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PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS 

UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO DARBO GRUPĖS 

2015-2016 M.M. VEIKLOS PLANAS 

Darbo grupės paskirtis 

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti 

gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

Tikslai: 

1.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. 

2. Padėti mokiniams išsiaiškinti ir pasirinkti būsimos profesinės karjeros tikslus. 

3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis. 

Uždaviniai: 

1.Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę. 

2.Padėti mokiniams rasti ir, kad efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

3.Siekti, kad remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus. 

4.Teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes. 

  



Eil.

Nr. 
Veiklų sritys Veiklos Atsakingi Data Sėkmės kriterijai 

1 Situacijos 

analizė/ veiklos 

planavimas 

Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas Darbo grupės nariai Rugsėjis  Parašytas veiklos planas padės sėkmingai 

organizuoti ugdymąkarjerai mokykloje 

Veiklos ataskaitos rengimas Darbo grupės nariai Gegužė- 

birželis 

Apibendrinta įvykdytaveikla 

2 Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Metodinės literatūros skaitymas Darbo grupės nariai Pagal poreikį  Įgyjamos naujos žinios,susipažįstama su 

naujaisveiklos metodais 

Pasidalijimas gerąja patirtimi su kitųmokyklų 

Ugdymo karjerai grupių  nariais, karjeros 

koordinatoriais irkitais specialistais 

Darbo grupės nariai Pagal poreikį Pasidalinimas gerąjapatirtimi 

Dalyvavimas Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro ar kitų įstaigų 

organizuojamuose renginiuose ir kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

Darbo grupės 

nariai, dalykų 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Pakelta kvalifikacija, įgytos naujos 

žinios, susipažinta su naujais veiklos 

metodais 

3 Ugdymo karjerai 

veiklų 

gimnazijoje 

koordinavimas 

Ugdymo karjerai programos  integravimo į 

mokomųjų dalykų turinį bei klasės valandėles 

rekomendacijų rengimas 

Darbo grupės nariai Mokslo metų 

eigoje 

Parengtos rekomendacijos dalykų 

mokytojams ir klasių auklėtojams padės  

lengviau integruoti ugdymo karjerai 

programą  į savo vykdomą veiklą 

Ugdymo karjerai veiklų, naujovių pristatymas, 

einamųjų klausimų aptarimas su mokyklos 

bendruomene (administracija, 

mokytojais, klasių vadovais ir kt.) 

Gimnazijos 

bendruomenės ir 

darbo grupės  

nariai 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžių metu, 

metodinių 

grupių 

pasitarimų 

metu 

Pristatytos būsimos ir buvusios ugdymo 

karjerai veiklos, naujovės, einamųjų 

kausimų aptarimas 

Konsultacijos dalykų mokytojams ir klasių 

vadovams dėl ugdymo karjerai integravimo į 

mokomąjį dalyką ir klasės vadovo veiklą 

Dalykų mokytojai, 

I.Jankauskienė, 

R.Augustinaitienė, 

R.Bertulienė 

Pagal poreikį Sklandesnė ugdymo karjerai programos 

integracija į ugdymo turinį  

4 Profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Individualios ir grupinės konsultacijos 

mokiniams ir jų tėvams 

I.Jankauskienė, 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Apie  80 proc. mokinių kryptingai ir 

tikslingai pasirenka mokomuosius 

dalykus mokymuisi pagal vidurinio 

ugdymo programą. 

Informacijos, susijusios su mokymusi, 

studijomis, ugdymo karjerai veiklomis 

gimnazijoje pateikimas gimnazijos bendruomenei 

(mokiniams, jų tėvams, mokytojams)klasių 

Darbo grupės 

nariai, dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Gimnazijos bendruomenės nariai sužinos 

aktualią ir naujausią informaciją, 

ugdymo karjerai klausimais 



valandėlių, mokinių ir tėvų susirinkimų metu, 

renginių, edukacinių išvykų metu, elektroniniu 

dienynu, gimnazijos svetainėje. 

Susirinkimai su 2 klasių  mokiniais ir jų tėvais 

dėl individualių ugdymo planų susidarymo 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Vasaris Apie 70- 80 proc. mokinių kryptingai ir 

tikslingai pasirenka mokomuosius 

dalykus mokymuisi pagal vidurinio 

ugdymo programą. 

Susirinkimai su 4 klasių mokiniais, dėl egzaminų 

pasirinkimo ir informacijos apie bendrąjį 

priėmimą į aukštąsias mokyklas. 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Sausis  2/3 abiturientų tikslingai pasirenka 

brandos egzaminus.  

Paskaitos mokiniams karjeros planavimo 

klausimais: 

„Karjeros galimybės“ – edukacinės bendrovės 

„Kalba.Lt” valdybos pirmininkas  karjeros 

konsultantas  Rytis Jurkėnas,  „Kalba.Lt“ 

lektorius Roman Šapurov 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

Spalis 

kovas 

90 proc. mokinių baigę pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas tęsia 

mokymąsi. 

60-70 proc. mokinių baigusių gimnaziją 

įstoja į aukštąsias mokyklas 

Susitikimai su aukštųjų mokyklų ir profesinių 

mokyklų atstovais.  

I. Jankauskienė II pusmetis 

Edukacinė išvykos į: 

LietuvosRespublikos seimą; 

Klaipėdos universitetą; 

Aleksandro Stuginskio universitetą 

Litexpo „Studijos 2016“ 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

Mokslo metų 

eigoje 

  Susitikimų su buvusiais mokiniais, sėkmingai 

įgyvendinusiais profesinę karjerą, organizavimas. 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

mokinių seimas 

Mokslo metų 

eigoje 

Suorganizuota ne mažiau kaip 2 

susitikimai. 

5 Bendradarbiavim

as su socialiniais 

partneriais 

Dalyvavimas projekte „Auginu profesionalą“ 

 

I. Jankauskienė Spalis -gegužė 30-40 proc. gimnazijos mokinių 

dalyvauja ugdymo karjerai ir profesinio 

veiklinimo projekte 

Susipažinimas su Lietuvos ūkio šakomis. 

Pamokos atvirose erdvėse: 

Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyrius; 

VŠĮ Pakruojo verslo centras; 

Pakruojo rajono apylinkės teismas; 

Pakruojo rajono savivaldybė; 

I.Ušinskaitė 

R.Kvedaras 

Spalis Mokiniai įgis naujų žinių, sužinos 

aktualiausią ir naujausią informaciją apie 

Pakruojo rajono įmonių ir įstaigų 

struktūrą ir veiklą 

Pamoka su AB Swedbank atstovais   Mokiniai įgis žinių apie finansinį 

raštingumą ir jo svarbą. 

 


