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1. TIKSLAS 

Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant ir 
realizuojant save. Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas 
 

2. VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 
 
 

2.1.Ugdymo karjerai 
programos integracija į 
dalykų mokytojų ir klasių 
vadovų veiklas 

 

2.1.1.Parengtas ugdymo karjerai planas 
2.1.2. Kiekvieną mėnesį klasės auklėtojai 
bent vieną renginį skiria integruotai 
veiklai karjeros ugdymo klausimais  

• 5-6 kl. Mano svajonės. 

• 7 -8 kl.  Mano karjeros kelias 
 

• 1-2 kl. – Koks aš esu ir ką 
mėgstu? - diskusija, žaidimai 

2.1.1.1. Planas 2021 metams 
 
2.1.2.1. Per metus mokykloje 
vyksta 6 renginiai, skirti mokinių 
karjeros kompetencijų ugdymui. 

I. Mizarienė 
 
 
 Klasių vadovai 
 
 
 

Rugsėjo mėn. 
 
 
 
spalio mėn. 
 
vasario mėn. 
 
 
 
gruodžio mėn. 
 
 

Uždaviniai   Įgyvendinimo priemonė, veikla Rezultato įgyvendinimo kriterijus 
(kiekybinis/kokybinis) 

Atsakingas 
(koordinatorius) 

Įgyvendinimo 
laikas 

1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos 
 



• 3-4 kl. - Profesijų pasaulyje – 
diskusija, žaidimai 

• 5-6 kl. Savęs pažinimas 

• 5- 8 kl.“ Kokios profesijos veža? 

• P.u.g. – Profesijos individualios 
konsultacijos informavimo 
karjerai, profesinio veiklinimo,  
vertinimo karjerai klausimais; 

 

 
    

kovo mėn. 
 
lapkričio mėn 
 
Geguės mėn. 
 
 
 
visus metus 
 
 

2.2. Nuosekliai ir 
sistemingai teikti 
informaciją mokiniams, 
padedant planuoti 
individualią karjerą, 
mokytojams, tėvams apie 
mokymosi ir įsidarbinimo 
galimybes ir poreikį.  

 

2.2.1.Pagalba karjeros ugdyme: 
mokiniams: 

• 8 kl. mokiniams individualios 
konsultacijos renkantis 
mokymąsi, studijas, profesinės 
veiklos sritį; 

• 5-8  kl. mokinių gebėjimų, 
interesų, polinkių, nuostatų 
tyrimas; 

2.2.2.Mokytojams  dalykininkams: 
• Pagalba organizuojant išvykas 

integruoto technologijų kurso 
metu: 

2.2.3.Informacijos teikimas tėvams 
planuojant vaikų karjerą:  

• individualios konsultacijos 
planuojant vaikų karjerą; 

• supažindinimas su ugdymu 

 
 
2.2.1.1.Ne mažiau kaip 80 % 
mokinių teigia, jog mokykloje 
sužino aiškią informaciją apie 
tolesnio mokymosi ir karjeros 
galimybes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.1 Bent 1 išvykos į profesinio 

 
 
I.Mizarienė, 
A.Grigienė 
 
 
Klasių vadovai 
 
 
 
Mokytojai 
dalykininkai 
 
 
Klasių vadovai 
 
I. Mizarienė 
 

 
 
visus metus 
 
 
 
spalis  -lapkritis 
 
 
 
kovas 
 
 
 
  
 
rugsėjis-gegužė 
 



karjerai  klasės mokinių tėvų  
susirinkimų metu (1-8  kl.) 
 

 
 

mokymo įstaigas 
 
2.2.3.1.Ne mažiau kaip 80 %  
mokinių tėvų teigia, jog jų vaikai 
mokykloje sužino apie tolesnio 
mokymosi galimybes. 
 

 
I.Mizarienė 

 
 
Visus metus 
 
 

2.3.Sistemingai 
bendradarbiauti su išoriniais 
partneriais, organizuoti 
mokinių profesinį 
veiklinimą. 

 

2.3.1.Informacijos teikimas planuojant 
karjerą 
2.3.2.Informacinio stendo „Karjeros 
ugdymas “ papildymas nauja informacija 
 
2.3.3.Dalyvavimas integruotame  
projekte “Kūrybinės partnerystės“ 

2.3.1.1. 31-59 % mokinių žino 
apie teikiamas galimybes 
2.3.2.1 Bent 2 kartus papildyti 
stendą nauja informacija 
 
2.3.3.1.Dalyvavimas projekte 
 
 
 

 
I.Mizarienė 
 
I.Mizarienė 
 
R.Zemlickienė 

Pagal poreikius 
 
I ir III 
trimestruose 
 
Balandžio mėn. 

2.4.Efektyvinti pedagogų 
bendradarbiavimą ir 
asmeninį profesinį 
tobulėjimą 

 

Ugdymo karjerai specialisto, mokinių, 
tėvų ir visos mokyklos bendruomenės 
bendradarbiavimas 

Parengtas ugdymo karjerai veiklos 
planas.  
Per metus mokykloje vyksta 3-8 
renginiai, skirti mokinių karjeros 
kompetencijų ugdymui. 

 
I.Mizarienė 

 
Visus metus 

 

Pastaba: Metų eigoje planas gali būti koreguojamas 

Ugdymo karjerai koordinatorė                                                                                                                                     I. Mizarienė 

 

 


