
 

BALTOSIOS VOKĖS ,,ŠILO” GIMNAZIJA 

2022-2023 M. M. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti 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. 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiauti su administracija, klasių vadovais, tėvais ir buvusiais mokiniais teikiant mokinių ir tėvų poreikius atitinkančius ugdymo karjerai 

paslaugas.  

2. Padėti mokiniams pažinti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ( asmenines savybes, gabumus, interesus ir jų sąsajas su karjera). 

3. Teikti mokiniams informaciją apie profesinės veiklos galimybes, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, mokyti jais naudotis.  

4. Skatinti savanorystę, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas ir atskleidžiant jų svarbą būsimai karjerai. 

 Eil. nr. Veiklos  Dalyviai  Data Laukiamas rezultatas Pastabos  

1.  Koordinacinės grupės susirinkimas: praėjusių 

mokslo metų veiklos analizavimas, tikslų ir 

uždavinių numatymas naujiems mokslo metams, 

veiklos plano sudarymas. 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

rugpjūtis Išanalizavus situaciją bus 

lengviau numatyti veiklos 

tikslus, uždavinius ir 

priemones jiems įgyvendinti.  

 

2.    Bendradarbiavimas su administraciją, klasių 

auklėtojais ir tėvais planuojant karjeros 

 ugdymo veiklas.  

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

  Administracija 

Klasės auklėtojai 

Rugsėjis  Įtraukti mokyklos 

bendruomenę į karjeros 

ugdymo veiklų sudarymą. 

Gerės veiklos planavimas.  

 



3.  Mokinių apklausos  

1-4 kl. 

5-8 kl. 

I – II G. kl.  

III – IV. G. kl. 

J. Lialkė  

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1 - 4 kl.  

5 – IV kl. 

Mokiniai  

Rugsėjis  Parengtas mokinių apklausos 

klausimynas apie profesijas, 

savęs pažinimą.  

 

4.  Mokinių supažindinimas su stojimo tvarka 2022 – 

2023 m. m.  

J. Žalgirienė  

II – IV G. kl. 

Spalis  Supažindinimas su stojimo 

tvarkomis, taisyklėmis, 

konkursiniais balais. 

 

5.  Paroda „Išsirink profesiją ir mokymosi Įstaiga“ J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

Klasių auklėtojai 

Mokytojai – 

dalykininkai  

1 - IV kl.  

Lapkritis  Sklaida mokyklos erdvėje, 

naujausios informacijos 

pateikimas renkantis 

profesiją.  

 

6.  „Sėkmės pamokos“   J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė  

Klasių auklėtojai 

8 – IV kl.  

Gruodis  Bendradarbiavimas su 

buvusiais mokyklos 

mokiniais sėkmingai sukūrus 

gyvenimą.  

 

7.  Profesijų pristatymai 

„Mokiniai – mokiniams“ 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1-4 kl. 

Sausis  Vyresnių klasių mokiniai 

paruoš pristatymus jaunesnių 

klasių mokiniams. 

Supažindinimas su 

 



5-8 kl.  profesijomis.  

8.  Supažindinimas su LAMABPO duomenų baze, 

AIKOS  ir kt. svarbiais internetinėmis svetainėmis 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

III - IV kl.  

Vasaris Duomenų surinkimas ir 

pateikimas.  

 

9.  Pažintinių vizitų į ugdymo įstaigas, tėvų 

darbovietes. 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1 -  IV kl.  

Kovas  Aplankyti tėvelių 

darbovietes, susipažinti 

išarčiau su profesijomis.  

 

10.  ,,Darbo vasarą galimybės nepilnamečiams” 

Susitikimas – paskaita su Šalčininkų teritorinės 

darbo biržos atstovais 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

II – IV G. klasės 

mokiniai 

Auklėtojai  

Balandis  Paskaitą skirta supažindinti 

su darbu nepilnamečiams 

vasaros laikotarpiu.  

 

11.  Karjeros dienos   

Susitikimai su statybininkų, veterinarijos, IT 

specialistų atstovais.   

  

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1 – 4 kl. 

5-8 klasės 

I – IV G klasės 

Balandis Susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais. 

Dominančių klausimų - 

atsakymai 

 

12.  Ką daryti pabaigus mokykla? Įsidarbinimo 

galimybės. 

Susitikimas su Šalčininkų teritorinės darbo biržos 

J. Žalgirienė 

III – IV G. klasės 

mokiniai 

Gegužė Paskaita skirta supažindinti 

su pagrindiniais žingsniais, 

ką daryti tik ką po mokyklos.   

 



atstovais Auklėtojai 

13.  Pagalba IVG  klasės mokiniams pildant stojimo į 

mokyklas prašymus  

J. Žalgirienė 

IVG klasė 

Birželis Dokumentų   

14.  Individualus mokinių konsultavimas karjeros 

klausimais.  

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1 – 4 kl.  

5 - 8 klasės 

I – IV G klasės 

Visus mokslo 

metus.  

Pagal numatyta 

grafiką.  

Tikslingas ir kryptingas 

mokinių konsultavimas 

dominančiais karjeros 

klausimais.  

 

15.  Mokinių testavimas šiose svetainėse: 

1. http://www.euroguidance.lt/karjeros-

planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai  

2. http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html  

3. https://charakteris.info/asmenybes-testas  

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

1 – 4 kl. 

5-8 klasės 

I – IV G klasės 

Ne mažiau trijų 

kartų į mokslo 

metus. 

Lapkričio mėn. 

Vasario mėn.  

Gegužės mėn.  

Mokinių testų sprendimas 

padės mokiniams sužinoti 

savo asmenybės stipriąsias ir 

silpnąsias puses, renkantis 

profesiją.  

 

16.  Karjeros konsultantų susirinkimai 

Karjeros ugdymo planų koregavimas, pasiekimų 

vertinimas, tolesnių tikslų numatymas 

J. Lialkė 

J. Žalgirienė 

Č. Šniukštienė 

 

Visus mokslo 

metus. 

Rugsėjo IV 

sav. 

Gruodis IV sav.  

Vasaris IV sav.  

Balandis IV 

sav.   

Birželis IV sav.  

Apžvalga praėjusių mėnesių, 

uždavinių įgyvendinimas ir 

problemos. 

Bendradarbiavimas. 

 

 



Visus metus vykdoma veikla 

1. Mokinių konsultavimas keičiant individualius ugdymo planus (III-IV g kl.) 

2. Mokinių supažindinimas su stojimo ir mokymosi sąlygomis. 

3. Mokinių, mokytojų ir tėvų individualus konsultavimas karjeros ugdymo klausimais. 

4. Išvykos į įmones, įstaigas. 

5. Išvykos į atvirų durų dienų renginius, parodas.( Pagal renginių organizavimo gimnazijoje planą)  

6. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų 

aptarnavimo departamento Šalčininkų skyriumi. 

7. Parodų ir informacinių stendų rengimas ir atnaujinimas. 

8. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 

 

Veiklos formos: 

 

1.  Grupinės ir individualios konsultacijos, 

2.  Surinktos informacijos sisteminimas, konsultacijų studijų klausimais teikimas, 

3.  Karjeros plano sudarymas, tobulinimas, analizė, 

4.  Testai ir jų analizė, 

5.  Diskusijos/susitikimai, 

6.  Filmų apie profesijas peržiūra ir aptarimas, 

7.  Klasės valandėlės, 

8.  Renginiai (kalbų diena, mokytojo diena, akcija „Darom“), 

9. Ekskursijos, parodos . 



 

Veiklos planas parengtas remiantis:  

1.Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modeliu. 

2.Ugdymo karjerai programa. 

3.Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. 

liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl ugdymo  

karjerai programos patvirtinimo”. 

 

_________________________________ 

 


