
VILNIAUS R. VALČIŪNŲ GIMNAZIJA 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 m.m. 

 

    Mokyklos ugdymo karjerai darbo grupė: 

 

    Justina Veličkienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės vadovas; 

    Natalja Zmejevskaja, rusų kalbos mokytoja – mokinių ugdymo karjerai koordinatorė; 

    Svetlana Korvel, 5 klasės vadovė; 

    Diana Bucinskienė, IVG klasės vadovė; 

    Ina Miloš, 8 klasės vadovė; 

    Olga Domanskaja, 4 klasės vadovė; 

    Ana Bogdzevič, bibliotekininkė. 

 

    Tikslas – sudaryti mokiniams tinkamas sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos 

ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į studijų ar darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai, galimybei 

realizuotis pasirinktoje tolimesnėje veikloje ir gyvenime, sėkmingai socializacijai bei tikslingam mokymuisi visą gyvenimą. 

 

    Uždaviniai: 

• ugdyti mokinių bendrąsias ir karjeros kompetencijas; 

• padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę; 

• padėti mokiniams rasti ir efektyviai panaudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis ir 

privalumais; 

• skatinti mokinius gyvenime ir siekiant karjeros remtis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti tinkamiausius karjeros 

sprendimus; 

• padėti mokiniams remtis asmenine ateities vizija, kelti realius karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti savo karjeros planą; 

• mokyti mokinius mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti svarbiausias bendrąsias kompetencijas; 

• suteikti pagalbą mokiniams, kurių karjeros kompetencijos nepakankamos sėkmingam karjeros vystymuisi; 

• siekti supažindinti mokinius su kuo įvairesnėmis specialybėmis, jų specifika bei bendrąja Lietuvos rinka; 

• skatinti tėvus įsitraukti ir aktyviai dalyvauti mokinių ugdyme karjerai; 

• Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų 

ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.  

 

   

 



         Darbo būdai, metodai ir priemonės ir formos: 

• Individualios konsultacijos, grupinis darbas, darbas klasėse, tėvų konsultavimas, bendravimas su socialiniais partneriais ir kitomis 

ugdymo įstaigomis, informacijos paieška ir sklaida internete, profesinis informavimas pamokų ir klasių valandėlių metu, ugdymo 

karjerai informacinis stendas.  

  

        Programa sudaryta remiantis:  

Ugdymo karjerai programa (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72).   

  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laiko-

tarpis 

Atsakingi 

asmenys 

Dalyviai Numatomi rezultatai Pasta- 

bos 

1. Ugdymo karjerai veiklos plano 

rengimas. 

Ugdymo karjerai veiklos plano 

suderinimas su mokyklos ugdymo 

planu. 

Ugdymo karjerai veiklos plano 

suderinimas su klasių ugdymo planais. 

Ugdymo karjerai veiklos plano 

patvirtinimas. 

rugpjūtis UK darbo grupės 

vadovas 

UK darbo 

grupė 

UK darbo grupės 

subūrimas. 

UK plano parengimas, 

suderinimas su 

mokyklos ugdymo 

planu, klasių ugdymo 

planais ir patvirtinimas. 

Mokinių ugdymo 

karjerai integravimas į 

ugdymo turinį bei į 

neformaliojo ugdymo 

turinį. 

 

2. UK programos pristatymas ir 

koordinatorių prisistatymas klasėms. 

rugsėjis UK darbo grupė 1-8, IG -IVG 

klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

UK programos 

pristatymas, 

bendradarbiavimas su 

mokyklos 

bendruomene. 

 

3. Mokinių UK paslaugų poreikių tyrimas. 

 

spalis UK darbo grupė IG-IVG klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai 

Mokytojų 

supažindinimas su UK 

planu. 

Mokinių UK poreikių 

tyrimas ir įvertinimas. 

UK paslaugų poreikių 

tyrimų rezultatų analizė 

 



ir įvertinimas. 

 

4. Savivaldos diena. spalio  

5 d.  

D.Bucinskiene IVG klasių 

mokiniai 

Mokinių 

supažindinimas su 

mokytojo profesija.  

 

5. Paroda „Išsilavinimas ir karjera 2022“. 

 

 

 

Paroda „Mokykla 2022“. 

spalis  

 

 

 

lapkritis 

  

D.Bucinskienė, 

S.Jautakienė 

 

 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai 

IIIG-IVG 

klasių 

mokiniai,   

 

klasių vadovai 

5-8 kl., IG-

IVG kl. 

Apsilankymas parodoje, 

galimybė pabendrauti 

su universitetų 

atstovais, sužinoti apie 

profesinį ugdymą, 

bakalauro ir magistro 

studijas  bei darbo 

galimybes užsienyje 

 

6. Lietuvos nacionalinė karjeros savaitė. lapkritis N.Zmejevskaja, 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai 

1-8 kl., IG-

IVG kl. 

Mokinių pažintis su 

įvairiomis profesijomis, 

darbo galimybėmis. 

Mokinių savęs, savo 

galimybių pažinimas. 

Mokinių mokymasis 

planuoti savo karjerą. 

 

7. LITEXPO paroda „Studijos 2023“. vasaris D.Bucinskienė, 

S.Jautakienė 

 

IIIG-IVG 

klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai   

Apsilankymas parodoje, 

pažintis su 

specialybėmis, mokyklų 

studijų programomis, 

karjeros galimybėmis 

bei perspektyva. 

 

8. Karjeros diena gimnazijoje: 

klasių valandėlės, susitikimai su įvairių 

profesijų žmonėmis, profesijų 

prezentavimas. 

vasaris UK darbo grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

1-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai,   

mokytojai 

Patirties sklaida. 

Mokinių pažintis su 

įvairiomis profesijomis, 

darbo galimybėmis. 

Mokinių savęs, savo 

galimybių pažinimas. 

Mokinių mokymasis 

planuoti savo karjerą. 

  

9.  IIG klasės mokinių savianalizės ir kovas UK darbo grupė,  IIG klasės Anketų pildymas.  



 

 

 

poreikių anketų pildymas. J.Veličkienė 

 

 

mokiniai Vidurinio ugdymo ir 

būsimos karjeros planų 

sudarymas. 

Informacijos teikimas.  

Mokinių mokymasis 

pažinti, suvokti ir 

vertinti save, planuoti 

savo karjerą. 

10. Seminarai ir paskaitos apie ugdymą 

karjerai. 

 

visus 

metus 

UK darbo grupė 5-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

Informacijos sklaida. 

Mokytojų profesinis 

tobulėjimas. 

Karjeros ugdymui 

reikalingų 

kompetencijų įgijimas. 

 

11. Viktorina „Profesijų pasaulyje“. 

Projektinių darbų pristatymas klasės 

draugams „Mano tėvelių profesija“.   

„Mano svajonių profesija“. 

Piešinių pristatymas klasės draugams 

„Aš svajoju...“. 

 

vasaris UK darbo grupė, 

 klasių vadovai. 

 

5-6 kl. 

7 – 8 kl. 

 

IG-IVG kl. 

1-5 kl. 

Mokinių užimtumas. 

Informacijos sklaida. 

 

12. Mokinių „Mano karjeros“ individualių 

planų sudarymas ir koregavimas. 

 

visus 

metus 

UK darbo grupė 5-8 kl., IG-

IVG klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai  

Individualių planų 

sudarymas. 

 

13. Karjeros planavimo integravimas į 

įvairių dalykų pamokas. 

visus 

metus 

UK darbo grupė Visų dalykų 

mokytojai 

UK programos 

integravimas į ugdymo 

proceso dalykus. 

 

14. „Rask savo kelią“ - 

susitikimas su  buvusiais mokyklos 

mokiniais. 

balandis UK darbo grupė, 

N.Zmejevskaja 

UK darbo 

grupė, klasių 

vadovai  

Patirties sklaida. 

Mokinių 

supažindinimas su 

įvairiomis 

specialybėmis. 

 

15. Netradicinių pamokų pravedimas. visus 

metus 

UK darbo grupė UK darbo 

grupė, klasių 

Mokinių 

supažindinimas su 

 



vadovai  įvairiomis 

specialybėmis. 

16. Dalyvavimas atvirų durų dienose 

įvairiose ugdymo įstaigose. 

visus 

metus 

UK darbo grupė IIG-IVG klasių 

mokiniai 

Pagalba mokiniams 

renkantis būsimas 

studijas. 

 

17. Profesinis veiklinimas „Pasimatuok 

profesiją“. Pažintiniai ir patyriminiai 

vizitai  į įmones, įstaigas, 

„šešėliavimas“. 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai  

5-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai 

Mokinių socialinių 

įgūdžių lavinimas, 

profesijų pažinimas. 

 

18. E-pamokos apie profesijos pasirinkimą 

ir ateities kompetencijas. 

Video ciklas „Kaip atsakingai pasirinkti 

profesiją“. 

 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai 

5-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai 

Mokinių socialinių 

įgūdžių lavinimas, 

pažintis su įvairiomis 

profesijomis, darbo 

galimybėmis. 

 

19. Individualios karjeros konsultacijų 

mokiniams organizavimas.  

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai  

5-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai 

Pagalba mokiniams 

renkantis būsimas 

studijas. 

Informacijos sklaida. 

 

20. Tėvų konsultavimas: tėvų kompetencija 

padėti vaikams. 

Pokalbiai.  

Situacijų analizės. 

 

visus 

metus 

UK darbo grupė 5-8, IG-IVG 

klasių mokinių 

tėvai, 

mokytojai, 

klasių vadovai  

Informacijos sklaida 

tėvams ir mokytojams 

apie karjeros paslaugas. 

Tėvų pagalba savo 

vaikui mokytis, kelti 

tikslus ir sėkmingai jų 

siekti. 

 

21. Gerųjų praktikų mokykloje ir kitose 

mokyklose stebėjimas ir aptarimas. 

Pamokų stebėjimas. 

visus 

metus 

J.Veličkienė UK darbo 

grupė, klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Karjeros ugdymui 

reikalingų 

kompetencijų įgijimas. 

Mokytojų lankymasis 

kolegų, kuriems 

geriausiai sekasi 

integruoti karjeros 

ugdymą, pamokose. 

 

22. Informacijos apie mokymo įstaigas, jų 

programas, mokymosi sąlygas ir 

visus 

metus 

UK darbo grupė,  

bibliotekininkė 

UK darbo 

grupė, klasių 

Informacijos sklaida 

profesijų pasirinkimo 

 



profesijas kaupimas, sisteminimas ir 

atnaujinimas.  

vadovai, 

mokiniai 

galimybių klausimais. 

23. Informacijos pateikimas profesinio 

orientavimo stende, skaitykloje ir 

bibliotekoje. 

visus 

metus 

S.Korvel, 

bibliotekininkė 

Klasių 

vadovai, 

mokiniai, tėvai 

Informacijos sklaida 

profesijų pasirinkimo 

galimybių klausimais. 

 

24. Informacijos apie UK veiklą fiksavimas 

ir kaupimas: 1-4 klasėse, 5-8 klasėse, 

IG-IVG klasėse. 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai  

UK darbo 

grupė, klasių 

vadovai, 

mokiniai 

UK veiklos medžiagos 

kaupimas. 

 

25. Filmų apie profesijas peržiūra ir 

aptarimas. 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai  

1-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai  

Mokinių 

supažindinimas su 

įvairiomis 

specialybėmis. 

 

26. Mokinių gebėjimų, interesų bei polinkių 

atpažinimo testavimas ir tyrimas. 

 

 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai  

 

 

5-8, IG-IVG 

klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai  

Savęs pažinimas. 

Pagalba mokiniams  

renkantis specialybę. 

 

27. Informacijos patalpinimas mokyklos 

internetiniame puslapyje. 

visus 

metus 

UK darbo grupė, 

I.Voiniušas 

UK darbo 

grupė 

Aktualios informacijos 

apie UK paslaugas, 

nuorodų bei renginių 

pateikimas mokyklos 

bendruomenei. 

 

28. UK paslaugų stebėjimas. visus 

metus 

J.Veličkienė UK darbo 

grupė 

UK paslaugų kokybės 

būdų gerinimo paieška. 

Karjeros koordinatorių 

veiklos aptarimas su 

UK grupės nariais. 

 

29. Socialinių partnerių mokinių 

veiklinimui paieška ir 

bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas 

su socialiniais partneriais dėl mokinių 

veiklinimo įmonėse, įstaigose. 

 

visus 

metus 

J.Veličkienė, 

D.Nikandrova 

UK darbo 

grupė 

Patirties sklaida. 

Mokinių socialinių 

įgūdžių lavinimas, 

pažintis su įvairiomis 

profesijomis, darbo 

galimybėmis. 

 

30. Dalyvavimas profesinės savanorystės 

projekte „Būsiu...“: ekskursijos, 

visus 

metus 

N.Zmejevskaja, 

klasių vadovai 

1-8, IG-IVG 

klasių 

Karjeros ugdymui 

reikalingų 

 



susitikimai, metodinės medžiagos ir 

naudingos informacijos sklaida.    

  

mokiniai  kompetencijų įgijimas. 

Mokinių savęs, savo 

galimybių pažinimas. 

Informacijos sklaida 

profesijų pasirinkimo 

galimybių klausimais. 

31. Visuotinė atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“.  

 

birželis UK darbo grupė, 

klasių vadovai 

1-8 kl., IG-

IIIG kl. 

Mokinių socialinių 

įgūdžių lavinimas, 

profesijų pažinimas. 

 

 32. Mokinio karjeros kompetencijų 

vertinimas naudojant Euroquidance 

metodą – „Grįžtamojo ryšio žaidimą“ ir 

kiti metodai. 

gegužė- 

birželis 

UK darbo grupė, 

klasių vadovai 

IG – IIIG kl. Mokinio savęs 

vertinimas, 

atsižvelgiant į išsikeltus 

karjeros tikslus ir 

turimas asmenines 

kompetencijas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


