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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

2022–2023 M. M. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 

 

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: 

1. Sudaryti sąlygas ir siekti, kad kiekvienas mokinys galėtų ugdyti 4 kompetencijas: pažinti 

save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.  

2. Padėti rasti ir naudotis su karjera susijusia informacija.  

3. Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis 

institucijomis. 

4. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį, ruošiant mokinius gyvenimui. 

5. 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. 

 

Ugdymas karjerai gimnazijoje vykdomas: 

a. 1–8 klasių mokiniams įvairių dalykų mokytojai ugdymą karjerai integruoja į mokamąjį 

dalyką; 

b. per 1–8 klasių vadovų veiklą: klasių vadovai savo veiklos planuose numato ugdymui karjerai 

valandėles per mokslo metus, fiksuoja TAMO e. dienyne; 

c. per kultūrinę, pažintinę veiklą, neformalųjį ugdymą;  

d. per laisvai pasirenkamo dalyko „Ugdymas karjerai ir bendravimo psichologija“ pamokas III 

gimnazijos klasėje;  

e. per technologijų pamokas I ir II gimnazijos klasėse. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Atsakingas  Laukiamas rezultatas 

1. Ugdymo karjerai veiklos plano 

parengimas. 

2022 m. 

rugsėjis 

R. Maigienė 

Ugdymo karjerai 

koordinatorės 

Pagal parengtą planą 

vykdoma ugdymo 

karjerai veikla; 

numatomos tolesnės 

veiklos gairės. 

2.  Dalyvavimas ugdymo karjerai 

koordinatoriams, klasių 

vadovams skirtuose renginiuose 

(seminaruose). 

Nuolat M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

Klasių vadovai 

Gerės ugdymo karjerai 

kokybė, plėsis ugdymo 

karjerai koordinatoriaus 

ir klasių vadovų 

kompetencijos. 



3. Informacinių leidinių (plakatai, 

lankstinukai) iš švietimo įstaigų 

(kolegijų, universitetų, profesinių 

mokyklų ir pan.), darbo rinkos 

pristatymas stenduose, per e. 

dienyną, gimnazijos interneto 

svetainėje. 

Nuolat R. Maigienė 

M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

 

Teikiama informacija 

apie švietimo įstaigų 

pasiūlą. 

 

4. Supažindinimas ir mokymas 

naudotis AIKOS duomenų baze, 

LAMA BPO, mokinių ugdymo 

karjerai informacine svetaine 

MUKIS ir kitais informaciniais 

šaltiniais (I–IV gimnazijos kl. 

mokiniai). 

Nuolat R. Maigienė 

Klasių vadovai 

Mokiniai gebės susirasti 

informaciją apie 

studijas ir studijų 

programas. 

5. Supažindinimas su bendrojo 

priėmimo į aukštąsias ir 

profesines mokyklas tvarka, 

prašymų pildymu, konkursinio 

balo sandara (IV gimnazijos kl. 

mokiniai). 

2023 m. II 

pusmetis 

R. Maigienė Abiturientai susipažins 

kaip skaičiuojamas 

konkursinis balas, kaip 

teisingai reikia pildyti 

stojimo prašymą. 

 

6. Dalyvavimas universitetų, 

kolegijų, profesinių mokyklų 

atvirų durų dienose, nuotolinėse 

paskaitose (II ir IV gimnazijos kl. 

mokiniai). 

Nuolat R. Maigienė 

M. Liekmanytė 

 

Mokiniai sužinos 

naujausias žinias apie 

priėmimo taisykles, 

apie siūlomas studijų 

programas. 

7. Mokinių informavimas apie 

mokymosi galimybes įvairiose 

ugdymo įstaigose baigus II 

gimnazijos klasę. 

Supažindinimas su priėmimo 

taisyklėmis, galimybėmis rinktis 

profesinio mokymo modulius. 

2023 m. II 

pusmetis 

Klasių vadovai,  

R. Maigienė 

Mokiniai geriau pažins 

profesijų pasaulį, 

studijų kelius, gebės 

išsikelt gyvenimo 

tikslus. 

8. Karjeros ugdymo integravimas į 

dalykų pamokas, medžiagos 

platinimas. 

Nuolat  Dalykų mokytojai  Mokiniai artimiau 

susipažins su įvairių 

profesijų ypatumais. 

9. Klasės valandėlės ugdymo 

karjerai temomis.  

Keletą 

kartų per 

metus 

M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

klasių vadovai 

 

Grupinių diskusijų, 

profesinio problemų 

sprendimo metodų 

principu padedama 

mokiniams pasirinkti 

profesiją. 

10.  Žurnalo „Reitingų“ komandos 

paskaitos mokiniams, 

mokytojams ir tėvams ugdymo 

karjerai temomis. 

2022 m. 

lapkritis 

I–IV kl. mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

 

Mokiniai, mokytojai ir 

tėvai išgirs tikrų 

pavyzdžių, praktinių 

patarimų ir naudingų 



įžvalgų, susipažins 

mirštančiomis ir 

gimstančiomis 

profesijomis, 

universitetų, kolegijų ir 

profesinių mokyklų 

pliusais ir minusais. 

11.  Savęs ir profesijų pažinimo 

renginiai I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams. 

2023 m. II 

pusmetis 

R. Maigienė 

M. Liekmanytė 

Regioninis karjeros 

centras 

Mokiniai atliks 

asmeninių savybių, 

profesinio asmenybės 

tipo nustatymo testus. 

12. Individualios ir grupinės 

konsultacijos renkantis profesiją 

ir studijas. 

Nuolat 

 

M. Liekmanytė 

Regioninis karjeros 

centras 

 

Mokiniams teikiama 

pagalba renkantis 

tolimesnį mokymosi 

kelią. Mokiniai plės 

karjeros galimybių 

pažinimo 

kompetencijas. 

13. Susitikimai, konsultacijos su 

darbo rinkos konsultantais, 

universitetų, kolegijų, profesinių 

mokyklų atstovais, studentais, 

įstaigų, įmonių atstovais I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams. 

Keletą 

kartų per 

metus  

M. Liekmanytė 

klasių vadovai 

Realiai įvertinamos 

mokinių asmeninės 

savybės ir padedama 

jiems išsirinkti tinkamų 

specialybių grupes. 

14. Profesinio veiklinimo vizitai į 

įmones, įstaigas, mokymosi 

institucijas I–IV gimnazijos 

klasių mokiniams. 

Keletą 

kartų per 

metus 

M. Liekmanytė 

klasių vadovai 

Regioninis karjeros 

centras 

Mokiniai išbandys save 

įvairiose darbo srityse, 

prasiplės mokinių 

žinios ir įgūdžiai apie 

įvairias darbo veiklos 

sritis, įsidarbinimą, 

darbdavius ir 

darbuotojus. 

15. Informacijos apie profesijas, 

karjeros planavimą rengimas 

(stendai, PowerPoint 

prezentacijos, videofilmai) 

Per metus M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

IT mokytojai 

Mokiniai patys 

išsamiau susipažins su 

įvairiomis profesijomis 

ir parengs pristatymus 

kitiems. 

16. Projektas „Šok į tėvų klumpes“: 

atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse, interviu, 

susitikimai su tėvais. 

2023 m. 

gegužė-

birželis 

M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

Klasių vadovai 

Tėvai 

Mokiniai artimiau 

susipažins su tėvų, 

senelių ir kitų artimųjų 

profesijomis, stiprės 

gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 

     


