
                                                                                                                                                                                                                              TVIRTINU 

                                                                   Direktorė 

 

 

      Ona Valančienė 
ŠIRVINTŲ R.  

GELVONŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 
 

UGDYMO KARJERAI  PLANAS  
2016 – 2017 m.m. 

 
Ugdymo karjerai tikslai: 
 

• Teikti mokiniams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo 

paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, 

planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą. 

• Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą. 

 

Uždaviniai: 
 

• Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, 

saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei 

užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą 

sprendimą dėl tolesnės karjeros.  
• Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – 

pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis). 

• Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo 

centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, 

mokytojams, tėvams.  
• Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais. 

• Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis 

profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis. 

 



 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptis Darbo turinys Darbo formos, būdai Atlikimo laikas Atsakingas 

 

Karjeros kompetencijų ugdymo integravimas į dalykų programų turinį.   

 

1 Karjeros kompetencijų 

ugdymo integravimas į 

dalykų programų turinį 

 (1–4 klasių mokiniams) 

Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į 

pasaulio pažinimo pamokas. 

 

Pamokos 2016 – 2017 

m.m. 

Dalykų mokytojai 

2 Karjeros kompetencijų 

ugdymo integravimas į 

dalykų programų turinį  

(5–12 klasių mokiniams) 

Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į  

mokomųjų dalykų pamokas. 

Pamokos 2016 – 2017 

m.m. 

Dalykų mokytojai 

 

Karjeros kompetencijų ugdymo integravimas į klasių valandėles. 
 

3 Ugdymo karjerai programos 

integravimas į klasės 

valandėlės 

(1–12 klasių mokiniams) 

 

Karjeros kompetencijų ugdymas klasių veikloje. Klasių pasirinktos darbo 

formos 

2016 – 2017 

m.m. 

Klasių auklėtojai 

 

Karjeros kompetencijų ugdymas (profesinį veiklinimas). 
 

4 Renginiai, išvykos 

(1–12 klasių mokiniams) 
Karjeros kompetencijų ugdymas klasių veikloje. Ekskursijos, susitikimai, 

paskaitos 

2016 – 2017 

m.m. 

Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 



Ugdymo karjerai organizavimo darbo grupės veikla per visus mokslo metus: 

 

1. Individualios ir grupinės konsultacijos karjeros klausimais.  

2. Pagalba klasių vadovams ir dalykų mokytojams. 

3. Informacinių leidinių (plakatai, lankstinukai) iš švietimo įstaigų  (kolegijų, universitetų, profesinių mokyklų ir pan.) pristatymas stenduose.  

4. Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei supažindinama su studijų mokymo programomis. 

5. Dalyvavimas projektuose, projektų iniciavimas. 

6. Metodinės medžiagos rinkimas, sisteminimas. 

7. Dalyvavimas profesinių bei aukštųjų mokyklų organizuojamose atvirų durų dienose. 

 

 

     Planą ruošė ugdymo karjerai koordinatorius                Sigitas Miknevičius 


