REZULTATAS: 

 mokiniai geriau pažins savo gebėjimus ir polinkius; 
 8-10 klasių mokiniai geriau orientuosis pasirenkant profesinę karjerą; 
 mokiniai turės aiškius karjeros tikslus, supras darbo rinkos pasaulį, ugdysis karjeros valdymo įgūdžius. 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Dalyviai Rezultatai Atsakingi asmenys 

1. Mokyklos administracijos, mokytojų, 
kolektyvo supažindinimas su karjeros 

ugdymo  dokumentais, programa, 

modeliu, aprašu, mokytojo ir mokinio 

knyga. 

9 mėn. Administracija, 

mokytojų 
kolektyvas 

Supažindinta bendruomenė 
su projektu, suteikta 

informacija apie ugdymo 

karjerai dokumentus 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

2. Ugdymo karjerai veiklos plano 

parengimas, suderinimas ir pristatymas 

mokyklos bendruomenei 

9 mėn. Mokyklos 

bendruomenė 

Parengtas ,suderintas planas 

ir pristatytas mokyklos 

bendruomenei. 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

3. Klasių vadovų susirinkimas – pasitarimas 

„Ugdymo karjerai integravimas į klasės 
valandėles“ 

9 mėn. Klasių vadovai Ugdymo karjerai programa 

integruota į klasių valandėles 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

4 Kampelio ugdymo karjerai įrengimas 

bibliotekoje ir  skaitykloje 

9-10 mėn. Bibliotekos 

vedėja ir 
skaityklos  

bibliotekininkė 

Rengiamas kampelis ugdymo 

karjerai bibliotekoje, 

skaitykloje 

Bibliotekos vedėja ir 
skaityklos  

bibliotekininkė 

5 Informacijos apie ugdymo karjerai 

mokykloje rengimas ir patalpinimas 

mokyklos internetinėje svetainėje  

9 mėn. Techninių 
priemonių ir 
kompiuterių 
priežiūros 
inžinierius. 

Patalpinta informacija apie 

ugdymo karjerai internetinėje 
svetainėje. 

Techninių priemonių ir 
kompiuterių priežiūros 
inžinierius. 

6 Ugdymo karjerai paslaugų integravimas į 
V-X-ų klasių mokomuosius dalykus 
(ekonomikos, technologijų, informatikos, 
dorinio ugdymo ir kt.) 

 

Rugsėjo- 

birželio 

5-10 klasių 
mokiniai 

Ugdymo karjerai programa 

integruota į  mokomuosius 
dalykus. 

Dalykų mokytojai 

7. Tyrimas – apklausa 9-10  klasėse „Ką aš 
žinau apie profesijų pasaulį“ 

10 mėn 9 -10 klasių 
auklėtojai 

Padės pasitikrinti žinias apie 
profesijų pasirinkimą 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

8.. Tyrimas – apklausa 10-ose klasėse   „ Aš 
pasirinkčiau“ 

 

10 mėn 10 klasių 
auklėtojai 

Išsiaiškins ką žino apie savo 
pasirinkimą 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

9. Klasių valandėlės ugdymo karjerai 
temomis 

pagal 

klasių 
vadovų 

Mokiniai, klasių 
vadovai, 

koordinatorius 

Pravedamos klasių 
valandėlės ugdymo karjerai 
temomis. 

Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 
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planą 

10 Kultūrinė, meninė, pažintinė veikla (10 

dienų) 

mokslo 

metų 
eigoje 

pagal 

klasių 
vadovų 
planus 

1-10 klasių 
mokiniai, klasių 
vadovai tėveliai 

Vykdyta kultūrinė, meninė, 
pažintinė veikla mokiniams. 

Klasių vadovai, 
koordinacinė komanda 

11. Dalyvavimas atvirų durų dienoje, 
profesijų mugė 

pagal 

grafiką 

10 klasių 
mokiniai 

 

Susipažins su mokymo 
įstaigomis, jų teikiamomis 
paslaugomis 

Klasių vadovai, 
koordinacinė komanda 

12. Piešinių , rašinių konkursas 

„Mano būsimoji profesija“ 

 

 

IIpusmetis 

 

 

1-10 klasių 
mok. 

Suorganizuoti piešinių ir 
rašinių konkursai apie 
mokinių tėvų profesijas bei 
kuo norėtų būti patys 
mokiniai. 

Klasių vadovai, lietuvių 
kalbos ir dailės 
mokytojai. 

13. Neformaliojo ugdymo veikla 

mokykloje(būrelių veiklos planai) 
2019-

2020m. 

m. 

1-10 klasių 
mokiniai 

Organizuota mokinių 
saviraiška pagal pomėgius 

Neformaliojo  ugdymo 

vadovai. 

14. Organizuoti klasės valandėles 8-10 klasių 
mokiniams „Mokinių sėkmės istorijos. 
Mokiniai mokiniams“.  

 

Kovo 

mėn. 
8-10 klasių 
mokiniams 

Susipažins su buvusių 
mokinių  sėkmės istorijomis. 

Klasių vadovai 

15. Pažintinės ekskursijos į įmones ir įstaigas 
( pagal galimybes 

Spalio- 

birželio  
mėn. 

1-10 klasės Susipažins su profesijomis ir 
jų darbo vietomis. 

Klasių vadovai ir karjeros 
koordinatorė 

16 Karjeros diena ,,Šok į tėvų klumpes“ II 

pusmetis 

5-10 klasės Susipažins su profesijomis ir 
jų darbo vietomis. 

Klasių vadovai ir karjeros 
koordinatorė 

17. Ugdymo karjerai veiklų duomenų 
pildymas ŠVIS sistemoje. 

Per 

mokslo 

metus 

  Karjeros koordinatorė 
Sigita Kateivienė 

18. Kompetencijų tobulinimas rajono ugdymo 

karjeros specialistų pasitarimuose ir 
seminaruose. 

Pagal 

poreikius 

ir 

galimybes 

 Tikslingas ir kryptingas 

kvalifikacijos tobulinimas, 

atsižvelgiant į poreikius ir 
galimybes 

Kvalifikacijos kėlimas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai 

20. Metodinės medžiagos apie ugdymą Nuolat Klasių Galės naudoti karjeros Skaitykloje parengta 
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karjerai analizė, sisteminimas.   auklėtojai ir 

dalykų 
mokytojai. 

renginių organizavimui medžiaga 

Karjeros koordinatorė                                                                                        Sigita Kateivienė 
                                                           __________________________________________________________ 


