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 TIKSLAS 

 

Ugdymo karjerai plano tikslas – padėti mokiniams įgyti šiuolaikiniame darbo pasaulyje aktualias karjeros kompetencijas. 

 

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 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Organizavimo forma/kur aptariama 

1.  Duomenų apie mokinių polinkius ir gebėjimus 

rinkimas, analizė, aptarimas bendrų mokinių ir 

tėvų susirinkimų metu (II klasių mokinių tėvams) 

Kartą per 

metus 

Klasių vadovai Duomenų apibendrinimas ir pristatymas mokinių ir  

klasių tėvų susirinkimuose 

2.  Rekomendacijų pateikimas II – IV klasių 

mokiniams dėl profesijos pasirinkimo gimnazijos 

internetiniame puslapyje 

Per visus 

metus 

Psichologė  Internetinė svetainė 

3.  Informacinio skyrelio bibliotekoje, internetinėje 

svetainėje atnaujinimas, papildymas 

Nuolat I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Individualiai 

4.  Organizuoti karjeros ugdymo dienai skirtus 

renginius. Studijų mugė 2018. 

Sausio 30 d. I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Paskaitos. Mugė,  susitikimai, pokalbiai, stendų, 

padalomųjų medžiagų analizė. Aptariama karjeros 

ugdymo pamokų ir klasių valandėlių metu 

5.  Profesinės karjeros planavimo  įgūdžių 

formavimas 

  

Per visus 

metus 

Neformaliojo 

ugdymo vadovai, 

dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

specialistai 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai, pamokos, klasių 

valandėlės, individualios ir grupinės konsultacijos, 

paskaitos 

6.  Profesinio veiklinimo vizitai į įmones, įstaigas, 

mokymo/si institucijas (I-IV klasių mokiniams) 

Pagal 

galimybes 

Klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai 

Profesinio veiklinimo vizitai: (pažintiniai, patyriminiai, 

intensyvūs) 

7.  Karjeros ugdymo programa II klasių mokiniams Per visus 

metus 

J. Šimkūnaitė Karjeros ugdymo pamokos 

8.  Dalyvavimas įvairaus tipo mokymo įstaigų atvirų 

durų dienose, susitikimai su įvairių mokymo 

įstaigų atstovais 

Nuolat I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių auklėtojai 

Vizitai, išvykos, 

susitikimai-diskusijos 

9.  „Profesijų kryžkelėje“. Asmenybės bruožų tyrimas 

naudojant NEO-PI-R metodiką 

Pagal poreikį 

 

Psichologė  

J. Šimkūnaitė 

Apklausa raštu, paskaita mokiniams 

10. Konsultacijos apie studijas užsienio mokyklose 

(III – IV klasių mokiniams)  

Pagal atskirą 

suderinimą su 

socialiniais 

partneriais 

(KASTU, 

kalba.lt ir kt.) 

I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

 

Paskaitos, diskusijos 

 

 

 

 

11.  

 

III -IV klasių mokinių švietimas pasirenkant 

tolesnį mokymosi kelią: susitikimas-diskusija su 

Spalio mėn. 

 

I.Pluškienė, 

Klasių auklėtojai 

Susitikimas-diskusija 

 



 buvusiais mokyklos mokiniais ,,Ateities lūkesčiai“  

12.  Apklausa „Baigusių gimnazistų pasirinkimai“ Rugsėjo mėn. I. Pluškienė Internetinė apklausa 

13. II klasių mokinių savarankiško profesijos 

pasirinkimo tyrimas 

Vasario – 

balandžio 

mėn. 

I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

 

Tėvų susirinkime. 

14. Vidurinio ugdymo programa ir individualus 

ugdymo (si) planas 

Kovo mėn. I. Pluškienė 

 

II klasių valandėlių metu 

15. Konsultacijos individualaus ugdymo(si) plano 

sudarymui 

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

I. Pluškienė 

 

Individualiai 

16. II klasių mokinių profesinio informavimo žinių 

konkursas „Pasirink profesiją“ 

Balandžio 

mėn. 

 

I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

 

Konkursas. 

Aptariama profesinio informavimo darbo grupės 

posėdyje 

17. Išvyka į AB „Swedbank“ ir Pinigų muziejų 

Vilniuje „Ekonomikos pamoka kitaip“ 

Gruodžio 

mėn. 

L.Jonikienė Ekonomikos pamokose 

 Mokytojams ir specialistams    

1. Konsultacijos klasių auklėtojams ir mokytojams 

profesinio informavimo ir karjeros planavimo 

klausimais 

Nuolat I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Individualios konsultacijos, klasių auklėtojų metodinis 

užsiėmimas 

2. Seminarai pagal miesto ir respublikos pateiktą 

pasiūlą 

Nuolat I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Seminarai, Mokytojų tarybos posėdžiai, klasių auklėtojų 

metodiniai užsiėmimai 

 Tėvams     

1. 1. Pranešimas „II gimnazijos klasių mokinių 

savarankiško profesijos pasirinkimo tyrimo 

rezultatai gimnazijos mokinių tėvų susirinkime. 

kovo 

mėn. 

J. Šimkūnaitė 

 

 

Pranešimas  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja        Irena Pluškienė 

Psichologė         Jovita Šimkūnaitė                                                                                             


