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GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS: stiprinti visų lygių darbuotojų gebėjimus, kad jie taptų savo srities lyderiais ir priimtų atsakomybę už savo 

organizacijos rezultatus. 
 
 

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokinių karjeros  paslaugų 

sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis. 

Tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti 

savo karjerą. 

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti 

sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo. 

 

Ugdymo karjerai  įgyvendinti uždaviniai: 

• Teikti informaciją ir metodinę pagalbą mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms dėl profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugų teikimo; 

• Užtikrinti šiuolaikiškų mokiniams skirtų profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) metodinių ir informacinių leidinių/priemonių prieinamumą; 

• Organizuoti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialistų kvalifikacijos tobulinimą;  

• Organizuoti ir vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėseną; 

• Skatinti ir koordinuoti profesinio veiklinimo iniciatyvas; 

• Organizuoti Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) turinio plėtrą; 

• Užtikrinti centrinio profesinio informavimo taško veiklą, teikti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugas mokiniams; 

• Teikti informaciją mokinių tėvams, mokyklų profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialistams, savivaldybių profesinio orientavimo (ugdymo 

karjerai) koordinatoriams;  

• Bendradarbiauti su profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) įstaigomis užsienio šalyse, palaikyti ryšius su aukštųjų mokyklų karjeros centrais, darbdavių 

organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais. 

 

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimas 

Buvo įgyvendinta: 

Karjeros kompetencijos; 

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos.    

 

Ugdymas karjerai 

• Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose. 

• Ugdymo priemonių parinkimas ir diegimas. 

• Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai 

• Mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu. 

 

Karjeros konsultavimas 

• Mokinio karjeros portfolio bei plano sudarymas. 



• Mokinio karjeros planų periodiniai aptarimai. 

• Individualios ir grupinės konsultacijos. 

• Sudėtingiausių psichologinių asmens ypatumų, svarbių karjerai, vertinimas. 

• Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas ir įvertinimas. 

 

                      Karjeros informavimas 

• Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT sistemose. 

• Karjeros informavimo renginiai. 

• Informaciniai ir patyriminiaiveiklinimo vizitai. 

• E-aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu lygiu („Mukis“, „Aikos“). 

 

Veiklos planas 
 

 

 

Nr. 

 

 

Veiklų 

sritys 

 

 

Uždaviniai / 

Veiklos 

 

 

Dalyviai 

 

 

Valandos 

 

 

Datos 

 

 

Sėkmės 

kriterijai 

Galutinė 

paslauga/produktas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Situacijos 

analizė, 

planavimas. 

Susipažinimas su UK 

įstatymais, 

dokumentais, 

naujovėmis. 

 

 

2 val. Rugsėjo I sav. Įgytos tikslesnės 

žinios apie 

projekto 

vykdymą. 

UK koordinatoriaus 

aplankas. 

 

 

 

 

Veiklos plano 

rengimas ir 

tvirtinimas. 

Koordinacinė 

darbo 

grupė 

14–16 val. Rugsėjo mėn. Suplanuota 

veikla. 

Parengtas ir 

patvirtintas 

planas. 

 

 

 

 

Moksleivių tolesnio 

mokymosi 

pasirinkimo analizė. 

 

 

2 val. Rugsėjo mėn. Sužinota, kokios 

mokymo 

įstaigos domina 

mokinius. 

Parengta ataskaita. 

 

 

 

 

UK paslaugų poreikio 

tyrimas, 

situacijos analizė. 

I–IV  gim. klasių 

mokiniai; 

mokytojai; tėvai 

10–12 val. Spalio–lapkričio 

mėn. 

Išsiaiškintas 

mokinių, 

mokytojų, tėvų 

požiūris. 

 

Paruoštos anketos; 

rezultatų analizė. 

 

 

 

 

Įvairios apklausos 

mokiniams per 

elektroninį dienyną. 

I–IV  gim. klasių 

mokiniai 

Pagal 

poreikį 

Visus metus Padės 

išsiaiškinti, kas 

mokinius 

domina, kokie jų 

poreikiai. 

Apklausos ataskaita el. 

dienyne; rezultatų 

analizė. 



 

 

 

 

 

 

Rezultatų fiksavimas; 

veiklos 

ataskaita. 

Klasių auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai. 

16-18 val. Iki sausio 10 d. 

iki balandžio 

11 d. 

Veiklos analizė; 

situacijos 

apžvalga; darbo 

veiklos įsivertinimas. 

Parengta ir 

patvirtinta 

ataskaita. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda. 

Periodiniai susitikimai 

metodinėje grupėje su 

koordinatoriais ir 

konsultantais. 

 

 

2 val. / 

mėn. 

Kartą per 

mėnesį. 

Veiklos aptarimas, 

planavimas; 

dalijimasis patirtimi; 

kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvių 

registracija. 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

seminaruose, 

konferencijose pagal 

metodinės grupės 

nustatytą programą. 

 

 

Pagal 

renginio laiką. 

Pagal PŠC 

planą. 

Įgytos žinios, 

gebėjimai, 

kvalifikacijos kėlimas 

Kvalifikacijos 

pažymėjimas. 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

renginiuose, 

seminaruose. 

 

 

Pagal 

renginio laiką. 

Pagal 

galimybes. 

Įgytos žinios; gauta 

naujos 

informacijos; pakelta 

kvalifikacija. 

Dalyvio 

pažymėjimas, 

sertifikatas. 

 

 

 

 

Literatūros 

studijavimas, 

informacijos paieška 

internete. 

 

 

Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

Gauta informacija 

padės 

organizuoti UK 

veiklas, teikti pagalbą 

mokiniams, tėvams. 

Sukaupta 

medžiaga. 

3. Priskirtos 

mokyklos 

karjeros 

koordinacinių 

grupių veiklos 

koordinavimas. 

UK koordinacinės 

darbo grupės 

sudarymas. 

Mokyklos 

pedagogų 

bendruomenė. 

2 val. Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Sudaryta mokyklos 

koordinacinė grupė. 

Direktoriaus 

įsakymas. 

 

 

 

 

Veiklos plano 

aptarimas. 

Koordinacinė 

darbo 

grupė. 

2 val. Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Aptartas veiklos 

planas, 

suplanuota metinė 

veikla, tikslai, 

uždaviniai. 

Protokolas. 

 

 

 

 

Koordinacinės darbo 

grupės 

susirinkimai. 

Koordinacinė 

darbo 

grupė. 

3–4 val. Pagal poreikį, 

kas 

2–3 mėn. 

Aptarta UK veikla, 

situacijos 

analizė, organizacinių 

klausimų aptarimas. 

Protokolas. 



4. Mokyklos 

bendruomenės 

(administracijos, 

klasių auklėtojų, 

dalykų 

mokytojų ir kt.) 

PO veiklų 

koordinavimas. 

Bendradarbiavimas su 

klasių vadovais 

(pagalba rengiant 

klasės valandėles, 

organizuojant išvykas, 

ataskaitų rengimas). 

Klasių auklėtojai. Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

Informatyvesnės, 

įdomesnės, 

tikslingesnės, 

nukreiptos į UK klasės 

valandėlės ir išvykos. 

Klasės 

valandėlių 

ataskaitos. 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su 

dalykų 

mokytojais (integruotų 

pamokų 

organizavimas, 

informacijos teikimas, 

ataskaitų rengimas). 

Dalykų 

mokytojai. 

Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

UK integruojamas 

įvairių 

dalykų pamokose. 

Ataskaitos apie 

integruotas 

pamokas. 

 

 

 

 

UK integracija į 

mokomuosius 

dalykus (gimtąją ir 

užsienio kalbas, 

ekonomiką, 

technologijas, etiką, 

geografiją ir kt.) 

Dalykų 

mokytojai, 

I–IV klasių 

mokiniai. 

 

 

Per visus 

metus. 

Susipažįsta su 

įvairiomis 

profesijomis, sužino, 

kur pritaikomos įgytos 

akademinės žinios. 

Ataskaitos apie 

integruotas 

pamokas (data, 

pa- mokos tema, 

veikla). 

 

 

 

 

 

 

Informacijos, 

metodinės literatū- 

ros teikimas, 

atnaujinimas skai-

tykloje ir mokyklos 

internetinėje 

svetainėje. 

UK koordinatorė; 

bibliotekos 

vedėja. 

Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

Sukaupta informacija 

skaitykloje (UK 

„kampelis“); metodinė 

medžiaga (nuorodos) 

įkelta į internetinę 

svetainę. 

Atnaujinta 

informacija. 

5. Infomacijos  apie 

ugdymą karjerai 

pateikimas 

mokiniams ir jų 

tėvams. 

Ugdymas karjerai 

klasės 

valandėlėse. 

Klasių auklėtojai, 

I–IV klasių 

mokiniai. 

 

 

3–6 val. per 

metus. 

Mokiniai įgyja žinių, 

padėsiančių planuoti 

karjerą. 

Klasės valandėlių 

ataskaitos (data, 

tema, veiklos, 

dalyvių skaičius). 

 

 

 

 

Individualios 

konsultacijos 

mokiniams ir jų 

II-IV gim. klasių 

mokiniai, 

tėvai. 

Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

Individuali pagalba 

savęs pažinimo, 

profesijos ar 

Mokinių sąrašas, 

data. 



tėvams. mokymosi įstaigos 

pasirinkimo ir pan. 

temomis. 

 

 

 

 

UK koordinatoriaus 

užsiėmimai 

su atskirų klasių 

grupėmis (po- kalbiai, 

testai, filmų apie 

profesijas peržiūra ir 

aptarimas). 

I–IV gim. klasių 

mokiniai. 

2–3 val.  

klasei. 

Per visus 

metus. 

Informacijos teikimas 

UK 

klausimais, praktiniai 

užsiėmimai UK tema. 

Užsiėmimo 

ataskaita 

(data, klasė, 

mokinių skaičius, 

tema, veiklos). 

 

 

 

 

Karjeros planų 

rengimas. 

I–IV klasių 

mokiniai. 

6 val. Sausio–kovo 

mėn. 

Mokiniai parengia 

savo 

karjeros planus. 

Karjeros planai. 

 

 

 

 

Individualaus 

ugdymosi plano 

rengimas, informacijos 

apie studijas 

aukštosiose  

mokyklose teikimas. 

I–IV klasės 

mokiniai, jų tėvai. 

2–3 val. II pusmetis. Mokiniai sudaro 

individualius 

ugdymosi planus. 

Individualūs 

ugdymosi 

planai. 

 

 

 

 

Informacijos teikimas 

dėl egzaminų 

pasirinkimo ir stojimo 

į aukštąsias mokyklas 

(grupiniai ir 

individualūs 

užsiėmimai, tėvų 

susirinkimas). 

I–IV  klasių 

mokiniai, jų 

tėvai. 

Pagal 

poreikį. 

Per visus metus 

per klasės 

valandėlės. 

LAMA BPO –

IV kl. 

Susipažįsta su 

konkursinio 

balo sandara, stojimo į 

aukštąsias mokyklas 

tvarka, LAMA BPO 

sistema. 

Užsiėmimų 

ataskaitos; 

pasirinkti 

egzaminai. 

 

 

 

 

Informacijos apie 

tolimesnio mokymosi 

įstaigas, profesijas 

teikimas (individualiai, 

užsiėmimų metu, 

skaitykloje, 

internetinėje 

svetainėje). 

Mokiniai, tėvai. Pagal 

poreikį. 

Per visus 

metus. 

Mokiniams suteikiama 

infor- 

macija, kur jie gali 

tęsti mokslus, įgyti 

norimą profesiją. 

Sukaupta 

informacija, 

informavimas 

stenduose, 

internetinėje 

svetainėje. 

 

 

 

 

Neformalusis ugdymas 

(Jaunųjų gamtininkų; 

žurnalistų; medžiagų 

technologijų; 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 5–II 

gim. klasių 

Pagal 

tvarkaraštį. 

Per mokslo 

metus. 

Mokiniai įgyja 

profesinių žinių, 

darbinės patirties. 

Neformaliojo 

ugdymo veiklos 

planai. 



technologijų). mokiniai. 

 

 

• Nuolatinės konsultacijos ir karjeros ugdymas per klases valandėles vykdomos pagal ugdymo planą. 

• Nuolatinis mokinių informavimas per įvairius informacijos šaltinius apie vykdomos ugdymo karjerai renginius.  

• Nuolatiniai II, III ir IV gimnazinių klasių tėvų susirinkimai, per kuriuos informuojama apie mokinių karjeros konsultavimo galimybes. 

 

 

 

Ugdymo karjerai specialistė       Jelena  Kustova 

(vardas, pavardė, parašas) 

 


