
 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS UGDYMO  KARJERAI 

VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M.M. 

Tikslai: 

Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų planuoti tolimesnį 

mokymąsi, studijas ir profesinę karjerą. 

 

Uždaviniai: 

1. Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose 

mokyklose Lietuvoje ir užsienyje; 

2. Informuoti apie profesinio mokymosi, studijų ir profesijų sąsajas; 

3. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes; 

4. Supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), MUKIS ir kitais profesinio informavimo šaltiniais; 

5.Teikti rekomendacijas individualių ugdymo planų sudarymui ir profesinio tinkamumo konsultacijas;  

6. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis. 

 

Eil.

Nr 

Priemonė Laikas Atsakingas Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1. Kaupti, sisteminti ir saugoti profesinę informaciją 

įvairiose laikmenose. 

Visus metus Margarita 

Laurutienė 

Sutvarkytas, lengvai prieinamas profesinės 

informacijos fondas. 

2. Aktualios informacijos pateikimas profesinio 

informavimo stenduose. 

Visus metus Margarita Laurutienė, 

Eglė Adomaitienė 

Naujausios informacijos sklaida. 

3. Supažindinimas su Atvira informavimo, 

konsultavimo sistema (AIKOS,) ir  MUKIS- 

mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema. 

Visus metus Margarita Laurutienė,  

Eglė Adomaitienė 

Moksleiviai gebės naudotis  informavimo 

sistemomis, gaus informaciją.. 

4. Susitikimai gimnazijoje su įvairių profesinių ir 

aukštųjų mokyklų atstovais, socialiniais 

partneriais. 

I-II pusmetis Eglė Adomaitienė Gaunama informacija apie priėmimą, studijas ir 

profesijas. 

5. „ Motyvacijos dienos“. Profesinio veiklinimo 

išvykos mokiniams  į įvairias įmones ir mokymo 

įstaigas bei ekskursijos į muziejus- pažintis su 

profesijomis, darbo rinka. 

Visus metus Klasių vadovai, 

Eglė Adomaitienė 

Gaunama informacija apie studijas ir profesijas, bei 

darbo aplinką,  teorijos su praktikos derinimas. 

6. Dalyvavimas Atvirų durų dienose 

profesinėse ir aukštosiose mokyklose. 

Visus metus Klasių vadovai, 

Margarita Laurutienė, 

Susipažįstama su priėmimo į mokyklas sąlygomis 

bei studijų programomis. 



Eglė Adomaitienė 

7. Apsilankymas parodoje „ Išsilavinimas ir karjera 

2018“. Kalba LT. 

Spalio mėn. Klasių vadovai, 

Eglė Adomaitienė 

Susipažįstama su priėmimo į užsienio aukštąsias 

mokyklas sąlygomis bei studijų programomis. 

8. Apsilankymas parodoje „Mokslas, studijos ir 

karjera 2019“, LITEXPO . 

Vasario 

mėn. 

Klasių vadovai, 

Margarita Laurutienė, 

Eglė Adomaitienė 

Gaunama naujausia informacija  apie studijas 

Lietuvoje ir užsienyje. 

9. Darbo grupės kvalifikacijos kėlimas studijų 

pristatymo ir karjeros planavimo seminaruose . 

Visus metus Margarita Laurutienė, 

Eglė Adomaitienė, 

Aušra Čechavičienė, 

Susipažįstama su naujausia informacija ir ugdymo 

karjerai darbo metodais. 

10. Individualios karjeros planavimo konsultacijos 

moksleiviams 

„ Asmeninis karjeros planavimas“. 

Visus metus Aušra Čechavičienė, 

Margarita Laurutienė, 

Eglė Adomaitienė 

Moksleiviai išskiria savo prioritetus, mokosi  būdų 

savo  tikslams pasiekti, geba ieškoti reikalingos 

informacijos. 

11. Ugdymo karjerai užsiėmimai I-ose kl. 

„Siek, planuok, veik“. 

I-as pusmetis Eglė  Adomaitienė Skatinama mokinių motyvacija, atsakomybė ir 

bendradarbiavimas. 

12. Ugdymo karjerai užsiėmimai  II-oms klasėms.  

„ Mokymosi galimybės ir profesijų 

pasirinkimas“. 

I pusmetis II-ų klasių vadovai, 

Eglė  Adomaitienė 

Supažindinama su studijų sritimis ir kryptimis, 

profesijų įgijimo galimybėmis įvairiose mokymo 

įstaigose. 

13. Karjeros informacijos poreikio  apklausa.  spalio mėn. Eglė Adomaitienė 

II-ų klasių vadovai 

Analizuojama situacija, numatoma veikla, 

atitinkanti gimnazijos bendruomenės poreikius. 

14. Susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais gimnazijoje ir darbovietėse. 

II-as  

pusmetis 

Eglė Adomaitienė 

 

Gaunama informacija apie studijas ir profesijas, bei 

darbo aplinką,  karjeros galimybes. 

15. Profesijų savaitė ( Karjeros diena, susitikimai su 

profesijų atstovais). 

Balandžio 

mėn. 

Margarita Laurutienė, 

Eglė Adomaitienė 

Skatinamas domėjimasis profesijomis, informacijos 

apie profesijas paieška, kūrybiškumas jas pristatant.  

16. Ugdymo karjerai užsiėmimas II-ose klasėse 

„Pažinkime profesijas.“ Supažindinimas su 

MUKIS mokinių ugdymo karjerai informacine 

svetaine. 

II pusmetis Eglė Adomaitienė Moksleiviai supažindinami su Karjeros ugdymo 

sistema, gebės naudotis prieinama informacija apie 

profesijas. 

17. Darbo grupės refleksija.  Po I ir II-ojo 

pusm. 

Eglė Adomaitienė Aptariama  pusmečio veiklos rezultatai, sėkmės, 

užsiėmimų tikslingumas, tobulinami darbo metodai. 

18.  Užsiėmimai I kl. „ Mano karjeros planas“. II-as  

pusmetis 

I-ų klasių vadovai, 

Eglė Adomaitienė 

Susipažins su karjeros plano pildymo svarba, 

mokysis analizuoti save, numatyti veiksmus 

siekiant užsibrėžtų tikslų. 

19. Ugdymo karjerai užsiėmimai “ Profesijų 

labirintas”. III kl. mokiniai 

II-as pusmetis Eglė Adomaitienė Moksleiviai supras sprendimų įvairovę, jų reikšmę. 

Nustatys savo asmenybės kryptingumą.  

20. Asmenybės interesų nustatymo testas I kl. 

mokiniams. 

II-as pusmetis Aušra Čechavičienė, 

Eglė Adomaitienė 

Gauti testų rezultatai padeda numatyti galimas 

mokymosi ir studijų pasirinkimo alternatyvas. 



21. Karjeros paslaugų ir informavimo poreikio 

analizė.  

Visus metus Eglė Adomaitienė 

Margarita Laurutienė 

Analizuojama situacija, numatoma veikla, 

atitinkanti gimnazijos bendruomenės poreikius. 

22. Karjeros konferencija „ Mokiniai mokiniams“.  

II kl mokiniai. 

Gegužės mėn. Eglė Adomaitienė 

 

Skatinamas domėjimasis studijų galimybėmis ir 

profesijomis, informacijos paieška, ugdomas 

kūrybiškumas jas pristatant. 

23. Dalyvavimas miesto mokyklų ugdymo karjerai 

renginiuose, konferencijose, projektuose. 

Pagal  miesto 

renginių planą 

Eglė Adomaitienė, 

klasių vadovai 

Ugdys karjeros ir bendrąsias kompetencijas,  

domėsis studijomis ir profesijomis, gebės ieškoti 

informacijos, kūrybiškai ją pristatyti.  

24. Gimnazijos bendruomenės informavimas apie 

ugdymo karjerai veiklą, aktualios informacijos 

sklaida. 

Visus metus Eglė Adomaitienė 

klasių vadovai 

Bendruomenė gaus aktualią informaciją. 

25. UK užsiėmimas. Supažindinimas su LAMA bpo 

informavimo sistema, prašymų pildymu. IV kl. 

mokiniai 

II-as pusmetis Eglė Adomaitienė 

klasių vadovai 

 

Gaunama informacija apie informavimo sistemą, 

bendrojo priėmimo dokumentus, reikalavimus ir 

prašymų studijuoti pildymą. 

26. Ugdymo karjerai konsultacijos mokytojams ir 

tėvams. 

Visus metus Eglė Adomaitienė 

 

Gaunama informacija apie studijas ir profesijas., 

informacijos šaltinius,. Teikiama metodinė 

medžiaga darbui su ugdytiniais. 

 

Ugdymo karjerai vykdymą gimnazijoje kuruoja direktorės pavaduotoja Dalia Čiupailienė 

 

 


