
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija  

Ugdymo karjerai 2018 – 2019 m.m. 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 UK stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. 

 

 

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.  

 

I.Filipenkovaitė 

 

 

Spalis 

•  Edukacinis užsiėmimas Vilniaus gyvūnų globos namuose (L. Giros g. 114). 

•  “Tarptautinių studijų dienos 2018“  Baltic Council for International Education. 

• Informacija apie specialybes klasės valandėlių metu. 

• Ekskursija Valstybės pažinimo centre. 

• Susitikimas su 2018 m. laidos abiturientais: dirbančiais, įstojusiais mokytis bei savanoriaujančiais. 

• Ugdymo karjerai mokykloje poreikių tyrimas:  anketos kūrimas. 

• UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

• Saviugda. 

I.Filipenkovaitė 

Klasių vadovai 

Lapkritis 

 

• Atvirų durų diena A.Stulginskio universitete. 

• VDU renginys „Matuokis profesiją“. 

• Atvirų durų diena tarptautiniame universitete LCC.  

• Lietuvos 100-mečio nacionalinė karjeros savaitė. 

• Konsultacijų savaitė  Baltic Council for International Education. 

• Europos ir Lietuvos švietimo įstaigose vyksianti Europos profesinių gebėjimų savaitė jaunimui, lapkričio 

20-24 dienomis. 

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

mokytojais. 

• Individualaus karjero plano formos ruošimas. 

• Išvyka į renginį MOKYKLA 2017, Litexpo rūmuose.  

• Jaunojo inžinieriaus mokykla, VGTU. 

• Ugdymo karjerai mokykloje poreikių tyrimas: duomenų analizė.  

• UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

• Saviugda. 

• UK ataskaitos teikimas. 

V.Pumputienė 

I.Filipenkovaitė 



Gruodis 

 

• Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

• Išvyka į „Didžioji kalėdinė Vilniaus mugė“.  

• Individualios konsultacijos mokiniams. 

• Išvyką į tarptautinę šunų ir kačių parodą. 

• UK elektroninių renginių apžvalga. Mokinių supažindinimas.   

 

 

I.Filipenkovaitė 

Dalykų 

mokytojai 

A.Martinkutė 

 

Sausis  

•  Edukacinis užsiėmimas Vilniaus gyvūnų globos namuose (L. Giros g. 114). 

• Individualios konsultacijos mokiniams bei mokytojams. 

• UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

• Saviugda. 

• UK individualių planų pildymas. 

• Išvyka į parodą ADVENTUR 2019. 

I.Filipenkovaitė 

Klasių vadovai 

Vasaris 

• Edukacinė išvyka į Vilniaus knygų mugę. 

• Konsultacija „Mano pasiekimai ir kompetencija“. 

• Išvyka į parodą STUDIJOS 2019.  

• UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

• Saviugda. 

• Individualios konsultacijos mokiniams. 

• Praktinių užsiėmimų ciklas. 

• UK individualių planų pildymas. 

Klasių vadovai 

I.Filipenkovaitė 

Kovas 

• Edukacinė išvyka į Nacionalinį kraujo tyrimų centrą. 

• Literatūros šaltinių analizė.   

• Individualios konsultacijos mokiniams. 

• Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

• Klasės vadovų pokalbis apie studijas užsienyje. 

• Informacinis renginys „Kas vyksta darbo pasaulyje?“. 

I.Filipenkovaitė 

Klasių vadovai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Balandis 

• Individualios konsultacijos mokiniams. 

• Renginys gimnazijoje „Sėkminga darbo paieška“. 

• Paroda PELENĖ 2019. Litexpo.  

• Praktinių užsiėmimų ciklas: Testai tinkamai profesijai pasirinkti. 

• UK informacijos ruošimas ir sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje. 

• Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

• UK individualių planų pildymas. 

I.Filipenkovaitė 

Klasių vadovai 

Gegužė  

• Edukacinė išvyka į Energetikos muziejų. 

• Informacijos ruošimas gimnazijos švieslentei. 

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

• UK individualių planų pildymas. 

• Renginys „Laiko planavimas“. 

J.Greičiūtė 

I.Filipenkovaitė 

Birželis, 

liepa, 

rugpjūtis 

• Individualios konsultacijos mokiniams. 

• Individualios konsultacijos mokytojams. 

• Saviugda. 

 

I.Filipenkovaitė 


