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UGDYMO KARJERAI GRUPĖS 

          VEIKLOS PLANAS 

 

2021 – 2022 m. m. 

Tikslas Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Sėkmės 

kriterijai 

Sudaryti 

sąlygas 

mokiniams 

ugdytis 

karjeros 

kompetencijas, 

būtinas 

sėkmingam 

mokymosi 

krypties, 

profesijos ir/ar 

darbinės 

veiklos 

pasirinkimui, 

perėjimui iš 

mokymo 

aplinkos į 

darbinę 

aplinką, 

tolesnei 

profesinei 

raidai ir 

mokymuisi 

visą gyvenimą. 

 

1.Ugdyti 

mokinių 

bendrąsias ir 

karjeros 

kompetencija

s. 

 

 

 

1.1. Karjeros renginių organizavimas gimnazijoje ir už jos 

ribų („Karjeros diena gimnazijoje“, susitikimai su 

universitetų ir kolegijų atstovais, studentais, darbo biržos 

darbuotojais, įvairių specialybių atstovais, savanoriavimas 

įvairiuose renginiuose, programose), nuotoliniai  susitikimai.   

2021  - 2022 

m. 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

Dalijimasis 

gerąja 

patirtimi, 

planuojamųjų 

renginių 

organizavimas, 

naujienų 

aptarimas. 
1.2. Dalyvavimas įvairiuose karjeros ugdymo renginiuose 

nuotoliniu būdu ( „Erdvėlaivis „Žemė““, „Tyrėjų naktis“,  

mokymo įstaigų atvirų durų dienose ir kt.). 

2021 - 

2022m. 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė, 

dalykų 

mokytojai  

1.3. Išvyka į LITEXPO specialybių mugę „Studijos 2022“. 

 

2020 m. 

vasario mėn.  

Klasių vadovai Turės 

galimybę 

plačiau 

sužinoti apie 

Studijas 2020 

metais. 

1.4. Informacijos viešinimas internetinėje gimnazijos 

svetainėje, el. dienyne 

 

 

 

 

2021 - 2022 

m.m. 

B. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

Gimnazijos 

bendruomenė 

žinos apie 

karjeros 

galimybes. 

2.Bendradarbi

auti su kitomis 

2.1. Ieškoti naujų galimybių bendradarbiauti su aukštosiomis 

ir profesinėmis mokyklomis, įmonėmis ir organizacijomis. 

2021 - 2022 

m. m. 
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ugdymo 

institucijomis, 

teikti 

individualias 

konsultacijas 

moksleiviams, 

jų tėvams, 

auklėtojams ir 

dalykų 

mokytojams. 

2.2. Integruoti karjeros ugdymą į dalykų pamokas, platinti 

medžiagą.  

Individualiai konsultuoti dalykų mokytojus, klasių vadovus. 

 

2021-2022 

m.m. 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

Mokytojai 

prisidės prie 

karjeros ugdymo 

sistemos kūrimo 

gimnazijoje.  

2.3. Individualiai konsultuoti mokinius ir jų tėvus. 2021-2022 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

Mokiniai bei jų 

tėvai bus 

individualiai 

konsultuojami 

karjeros ugdymo 

klausimais, 

teikiama 

pagalba 

renkantis 

tolimesnį 

mokymosi kelią. 

Mokiniai plės 

karjeros 

galimybių 

pažinimo 

kompetencijas. 

2.4. II klasių mokinių  švietimas ir individualus 

konsultavimas vidurinio ugdymo plano pasirinkimui,  

supažindinimas su LAMA BPO sistema. 

2021 - 2022 

m. m. 

2.5. IV klasių mokinių individualus konsultavimas studijų 

prašymo pildymui. 

2022 m. 

gegužės, 

liepos mėn. 

3. Analizuoti 

situaciją ir 

planuoti, 

tobulinti UK, 

kelti 

kvalifikaciją,  

gimnazijos 

kaip 

organizacijos 

kultūros 

ugdymo ir jos 

pažangos 

įsivertinimo 

srityse. 

3.1. UK veiklos  planavimas ir analizė. 2021 - 2022 

m. m. 

L. Juškevičienė 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

Parengtas 

karjeros 

ugdymo 

planas, 

pasitarimai, 

veiklų 

aptarimai leis 

mokiniams 

teikti 

kokybiškas ir 

efektyvias 

karjeros 

paslaugas. 

3.4. UK grupės pasitarimai, veiklų aptarimai 2021-2022 

m.m. 

3.5. Dalyvauti su karjeros ugdymu susijusiuose seminaruose 

ir mokymuose. 

2021 - 2022 

m. m 

A. Niūniavienė 

L. Pranskūnaitė 

 


