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Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos 

pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.  

Uždaviniai: siekiama, kad mokiniai: 

 pažintų karjerai svarbias savo asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę; 

 rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją; 

 remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus; 

 remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą; 

 mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.  

Eil. 

Nr. 

Veiklų sritys Uždaviniai/veiklos Dalyviai Valandos Datos Sėkmės kriterijai Galutinė 

paslauga/produktas 

1. Situacijos analizė, 

planavimas. 

Parengti ugdymo 

karjerai veiklos 

planą. 

R. Berteškaitė 5 2017 m. 

rugsėjis 

Parengtas ir 

patvirtintas 

ugdymo karjerai 

veiklos planas. 

Ugdymo karjerai 

veiklos planas 

patalpintas kaip priedas 

prie progimnazijos 



veiklos plano. 

2. Kvalifikacijos kėlimas, 

saviugda. 

Dalyvauti bendrojo 

lavinimo mokyklų 

karjeros specialistų 

mokymuose. 

R. Berteškaitė, 

besidomintys 

mokytojai  

 Per 

mokslo 

metus 

Įgyti karjeros 

ugdymo mokyklai 

kompetencijų, 

atrasti būdų, kaip 

ugdyti mokinius 

karjerai. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai. 

3. Ugdymo karjerai 

koordinacinės grupės 

veiklos koordinavimas. 

Mokyklos 

koordinacinės grupės 

susirinkimai. 

 

 

R. Berteškaitė,  

ugdymo 

karjerai grupės 

nariai 

2 val. 2 kartus 

per 

mokslo 

metus 

Numatytos 

konkrečios veiklos 

ir atsakomybės. 

Protokolas  

Metodinės 

medžiagos sklaida. 

 

 

 

R. Berteškaitė Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pasidalinta gerąja 

patirtimi, žiniomis. 

Mokytojams 

pateikiamos 

rekomendacijos, 

pagalba. 

 

Integruotų pamokų 

koordinavimas. 

R. Berteškaitė, 

dalykų 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

Per 

mokslo 

metus 

Bendri sprendimai 

kaip pagerinti UK 

veiklą, siūlymas 

dėl UK 

Mokytojams 

pateikiamos 

rekomendacijos, 

pagalba. 



integravimo 

pamokose. 

 

4. Karjeros paslaugos 

mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės valandėlės. Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Po 2 val. 

kiekvien

oje 

klasėje 

Per 

mokslo 

metus 

Mokinių asmeninių 

charakteristikų 

įsivertinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis, 

kompetencijų 

gilinimas. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolai 

Karjeros  planų 

pildymas. 

 

 

 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

 Iki kovo 

mėn. 

Mokinių ateities 

tikslingas 

planavimas ir 

karjeros planų 

pildymas. 

 

Užpildyti mokinių 

karjeros planai. 

Karjeros 

informavimo 

renginiai 

progimnazijoje. 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Po 1 

renginį 

5–8 

klasėse 

Per 

mokslo 

metus 

Susitikimai su 

įvairių  profesijų 

bei ugdymo įstaigų 

atstovais. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolai, 

informacija mokyklos 

svetainėje. 



 

Išvykos, ekskursijos, 

pažintiniai ir  

patyriminiai vizitai. 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Bent po 

1 renginį 

5–8 

klasėse 

Per 

mokslo 

metus 

Pažintis su 

įvairiomis 

profesijomis, 

nauda išbandant 

įvairių profesijų 

darbo veiklą 

praktiškai. 

Dalyvių sąrašai, 

direktoriaus įsakymas. 

Savianalizės, 

profesinio 

kryptingumo testai. 

 

 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Pagal 

poreikį 

Per 

mokslo 

metus 

Mokiniai geriau 

pažins karjerai 

svarbias 

asmenybės 

charakteristikas. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolas. 

Individualios ir 

grupinės 

Ugdymo 

karjerai grupė 

Pagal 

poreikį 

Per 

mokslo 

Tikslingas  ateities 

planavimas, 

Užsiėmimo protokolas, 



konsultacijos metus informacijos 

analizavimas, 

naujų žinių bei 

kompetencijų 

įgijimas. 

5. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Edukacinės pamokos 

Marijampolės PRC 

Vilkaviškio skyriuje. 

 

R. Berteškaitė, 

8 klasės vadovė 

3 val. Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Gauta informacija, 

sklandus 

bendradarbiavimas

. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolas, 

direktoriaus įsakymas. 

Susitikimas su 

teritorinės darbo 

biržos atstovais. 

 

 

R. Berteškaitė 2 val. Lapkričio 

ir kovo 

mėn. 

Naujausia 

informacija apie 

rinkos pokyčius, 

profesijų poreikį. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolas. 

Dalyvavimas 

iniciatyvoje „Būsiu“ 

R. Berteškaitė  Pagal 

paklausą 

ir pasiūlą 

Specialistų 

gerosios patirties 

sklaida mokiniams. 

Dalyvių sąrašai, 

užsiėmimo protokolas, 

informacija mokyklos 

svetainėje. 

 

     Ugdymo karjerai koordinatorė                                                                                                                                                            Rasa Berteškaitė 


