
VILNIAUS  „ŽAROS“  GIMNAZIJOS 

KARJEROS UGDYMO VEIKOLOS PROGRAMA 

2022-2023 M.M. 

     Tikslas:  

                 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis  karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui. 

 

Uždaviniai: 

• Teikti mokiniams informaciją apie profesinės veiklos galimybes. 

• Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, mokyti jais naudotis. 

• Mokyti mokinius atlikti savianalizę: žinoti savo poreikius, gebėjimus, interesus, juos 

įsivertinti ir panaudoti renkantis tolimesnę mokymosi veiklą. 

• Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes.  

 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys/partneriai/dalyviai 

Laukiamas rezultatas 

1 Veiklos plano 

sudarymas, 

aptarimas, 

derinimas su 

administracija 

2022 m.  

rugsėjis 

spalis 

Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos administracija 

Parengtas planas padės 

teikti efektyvias karjeros 

paslaugas 

2 Informacijos apie 

karjeros paslaugas 

rengimas, 

sisteminimas ir 

pateikimas 

Nuolat Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

Tikslingas ir kryptingas 

informacijos 

analizavimas, 

atsižvelgiant į poreikius 

ir galimybes 

3 Komunikavimas 

el.dienyne  ir 

gimnazijos 

tinklalapyje 

Nuolat Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos administracija 

Gimnazijos 

bendruomenė  žinos  

kaip ir kur galima 

kreiptis karjeros 

ugdymo klausimais 

4 Supažindinimas su 

AIKOS, LAMA 

BPO ir kt. 

 Per metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

I - IV G. klasės 

 

Klasių vadovai 

Mokiniai mokės 

susirasti informaciją 

apie studijas ir mokymo 

programas, kaip 

teisingai reikia pildyti 

prašymą 

5 II-ų gimnzijos 

klasių 

2023 

balandis/gegužė 

Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

Antrų gimnazijų  klasių 

mokiniai pasirinks 



konsultavimas ir 

pagalba 

pasirengiant 

individualus 

ugdymosi planus, 

pagal vidurinio 

ugdymo programa 

II GA ir II GB klasės 

 

Klasių vadovai 

mokomuosius dalykus, 

atitinkančius jų 

lūkesčius ir poreikius 

6 Pažintinių vizitų 

organizavimas: 

• Į įmones ir 

įstaigas; 

• I atvirų durų 

dienas 

ugdymo 

įstaigose; 

• Į Tarptautinę 

žinių ir 

išsilavinimo 

parodą 

STUDIJOS 

 

Per metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Klasių vadovai 

 

Gimnazijos administracija 

 

Socialiniai partneriai 

 

 

• Mokiniai 

supažins su 

profesijomis, 

darbo 

galimybėmis 

• Mokiniai 

susipažins su 

mokymo 

įstaigomis bei 

siūlomomis 

studijų 

programomis 

7 Susitikimų ir 

konsultacijų 

organizavimas su: 

• Universitetų, 

kolegijų, 

profesinių 

mokyklų 

atstovais, 

studentais; 

• Įstaigų, 

įmonių 

atstovais 

 

Per metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Socialiniai partneriai 

 

 

 

 

• Mokiniai 

susipažins su 

stojimo 

sąlygomis, 

mokymo 

reikalavimais ir 

ypatumais 

• Mokiniai 

susipažins su 

įvairiais 

specialistais, jų 

profesijų 

ypatybėmis 

8 „Sėkmės“ pamoka 

(susitikimas su 

buvusiais 

gimnazijos 

mokiniais) 

Per metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Buvusių mokinių klasių 

vadovai 

 



9 Karjeros 

informacijos 

suteikimas įvairių 

renginių metų  

Visus  metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Gimnazijos bendruomenės 

nariai 

 

Mokiniai geriau pažins 

profesijų pasaulį ir 

studijų kelius 

10 Individualios 

konsultacijos dėl 

profesijų ir studijų 

Pagal poreikį Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Pagalbos teikimas 

renkantiems tolimesnį 

mokymosi kelią 

11 Užsiėmimai „Savęs 

pažinimo svarba 

renkant profesiją“ 

Pagal poreikį Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Klasių vadovai 

 

 

Mokiniai supras, kokią 

įtaką žmogaus 

asmenybė, savybės, 

interesai, gabumai turi 

jų karjeros kelio 

pasirinkimui 

12 „Profesijų pasaulis“  

pokalbiai apie 

profesijas 

Per metus Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos mokiniai 

 

Klasių vadovai 

 

Didės mokinių 

susidomėjimas 

profesijomis 

13 Grįžtamoji 

informacija ir 

veiklos analizė 

2023 birželis Ugdymo karjeros 

koordinatorės 

 

Gimnazijos administracija 

Kitų mokslo metų 

veiklos koregavimas 

 

 

 

Planą parengė karjeros ugdymo koordinatorė      Jelena Moskaliova                                    


