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KARJEROS SPECIALISTĖS ASTOS ABUKAITIENĖS UGDYMO KARJERAI PLANAS 

2022-2023 m. m. 

UGDYMO(SI) TIKSLAS, UŽDAVINIAI: 

Tikslas: padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas, norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą.  

Uždaviniai: 

• Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.  

• Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti galimybėmis mokytis visą gyvenimą.  

• Remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus.  

• Vadovaujantis asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus, sudaryti ir kasmet atnaujinti karjeros planą.  

• Pasirengti sėkmingai pereiti į kitą (mokymosi ar darbo) aplinką ir sėkmingai integruotis į darbo rinką.  
Eil. 

Nr. 
Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos 

     Partneriai 
Laukiamas rezultatas 

1. Planavimas I–II klasių mokinių 

supažindinimas su karjeros 

samprata, karjeros planavimo 

žingsniais.   

I–II klasių 

mokiniai 

 

2022 -09–12  Mokiniai suvoks sąmoningo karjeros 

planavimo, profesijų pasaulio ir savęs 

pažinimo svarbą, priimant karjeros 

sprendimus. 
Parengta ugdymo karjerai 

integravimo (rekomendacinio 

pobūdžio) į mokomųjų 

dalykų turinį dalykų 

mokytojams ir klasių 

vadovams programa.  

Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

2022 m.  

rugsėjo  mėn.   

 

 

 Parengta UK integravimo programa, 

pristatyta pedagogams.  

Organizuoti pažintinį, 

patyriminį, pagal galimybes 

intensyvų profesinį 

veiklinimą.  

I–IV kl.  

mokiniai, klasių 

vadovai, 

2022–2023 

 m. m.  
Šiaulių m. 

savivaldybės 

Švietimo 

skyriaus, 

Rasti ne mažiau  kaip  2 socialiniai 

partneriai profesiniam veiklinimui 

įgyvendinti.  



 socialiniai 

partneriai 
gimnazijos 

socialiniai 

partneriai.  

Bent 1 karjeros renginyje dalyvavo ne 

mažiau kaip 97 procentai I–IV klasių 

mokinių. 
Vykdyti grupines ir 

individualias mokinių 

profesinio orientavimo 

konsultacijas.   

I–IV kl. 

mokiniai 

2022 –2023  

m. m. 
Šiaulių m. 

savivaldybės 

Švietimo 

skyriaus,  

gimnazijos 

socialiniai 

partneriai. 

Pravesta 100 procentų mokinių (pagal 

poreikį) individualių ir grupinių 

konsultacijų UK klausimais gimnazijoje ir 

už jos ribų.  

 

75 procentai mokinių atliko savęs pažinimo 

testus.  

2. Kvalifikacijos 

 

kėlimas 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, 

seminaruose, konferencijose.  

 

 

 

Karjeros 

specialistė 

 

 

 

2022–2023 

 m. m.  

 

 

 

 Socialiniai 

partneriai  

Dalyvauta ir patobulinta kvalifikacija 

mokymuose, seminaruose, 

konferencijose, kituose renginiuose 

karjeros specialistui/profesinio 

orientavimo specialistui.  

3. Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimas 

Stebėti ir koordinuoti UK 

programos integravimą į 

dalykų turinį, klasės 

valandėles.  

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

administracija 

2022 – 2023 

 m. m. 
 Ne mažiau kaip 2 temos UK, 

integruotos į dalykų mokytojų teminius 

planus. 

Vesti ugdymo  karjerai 

pasirenkamojo dalyko 

pamokas II klasių 

mokiniams.  

Karjeros 

specialistė  

2022 m. 

I pusm.  

17 val. 

 

 II klasėse pravesta 17 UK pamokų. 
Mokiniai ugdėsi karjeros kompetencijas, 

būtinas sėkmingai pasirinkti mokymosi 

kryptį, profesiją ar darbinę veiklą. 

4. Mokinių profesinis  

informavimas 

Dirbti su klasėmis UK, 

profesinio švietimo  

temomis.   

I–IV klasių 

gimnazistai   

2022 – 2023  

m. m.  

 

 UK temomis informuota 100 procentų 

gimnazistų.  

Organizuoti profesijų 

pristatymus, aukštųjų 

mokyklų pristatymus, studijų 

parodas  

 (ne mažiau kaip 10 aukštųjų 

mokyklų).  

I–IV klasių 

gimnazistai 

2022 – 2023  

m. m.  

  

 

 Organizuota ne mažiau kaip 10 profesijų 

pristatymų. Ne mažiau kaip 10 aukštųjų 

mokyklų pristatė studijų programas. 

Pristatymus išklausė 70-80 procentų I–IV 

klasių gimnazistų.  

Organizuoti Lama. bpo 

nuotolinius mokymus  IV 

IV klasių 

gimnazistai  

2023-04   Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacija 

bendrajam 

Abiturientai  geba teisingai užpildyti studijų 

prašymą. 



klasių gimnazistams „Kaip 

pildyti studijų prašymą“.   

priėmimui 

organizuoti. 

5. Mokinių profesinis 

konsultavimas 

Organizuoti grupines UK 

konsultacijas (I –IV  klasėse, 

ne mažiau kaip 1 kartą per 

pusmetį kiekvienoje klasėje).  

 

I–IV klasių 

mokiniai 

2022 – 2023  

m. m.  

 

 

 Pravesta ne mažiau kaip 25 grupinės 

konsultacijos UK klausimais.   

Organizuoti individualias 

konsultacijas UK klausimais.  

 

 

I–IV klasių 

mokiniai 

 

2022– 

  2023 m. m.   

 

 

 

 Suteikta individuali pagalba (pagal poreikį) 

mokiniui savęs pažinimo, individualių 

ugdymosi planų sudarymo, stojimo ir kitais 

karjeros planavimo klausimais. 

Karjeros plano sudarymo 

mokymai I klasių 

mokiniams. Koordinuoti II–

IV klasių mokinių Karjeros 

planų pildymą.  

I–IV klasių 

gimnazistai   

2022 – 2023 

 m. m. 

 

 I–IV klasių mokiniai 100 procentų parengė  

ir sistemingai pildė  karjeros planus.  

Vykdyti spec. poreikių, 

mokymosi sunkumų turinčių  

mokinių konsultavimą, 

bendradarbiaujant su spec. 

pedagoge, kitais pagalbos 

mokiniui specialistais, 

pagalbos įstaigomis.  

I–IV klasių 

mokiniai  

2022 - 2023 

m. m. 

 

 100 procentų mokinių, turinčių individualių 

poreikių mokinių gavo savalaikę pagalbą 

UK klausimais.  

6. Mokyklos 

bendruomenės 

narių 

(administracijos, 

klasių vadovų, 

dalykų mokytojų 

ir kt.) vykdomų 

PO veiklų 

koordinavimas 

Vykdyti švietėjišką veiklą  

per I–IV  klasių visuotinius 

tėvų  susirinkimus.   

Mokinių tėvai, 

klasių vadovai  

 Pagal UP  Parengti ir pristatyti ne mažiau kaip 2 

pranešimai karjeros ugdymo klausimais.  

Vykdyti mokinių tėvų 

individualų  konsultavimą, 

skelbiant išankstinę 

registraciją. 

Mokinių tėvai 2022– 

2023 

 m. m. 

 100 procentų užsiregistravusių tėvų buvo 

suteiktos konsultacijos mokinių UK 

klausimais. 

Organizuoti ekskursijas į 

tėvų darbovietes.  

Mokinių tėvai, 

klasių vadovai 

2022–2023  

m. m.  

 Bendradarbiaujant su klasių vadovais, 

suorganizuota ne mažiau kaip 3 ekskursijos. 



Dalyvauti Lietuvos 100-

mečio nacionalinėje 

karjeros savaitėje 

„Būsiu_“ 

I–III klasių 

mokiniai 

2022 m. 

lapkritis 
socialiniai 

partneriai  

Karjeros savaitėje  dalyvavo  75 proc. I–III 

klasių gimnazistų.  

Informuoti mokinius  apie 

STEAM dienų veiklas, kurių 

metu mokiniai susipažins su 

išmaniausiomis 

technologijomis, lavins 

loginį mąstymą, planuos savo 

karjeros perspektyvas.  

I–IV klasių 

mokiniai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

socialiniai 

partneriai.   

2022 –2023  

m. m.  

 

 

 

V U Šiaulių 

akademija,  

 STEAM centras 

Bendradarbiaujant su klasių vadovais, 

suorganizuoti užsiėmimai. 

 

 

 

7.  

Bendradarbiavimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalyvauti Šiaulių pramonės, 

prekybos ir amatų rūmų 

projekte „Karjerai renkuosi 

Šiaulius“.  

 Karjeros 

specialistai, 

socialiniai 

partneriai. 

2022 –2023  

m. m.  
Šiaulių prekybos, 

pramonės ir 

amatų rūmai.  

Susipažinta su pasiūlytų Šiaulių verslo 

įmonių veikla, įdarbinimo galimybėmis.      

8. Veiklos viešinimas 

(sklaida) 

Viešinti informaciją apie UK 

veiklas gimnazijos 

svetainėje, SKU 

kalendoriuje. 

Karjeros 

specialistė  

2022 –2023 

 m. m.  

Šiaulių miesto, 

Lietuvos spauda, 

interneto portalai.   

Parengta ne mažiau kaip 15 informacinių 

pranešimų apie įvykusias UK veiklas į 

miesto ir šalies spaudą, gimnazijos svetainę, 

veidaknygę. 

9. Veiklos 

įsivertinimas 

Atlikti 2022–2023 m. m. 

veiklos kokybės analizę.  Ne 

mažiau kaip 3 sėkmės ir ne 

mažiau kaip 3 tobulinti 

dalykai. 

Karjeros 

specialistė. 

2023 m. 

birželio mėn.  

 Veiklos įsivertinimas, analizė aptarta su 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėja Daiva Gedminiene padeda tobulinti 

UK veiklą gimnazijoje.  

Karjeros specialistė                                 __________________                Asta Abukaitienė      
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