
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija  

Ugdymo karjerai 2016 – 2017 m.m. veiklos planas 

 

Tikslas:   

Ugdyti mokinių  profesinės karjeros kompetencijas. 

 

Uždaviniai: 

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

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

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

4. Supažindinti mokinius su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

5. Skatinti mokinius kuo geriau pažinti darbo pasaulį. 

6. Organizuoti įvairias veiklas mokiniams. 

7. Ruošti mokinius sėkmingam perėjimui į kitą karjeros aplinką. 

 

 

Tikslinės grupės: 

I, II, III, IV klasių  mokiniai 



Mėnuo Veiklos Atsakingi 

asmenys 

Rugsėjis 

 

 Situacijos analizė. Poreikių tyrimai. Darbas su naujai priimtų mokinių bylomis. 

 UK metinio plano sudarymas. 

 Klasių vadovų konsultavimas, planuojant UK veiklas.  

 Karjeros koordinatoriaus susipažinimas su naujais UK dokumentais bei leidiniais.  

 Europos kalbų diena. Vertėjo profesija.  

 Edukacinė išvyka į Neries regioninį parką. Gido profesija. 

 

 

I.Filipenkovaitė 

D.Mockevičius 

 

Spalis 

 Dalyvavimas Sėkmės mokyklos renginyje „Verslumo svarba“. 

 Edukacinė išvyka į Merkinės piliakalnį, M. K. Čiurlionio keliu į Druskininkus. Muziejaus darbuotojų 

profesijos. 

 Susitikimas su 2015 m. laidos abiturientais: dirbančiais, įstojusiais mokytis bei savanoriaujančiais. 

 Ugdymo karjerai mokykloje poreikių tyrimas:  anketos kūrimas. 

 Individualios konsultacijos mokiniams. 

 UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 Saviugda. 

 Išvyka į SWITCH!. Tarptautinis informacinių technologijų ir verslumo renginys jaunimui LITEXPO 

centre. 

I.Filipenkovaitė 

J.Jablonskienė 

V.Pumputienė 

Lapkritis 

 

 Renginys „Išmani Lietuva“, Litexpo rūmuose. Sėkmės istorijos. 

 Baltijos maisto ir gėrimų paroda BAF,  2016 m. lapkričio 10-13 d., Litexpo 

 Ugdymo karjerai mokykloje poreikių tyrimas: anketos išplatinimas. Pokalbiai, diskusijos su mokiniais ir 

mokytojais. 

 Individualaus karjero plano formos ruošimas. 

 Išvyka į renginį MOKYKLA 2016, Litexpo rūmuose.  

 Ugdymo karjerai mokykloje poreikių tyrimas: duomenų analizė.  

 UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 Saviugda. 

 LMNŠC renginys „kodėl verta rinktis inžinierines profesijas“, 2016 11 10 

 Paskaita LMNŠC “Metodinės priemonės  - www.mobilumogidas.lt- panaudojimas ugdymo karjerai 

procese”, 2016 11 08 

 Renginys LMNŠC 2016 11 03 „Renkuosi profesiją. Moderniųjų technologijų matematika” 

J.Lebedeva 

 

 

 

Ž.Vizgintienė 

 

I.Filipenkovaitė 

http://www.mobilumogidas.lt-/


 Renginys LMNŠC 2016 11 04 „Renkuosi profesiją. Multimedija ir kompiuterinis dizainas” 

 Atvirų durų ir Karjeros diena Vilniaus Kolegijoje  STUDIJOS. PRAKTIKA. KARJERA, 2016 11 24 d. 

Gruodis 

 

 Ataskaitų ruošimas SVISS ir UKSMIS sistemoms. 

 Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

 

I.Filipenkovaitė 

Sausis  

 Individualios konsultacijos mokiniams bei mokytojams. 

 Ataskaitų ruošimas SVISS ir UKSMIS sistemoms. 

 UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 Saviugda. 

 UK individualių planų pildymas. 

 Išvyka į parodą ADVENTUR 2017. 

 Kazimiero Simonavičiaus universitetas. „Neįtikėtinos ateities profesijos. Kaip joms tinkamai  pasirengti?“ 

bei Kazimiero Simonavičiaus universiteto pristatymas 

I.Filipenkovaitė 

V.Pumputienė 

Vasaris 

 Edukacinė išvyka į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. 

 Išvyka į parodą STUDIJOS 2017.  

 UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 Saviugda. 

 Individualios konsultacijos mokiniams. 

 Praktinių užsiėmimų ciklas. 

 UK individualių planų pildymas. 

J.Lebedeva 

I.Filipenkovaitė 

Kovas 

 Edukacinė išvyka į Nacionalinį kraujo tyrimų centrą. 

 Literatūros šaltinių analizė.   

 Individualios konsultacijos mokiniams. 

 Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

 Kazimiero Simonavičiaus universitetas. „Komandinis darbas – jėga, kuri verčia pasaulį suktis“  bei 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto pristatymas 

J.Lebedeva 

 

R.Endrijaitienė 

I.Filipenkovaitė 

Balandis 

 Individualios konsultacijos mokiniams. 

 Paroda PELENĖ 2017. Litexpo.  

 Praktinių užsiėmimų ciklas: Testai tinkamai profesijai pasirinkti. 

I.Filipenkovaitė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ugdymo Karjerai savaitės 2017 planavimas. 

 Ugdymo Karjerai savaitė 2017. Balandžio 14 – 18 d.  

 UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

 UK individualių planų pildymas. 

Gegužė  

 Edukacinė išvyka į Lietuvos garso ir vaizdo archyvą. 

 Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

 Praktinių užsiėmimų ciklas:  C. Jung, D. Keirsey ir I. Briggs-Myers asmenybės ir kitų testų pildymas. 

 UK individualių planų pildymas. 

J.Vizgintienė 

I.Filipenkovaitė 

Birželis, 

liepa, 

rugpjūtis 

 Individualios konsultacijos mokiniams. 

 Individualios konsultacijos mokytojams. 

 Saviugda. 

 

I.Filipenkovaitė 


