
 

VILNIAUS „ ŽIDINIO“ SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJA 

 

 

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS 

 

 

Laikotarpis: 2020 – 2021 m.m. 

 

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam ugdymo (-si ) krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos 

pasirinkimui, mokymosi aplinkos keitimui darbine aplinka, profesiniam tobulėjimui ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 

Uždaviniai. 

Siekiama, kad mokiniai: 

1. Gebėtų susirasti ir naudotis karjeros ugdymo informacija. 

2. Naudotųsi mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

3. Būtų pasirengę keisti mokymosi/darbinės veiklos aplinką. 

4. Dalyvautų plėtojant ryšius su verslo įmonėmis ir valstybinėmis įstaigomis. 

5. Tobulintų karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas. 

6. Naudotųsi tėvų, pažįstamų, buvusių bendramokslių profesine patirtimi.  

 

 

 

 

 

 



 
Eil. 

nr. 

VEIKLOS SRITYS VYKDYTOJAI 

 

 

DATA VEIKLOS FORMOS 

 

 

PASTABOS 

 

1. Duomenų apie mokinių polinkius ir gebėjimus kaupimas, jų 

analizė ir aptarimas. 

Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė, 

Klasių vadovės 

Rugsėjis Duomenų pateikimas, 

analizavimas, 

apibendrinimas. 

 

2. Motyvacijos renkantis profesiją tyrimas. Klasių vadovės 

 
Rugsėjis Anketų pildymas ir 

aptarimas. 

 

3. Supažindinimas su naujausia literatūra karjerai ugdyti. Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė 
Spalis Paskaita  

4. Poreikių ugdymo karjerai tyrimas. Klasių vadovės 

 

Spalis Anketų pildymas  

5. Susitikimas su VU TSPMI politikos mokslų studentėmis apie 

rinkimus ir pasirinkimus siekiant politiko karjeros. 

IIa ir IVa klasių  

vadovės 

Spalis Diskusija  

6. Europos kibernetinio saugumo mėnesiui „ Pagalvok prieš 

spausdamas“.  

Klasių vadovės  Spalis IT specialisto komentarai 

ir rekomendacijos 
7. Mokymai „ Integracija į darbo rinką: legalus ir nelegalus darbas“. Klasių vadovės Spalis Bendradarbiaujant su VDI 

pravesti mokymai I-IV kl. 

mokiniams 

 

8. Atvirų durų ir karjeros savaitė Vilniaus kolegijoje IV klasių vadovės Spalis Dalyvavimas atvirų durų ir 

karjeros savaitės 

renginiuose 

 

9. Grupinės konsultacijos šiuolaikinei darbo rinkai pažinti ir 

karjerai siekti 

Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė 
Lapkritis Diskusija, konsultavimas  

10. Virtuali švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2020“ Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė, 

 klasių vadovės 

Lapkritis Dalyvavimas parodoje, 

diskusijos  

 

11. Aktuali informacija apie paklausiausias šių metų profesijas. IVb ir IV l klasių 

vadovės 

Lapkritis Informacijos pateiktys.  

12. Renginių ciklas, skirtas karjerai planuoti Ia ir III l klasių vadovės Gruodis Paskaitos, susitikimai, 

edukacinės išvykos 

 

13. Dalyvavimas Kalėdų mugės renginiuose Klasių vadovės Gruodis Dalyvavimas renginiuose  

14. Veiklų ciklas asmenybės tyrimui ir karjeros ugdymui  Klasių vadovės, 

psichologė 

Sausis Pateiktys, grupinės ir 

individualios konsultacijos 

 

15. LAMA BPO naujienos 2021 metams Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė 
Sausis Informacijos pateikimas  



16. Švietimo inovacijų parodos „ Studijos 2021“ lankymas Klasių vadovės Vasaris Patirties kaupimas  

17. Profesinės patirtys Sveikatos centro 

specialistas, klasių 

vadovės 

Vasaris Susitikimas-pokalbis su 

sveikatos specialistu. 
 

18. Sėkmės istorijos. IVa ir IV d,e klasių 

vadovės  

Vasaris Susitikimas su ankstesnių 

laidų abiturientais. 

 

19. Individualios konsultacijos mokiniams. Motyvacinio laiško 

rašymas. 

Psichologė, klasių 

vadovės, lituanistės 

Kovas Dokumentų pavyzdžiai, 

motyvacinio laiško 

rašymas 

 

20. Išvyka į Knygų mugę 2021. Klasių vadovės,  

dalykų mokytojai 

Kovas Dalyvavimas parodos 

renginiuose. 

 

21. Edukacinė išvyka į Nacionalinį kraujo centrą karjeros 

ugdymo tikslais. 

III n klasės vadovė Kovas Susipažinimas su kraujo 

centro veikla ir donoryste.  

 

22. Saviugda. Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė 
Kovas Literatūros karjerai ugdyti 

studijavimas 

 

23. Informacija abiturientams. IV klasių vadovės Kovas Supažindinimas su stojimo 

į profesines, aukštąsias 

mokyklas bei kolegijas 

LAMA BPO sistema 

 

24. Renginys karjerai ugdyti apie gėles ir puokščių 

komponavimo meną. 

IVa ir IV d,e klasių 

vadovės 

Kovas Praktinis seminaras apie 

gėles ir puokščių 

komponavimo meną 

 

25. Dalyvavimas įvairaus tipo ugdymo įstaigų atvirų durų 

dienose. 

Klasių vadovės Balandis Pažintinės išvykos į ugdymo 

įstaigas 
 

26. Edukacinės išvykos į Automechanikos ir verslo profesinę mokyklą 

bei VGTU. 
IVa ir IV d,e klasių 

vadovės 

Balandis Susipažinimas su ugdymo 

įstaigų aplinka ir 

veiklomis. 

 

27. Edukacinė išvyka į parodą „Pelenė“ Technologijų mokytoja, 

klasių vadovės 

Balandis Susipažinimas su 

profesijomis, dalyvavimas 

praktinėse veiklose 
28. Pažintis su menininkų profesijomis. IIIa  klasės vadovė Gegužė Edukacinė išvyka į teatrą  

29. Individualus ir grupinis konsultavimas karjeros ugdymo 

klausimais. 

Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė, 
 klasių vadovės 

Gegužė Konsultacijos  



30. Saviugda Klasių vadovės,  

dalykų mokytojai 

Birželis, liepa, 

rugpjūtis 

Literatūros UK 

studijavimas 

 

31. Informacijos UK viešinimas Klasių vadovų metodinės 

grupės pirmininkė, 

direktoriaus pavaduotojas 

neformaliam ugdymui, 

klasių vadovės 

Nuolat Informacijos viešinimas 

internetinėje svetainėje, 

švieslentėje, stenduose, 

informacijos centre 

 

32 Konsultacijos dalykų mokytojams, klasių vadovams karjeros 

ugdymo klausimais. 

Administracija Esant poreikiui Naujos informacijos 

pateikimas 

 

 

 

Veiklos planas sukurtas remiantis: 

1. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 

2. Mokytojo knyga ( www.mukis.lt/lt mokytojo knyga.html) 

3. Mokinio knyga ( www.mukis.lt/lt mokinio knyga.htm 

 

 

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė 

http://www.mukis.lt/lt%20mokytojo%20knyga.html
http://www.mukis.lt/lt

