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UGDYMO KARJERAI 2021 M. VEIKLOS PLANAS  

 
Tikslas. Ugdymo karjerai (UK) tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems 

mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius jiems pažįstant, kuriant ir 

realizuojant save. 

Uždaviniai: 

1. Padėti mokiniams pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip 

visumą ir jų sąsajas su karjera. 

2. Mokyti mokinius pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį 

asmeninei karjerai. 

3. Padėti mokiniams rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją. 

4. Padėti mokiniams  pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą, susiejant tai su 

mokymosi visą gyvenimą samprata. 

5. Mokyti mokinius kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti su ja susijusius 

sprendimus. 

6. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, atskleidžiant jų svarbą būsimai karjerai. 

 

 Veiklos Vykdymo laikas Atsakingi 

TOLESNIO MOKYMOSI SĖKMĖ 

Mokinių, perėjusiųjų 

į kitas mokyklas, 

mokymosi 

sėkmingumas 

Informacijos rinkimas apie 8 

klasių mokinius, perėjusius 

mokytis į kitas mokyklas. 

Susitikimas su mokiniais, 

buvusiais mūsų mokyklos 

mokiniais, besimokančiais 

Kuršėnų politechnikos 

mokykloje „Mokausi 

Kuršėnų politechnikos 

mokykloje. Kaip man 

sekasi?“ 

9 klasė. Mokausi L. Ivinskio 

gimnazijoje. Kaip man 

sekasi? 

Rugsėjo mėn.  

 

 

 

 

 

Sausio – balandžio 

mėn. 

 

 

 

Sausio – balandžio 

mėn. 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė, 8 

klasių vadovai 

 

 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

PAGALBA PLANUOJANT KARJERĄ 

Pagalba renkantis 

mokymosi kryptį 

(Mokinių 

informavimas apie 

individualias dalykų 

pasirinkimo 

galimybes ir 

pasekmes. 

Individualus 

konsultavimas ir 

pagalba renkantis 

mokymosi kryptį) 

UK temų integravimas visų 

dalykų pamokose. 

Klasių valandėlės UK 

temomis 5–8 klasių 

mokiniams (2–3 val. per 

mokslo metus). 

 

Karjeros planų rašymas ir 

pildymas. 

 

 

Individualios ir grupinės 

konsultacijos karjeros ugdymo 

klausimais. 

 

Nuolat pagal temas 

 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

 

 

 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

 

 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

 

 

Dalykų mokytojai. 

 

5–8 klasių vadovai 

 

 

 

 

5–8 klasių vadovai, Ramutė 

Zorienė, ugdymo karjerai 

koordinatorė 

 

5–8 klasių vadovai, Ramutė 

Zorienė, ugdymo karjerai 

koordinatorė 

 



2 

Profesinių ketinimų tyrimas 8 

mokiniams. 

 

 

8 klasių mokinių išvyka į 

Kuršėnų darbo biržą „Karjeros 

planavimas ir profesinis 

konsultavimas“. 

 

7–8 klasių mokinių 

dalyvavimas ŠPRC 

regioniniame konkurse „Mano 

svajonių profesija“. 

Balandžio mėn. 

 

 

 

1–2 kartus per 

mokslo metus 

 

 

 

Vasario – kovo 

mėn. 

R. Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė, 

klasių vadovai 

 

R. Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

 

 

R. Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė,  

lietuvių, anglų,  rusų kalbų, 

informacinių technologijų, 

dailės, technologijų 

mokytojai. 

Pagalba renkantis 

mokyklą 

 

(Mokinių 

informavimas apie 

tolesnio mokymosi 

galimybes) 

Amatų dienos Kuršėnų 

politechnikos mokykloje 7-8 

klasių mokiniams. 

 

Atvirų durų dienos ŠPRC 8 

klasių mokiniams. 

 

Projektinė veikla su VšĮ 

Kuršėnų politechnikos 

mokykla 5–8 klasių 

mokiniams. 

 

8 klasių mokinių ir jų tėvų, 

globėjų susitikimas su 

Kuršėnų politechnikos 

mokyklos mokiniais, 

vadovais. 

Kovo mėn. 

 

 

 

Kovo–balandžio 

mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė, 5–8 

klasių vadovai 

 

 

Dalykų mokytojai, 8 klasių 

vadovai, Ramutė Zorienė, 

ugdymo karjerai 

koordinatorė 

Profesinis švietimas 

(Informavimas apie 

profesijas, jų paklausą 

ir specialybės įgijimo 

galimybes. 

Individualus 

profesinis ir karjeros 

planavimo 

konsultavimas) 

Susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais (dalyvauja projekto 

„Kam to reikia?!“ lektoriai). 

 

 

Savanorystė su projektu 

Socialbreeze 

 

 

 

 

Ugdymo diena „Profesijų 

diena“. 

 

„Savanorystės projektai. 

 

 

Išvykos į gamyklas, įmones, 

mokinių tėvų darbovietes. 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. (pagal 

susitarimą su 

lektoriais) 

 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

 

 

SocialBreeze komanda 

(Ramutė Zorienė, Alina 

Šimkevičienė, Rita 

Perminaitė-Krasauskienė, 

Sandra Petkuvienė) 

 

Ugdymo karjera komanda 

 

 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

Klasių vadovai, 

ugdymo karjerai komanda, 

Ramutė Zorienė, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

____________________ 

 

 


