
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija  

Ugdymo karjerai 2021 – 2022 mokslo metų veiklos planas 

 

Tikslas:   

Ugdyti mokinių  profesinės karjeros kompetencijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokiniams įvairius karjeros renginius. 

2. Bendradarbiauti su kitais UK funkcijas atliekančiais padaliniais mieste, su miesto bei Lietuvos mokslo ir darbo institucijomis, darbdaviais. 

3. Sudaryti mokiniams sąlygas pažinti savo asmenybės ir charakterio savybes, kurios gali daryti įtaką profesijos pasirinkimui. 

4. Mokyti mokinius rasti reikalingą informaciją, gebėti ją analizuoti, sisteminti ir panaudoti planuojant savo profesinę karjerą. 

5. Padėti mokiniui planuoti savo individualią karjerą. 

6. Mokyti mokinius pažinti juos supančią socialinę aplinką bei socialinės aplinkos veikėjus. 

7. Supažindinti mokinius su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

8. Skatinti mokinius kuo geriau pažinti darbo pasaulį. 

9. Ruošti mokinius sėkmingam perėjimui į kitą karjeros aplinką. 

10. Padėti klasių vadovams bei dalykų mokytojams kokybiškai teikti UK paslaugas mokiniams. 

11. Vykdyti ugdymo karjeros sklaidą gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. 

 

Tikslinės grupės: 

I-osios, II-ųjų, III-ųjų, IV-ųjų gimnazijos klasių  mokiniai. 



Mėnuo Veiklos Atsakingi 

asmenys 

Rugsėjis 

 

• Situacijos analizė. Poreikių tyrimai.  

• UK 2021 – 2022 mokslo metų plano sudarymas. 

• Klasių vadovų konsultavimas, planuojant UK veiklas.  

• Susipažinimas su naujais UK dokumentais bei leidiniais. 

• UK informacijos sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose. 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas 

 

Spalis 

              ●     Bendravimas ir bendradarbiavimas su ankstesnių  laidų abiturientais: dirbančiais, įstojusiais mokytis 

bei              savanoriaujančiais. 

 

 

• Dalyvavimas tiesioginėje diskusijoje ,,SPOTISELF: ateities kompetencijos dabar” (Spotiself - interaktyvi 

karjeros planavimo ir asmenybės ugdymo platforma). 

 

 

 

• Ką veiksiu, kai baigsiu mokyklą? (diskusija su auklėtiniais). 

 

• „Artimos socialinės aplinkos pažinimas ir karjera“ (diskusija su auklėtiniais). 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas, 

III-ų, IV-ų klasių 

vadovai 

I A, II N kl. 

vadovė 

III D, E kl. 

vadovė 

Lapkritis 

 

• Lietuvos nacionalinė karjeros savaitė: 

      Atvirų durų ir karjeros savaitė. Studijos. Praktika. Karjera 2021 (Vilniaus kolegijos nuotoliniu būdu   

      siūlomos veiklos). 

 

 

 

• Profesiniai pasirinkimai ir šiuolaikinė darbo rinka, ką galiu padaryti jau šiandien? (diskusija su 

auklėtiniais). 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas, 

IV-ų klasių 

vadovai  

 

IV B kl. vadovė 

 



• Ateities profesijos ir darbo rinkos apžvalga (diskusija su auklėtiniais). 

• „Karjeros informacijos paieškos gebėjimų ugdymas“ (klasės valandėlė) 

 

 

IV D kl. vadovė 

III D, E kl. 

vadovė 

Gruodis 

 

• Dalyvavimas UK veikloje ,,Renkuosi profesiją: Muitininko profesija.“  

 

• „Karjeros planavimas“ (pokalbis su mokiniais). 

• Edukacinių filmų apie profesijas peržiūra ir aptarimas. 

 

• UK nuotolinių renginių apžvalga:  

Lietuvos aukštųjų mokyklų renginiai stojantiesiems 

https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/ 

I A, II N kl. 

vadovė 

 

III N kl. vadovė 

II A kl. vadovė 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas 

Sausis  

• UK nuotolinių renginių apžvalga: 

Lietuvos aukštųjų mokyklų renginiai stojantiesiems 

https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/ 

 

• ,,Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų“ (pokalbis, diskusija su auklėtiniais). 

• ,,Profesinio kelio radimas - absoliučios sėkmės pradžia“ (pristatymas, pokalbis). 

• Profesiniai pasirinkimai: ką galiu aš? (diskusija). 

• LRT archyvinių laidų "Pasimatuok profesiją" įrašų peržiūra 

(pvz. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000145519/pasimatuok-profesija).  

• „Mano asmenybės svarbiausios savybės ir pomėgiai“ (pokalbis su mokiniais). 

• Edukacinė išvyka į Muitinės muziejų.  

• „Mokinių asmeninės ateities vizijos reikšmė planuojant karjerą“ (diskusija su mokiniais). 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas  

 

I A, II N kl. 

vadovė  

IV B kl. vadovė 

III N kl. vadovė 

 

IV N kl. vadovė 

III A kl. vadovė 

III D, E kl. 

vadovė 

Vasaris 

 

• ,,Mano karjeros galimybės. Virtualūs profesinių interesų testai“ (UK veiklos su auklėtiniais). 

• Edukacinė išvyka į Lietuvos vaizdo ir garso archyvą. 

• LRT archyvinių laidų "Pasimatuok profesiją" įrašų peržiūra. 

• „Aktuali karjeros informacija ir tikslingas jos panaudojimas siekiant karjeros tikslų“ (klasės valandėlė). 

 

IV B kl. vadovė 

 

 

IV D kl. vadovė 

 

III N kl. vadovė 

 

https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000145519/pasimatuok-profesija


 

• „Mano dabartinio darbo pliusai ir minusai“ (diskusija). III L kl. vadovė 

 

III D, E kl. 

vadovė 

Kovas 

• Dalyvavimas parodoje ,,Mokykla 2022“. 

 

 

• Dalyvavimas didžiausia specializuotoje parodoje Pabaltyje „Tarptautinių studijų dienos“. 

 

 

 

• LRT archyvinių laidų "Pasimatuok profesiją" įrašų peržiūra. 

• „Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų“ (klasės valandėlė). 

• ,,Mano sėkmės istorija“ (susitikimas su buvusia auklėtine). 

•  „Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų“ (diskusija su auklėtiniais, klasės valandėlė) 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas,  

 kl. vadovai  

IV-ų kl. 

mokiniai,  

kl. vadovai 

III N kl. vadovė 

IV N kl. vadovė 

III A kl. vadovė 

III D, E kl. 

vadovė 

Balandis 

• LRT archyvinių laidų "Pasimatuok profesiją" įrašų peržiūra. 

• Karjeros testų atlikimas ir aptarimas. 

• Kokias karjeros galimybes atveria studijos VGTU? Išvyka į VGTU Mechanikos fakultetą.  

III N kl. vadovė 

 

II A kl. vadovė 

 

III D, E kl. 

vadovė 

Gegužė  

• UK nuotolinių renginių apžvalga. Mokinių supažindinimas.   

 

 

• Klasės valandėlė „Aktuali karjeros informacija ir tikslingas jos panaudojimas siekiant karjeros tikslų“. 

• LRT archyvinių laidų "Pasimatuok profesiją" įrašų peržiūra. 

• „Darbas komandoje – viena iš sėkmingos karjeros sąlygų“ (pokalbis su auklėtiniais) 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas  

III N kl. vadovė 

 

III D, E kl. 

vadovė 

Birželis 

 

• 2021 – 2022 mokslo metų UK ataskaitos pildymas. 

 

UK veiklas 

kuruojantis 

mokytojas  



 

 

 


