
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 

 

2021 M. UGDYMO KARJERAI (UK) VEIKLOS ATASKAITA  

 

    

Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data Rezultatas 

 Situacijos 

analizė, 

planavimas 

Pateikta 2020 m. UK veiklos 

analizė. 

 

E. Valaitienė 2021 m. sausio 

mėn. I sav. 

Vykdytos UK veiklos pristatytos mokyklos 

administracijai. 

Sudaryta UK metinės veiklos 

programa. 

E. Valaitienė 2021 m. sausio 

mėn. I sav. 

Numatytos veiklos gairės 2021 m. Parengta ir 

suderinta veiklos programa. 

Organizuoti UK 

koordinatoriaus ir specialisto 

susirinkimai 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

1-2 kartus per 

mėnesį 

Tikslinamas mokyklos mėnesio veiklos planas, 

aptariamos įvykusios ir numatomos naujos 

veiklos. 

Organizuotas 8 kl. vadovų ir 

UK konsultantės susirinkimas. 

E. Valaitienė,  

klasių vadovai 

2021-01-08 Klasių auklėtojai supažindinti su UK veiklos 

organizavimu progimnazijoje ir už jos ribų. 

Aptartas Šiaulių m. konferencijos „Drąsiais 

žingsniais karjeros link“ organizavimas.  

Pradinių klasių mokytojų ir UK 

konsultantės susirinkimas. 

A. Dirginčienė, E. 

Valaitienė,  

pradinių klasių 

mokytojos 

2021-01-11 Pradinių klasių mokytojos supažindintos su UK 

veiklos organizavimu progimnazijoje ir už jos 

ribų, aptartas galimos kl. valandėlės, kitos UK 

veiklos. 

PT, TA, ADMIN susirinkimas. 

„Tėvų pagalba vykdant ugdymą 

karjerai“.  

E. Valaitienė 2021-01-11 PT, TA, ADMIN susirinkime pristatyta tema 

„Tėvų pagalba vykdant ugdymą karjerai”. 

Mokytojų susirinkimas.  

„8 klasių  mokinių gimnazijų 

pasirinkimas“.  

E. Valaitienė 2021-06-22 Mokytojų susirinkime pristatyta tema 

„8 klasių  mokinių gimnazijų pasirinkimas“. 

Parengtas I -II pusmečio UK 

užsiėmimų tvarkaraštis 5-6 ir 7 

-8 klasėms 

 

E. Valaitienė 2021 m. sausio 

mėn. 1 sav., 

rugsėjo mėn. 1 

sav. 

 

Parengtas UK veiklos užsiėmimų tvarkaraštis ir 

pateiktos klasių valandėlių temos. 

Pateikta ataskaita „UK ir SKU E. Valaitienė 2021 m. sausio, Vykdytos UK ir SKU veiklos ataskaita 



veiklos progimnazijoje 

nuotolinio darbo laikotarpiu“ 

gegužės mėn. nuotolinio darbo laikotarpiu pristatyta 

mokyklos administracijai, Švietimo skyriui. 

Pateikta ataskaita Švietimo 

skyriui apie 2020 m. ugdymo 

karjerai veiklų įgyvendinimą ir 

2021 m. veiklos planą 

E. Valaitienė 2021-02-20 Pateikta ataskaita ir veiklos planas Švietimo 

skyriui. 

Parengta ir pateikta informacija 

apie UK veiklas mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose ir kt.  

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

2021-02-08 

 

 

2021-02-10 

 

 

 

 

 

 

2021-04-28 

 

 

2021-04-29 

 

 

2021-05-04 

 

 

 

2021-09-09 

 

 

2021-11-04 

 

 

 

 

PAPRASTAI APIE MOKESČIUS 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=3949 

SAVANORYSTĖ – LOPŠELIUOSE – 

DARŽELIUOSE 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=3944 

KALVYSTĖ – KAS TAI? 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=3948 

MUITININKO IR KINOLOGO PROFESIJA 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=4070 

„CV SVAJONIŲ PROFESIJAI“ 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=4071 

RYTMETYS - VIKTORINA L/D 

„DRUGELIS“ 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=4081 

Pasinerkime į profesijų pasaulį 

https://juventa.lt/pasinerkime-i-profesiju-

pasauli-2/ 

Rytmetys, skirtas draugystei ir pasakoms 

https://juventa.lt/rytmetys-skirtas-draugystei-ir-

pasakoms/ 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

547392635350792 

http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3949
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3949
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3944
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3944
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3948
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3948
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4070
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4070
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4071
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4071
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4081
http://old.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4081
https://juventa.lt/pasinerkime-i-profesiju-pasauli-2/
https://juventa.lt/pasinerkime-i-profesiju-pasauli-2/
https://juventa.lt/rytmetys-skirtas-draugystei-ir-pasakoms/
https://juventa.lt/rytmetys-skirtas-draugystei-ir-pasakoms/
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4547392635350792
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4547392635350792


2021-11-12 

 

 

2021-11-19 

 

2021-12-21 

 

2021-12-24 

 

 

2021-12-26 

BENDRADARBIAVIMAS 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

556462647777124 

Pasakos mažiesiems 

https://juventa.lt/pasakos-maziesiems/ 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

580425702047485 

AČIŪ! 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

689763407780380 

DOVANOS LETENIUKAMS 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

703574699732584 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4

713845168705537 

 

Pateikta informacija apie 

progimnaziją baigusių mokinių 

švietimo įstaigų pasirinkimą.  

E. Valaitienė, 8-ų 

klasių vadovai 

2021 m. birželio 

mėn. 

Informacija pateikta direkcinėje taryboje ir 

Tamo pranešimu klasės auklėtojams. 

UK duomenys pateikti UKSIS 

sistemoje. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

 

2021-01-10 Vykdyta ugdymo karjerai ataskaita pagal 

UKSIS rodiklius už 2019/2020 m. m. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Informacinis renginys 

“Karjeros pasirinkimas: atrask 

ir patirk su DofE“. 

E. Valaitienė 2021-02-17 Gautos žinios pritaikytos  DofE veikloje. 

Informacinis renginys  

“Kokio darbuotojo reikia 

šiandieninei darbo rinkai?” 

E. Valaitienė 2021-02-18 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Informacinis nuotolinis 

renginys „Mokinių karjeros 

projektavimas: nuo profesijos 

pasirinkimo iki dalyvavimo 

darbo rinkoje“. 

E. Valaitienė 2021-03-03 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Informacinis renginys E. Valaitienė 2021-03-23 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4556462647777124
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4556462647777124
https://juventa.lt/pasakos-maziesiems/
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4580425702047485
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4580425702047485
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4689763407780380
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4689763407780380
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4703574699732584
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4703574699732584
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4713845168705537
https://www.facebook.com/juvents2016/posts/4713845168705537


“Nepilnamečių įsidarbinimo 

galimybės vasarą". 

Nuotolinis renginys  

„Kryptis -------> UOSTAS“. 

E. Valaitienė 2021-04-23 Gautos žinios pritaikytos UK veikloje. 

Praktinės kūrybinės dirbtuvės 

„Kaip sukurti vaikų 

kūrybiškumą skatinančią 

aplinką?“. 

E. Valaitienė 2021-04-28 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

KU informacinis renginys -

susitikimas “Mama nepadės: 

suplanuok karjerą pats!” 

E. Valaitienė 2021-05-13 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Informacinis renginys 

“Mokinių įsidarbinimo 

galimybės”. 

E. Valaitienė 2021-05-18 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Respublikinė 1-4 klasių 

mokinių, mokytojų ugdymo 

karjerai konferencija „Ugdymas 

karjerai vos tik pravėrus 

mokyklos duris“. 

E. Valaitienė 2021-05-18 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Nuotolinė konferencija 

„Lietuvos vaikų balsas“. 

E. Valaitienė 2021-06-01 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Nuotolinis renginys “Profesinis 

orientavimas: kas jis ir kodėl 

reikalingas XXI a. žmogui“. 

 

E. Valaitienė 2021-06-09 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Nuotolinis seminaras „Patirtinio 

ugdymo(si) galimybės 

įprastiniame ir nuotoliniame 

mokyme karjeros konsultanto, 

klasės vadovo darbe“. 

E. Valaitienė 2021 m.  

rugsėjo 27,28 d. 

Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Tarptautinė STEAM 

konferenciją "Edstart 2021". 

E. Valaitienė 2021-10-08 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Ugdymo karjerai specialistų 

pasitarimas 

E. Valaitienė 2021-10-18 Dalintasi gerąja patirtimi, aptartos ir numatytos 

bendros veiklos. 



Seminaras Ilgalaikės programos  

“Ugdymo karjerai sistema 

šiuolaikinėje mokykloje” 

modulis “Patirtinio ugdymosi 

galimybės įprastiniame ir 

nuotoliniame mokyme karjeros 

konsultanto, klasės vadovo 

darbe”. 

E. Valaitienė 2021-10-20 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Vieša diskusija „Profesinio 

mokymo programų modulių 

pasirinkimas: ugdymas karjerai, 

profesinis informavimas”. 

E. Valaitienė 2021-10-26 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Seminaras „Trys žingsniai 

sėkmingos karjeros link: 

konkrečios priemonės vyresnių 

klasių mokiniams“ 

E. Valaitienė 2021-11-16 

2021-11-18 

Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

Nuotolinis susitikimas su 

Euroguidance ambasadoriais.  

E. Valaitienė 2021-12-20 Gautos žinios pritaikytos UK ir SKU veikloje. 

  

3. 

 

 

Apklausos 

 

 

 

 

 

Mokinių tėvelių apklausa dėl 

pagalbos organizuojant UK ir 

SKU veiklas progimnazijoje ir 

už jos ribų. 

E. Valaitienė,  

klasių vadovai, tėvai 

2021 m. 

sausio/vasario 

mėn. 

Iš 516 (5-8 kl.) tėvelių -veiklas pasiūlė 2. 

 

5 - 8 kl. mokinių TAMO 

apklausa apie ugdymo karjerai 

vykdymą mokykloje, juos 

dominančias profesijas. 

E.Valaitienė 2021-01-14 Apklausos rezultatai apibendrinti, tikslingai 

planuojamos veiklos. 

Pirminė 8 kl. mokinių TAMO 

apklausa dėl ugdymo įstaigos 

pasirinkimo 2021/2022 m.m. 

E. Valaitienė,  

klasių vadovai, 8-ų kl. 

mokiniai 

2021 m. sausio 

mėn. 

Apklausoje dalyvavo 67 mok. (iš 89 mok.). 

Socialinių partnerių apklausa 

dėl bendradarbiavimo. 

R. Tamašauskienė, J. 

Ančerevičiūtė, E. 

Valaitienė 

2021 m. vasario 

mėn. 

Apklausos rezultatai apibendrinti, buvo 

tikslingai planuojamos veiklos. 

Vykdyta 8 kl. mokinių apklausa 

dėl dalyvavimo neformalaus 

E. Valaitienė, 8 klasių 

mokiniai 

2021 m. spalio 

mėn. 

Apklausos rezultatų apibendrinimas, DofE 

dalyvių grupės sudarymas. 



ugdymo(si) programoje DofE. 

4. Mokyklos 

bendruomenės 

SKU veiklos 

koordinavimas 

Parengtos rekomendacijos, 

demonstruojamos skaidrės 

klasių valandėlėms. 

E. Valaitienė 2021 m. kovo - 

gegužės mėn. 

Parengtos skaidrės 8-ioms UK klasių 

valandėlėms. 

Kaupta ir sisteminta įvairių 

renginių, seminarų, 

konferencijų medžiaga. 

E. Valaitienė  Visus mokslo 

metus 

Sukaupta įvairių renginių, seminarų, 

konferencijų medžiaga taikyta UK veikloje. 

 

5. Karjeros 

paslaugos, 

mokiniams ir 

jų tėvams 

Teiktos individualios 

konsultacijos 8 klasių 

mokiniams ir jų tėvams. 

E. Valaitienė, 8 klasių 

mokiniai ir jų tėvai 

 

2021 m. 

vasario- 

gegužės mėn. 

Individualios konsultacijos dėl tolimesnio 

gimnazijų pasirinkimo teiktos 12 tėvų ir 18 

mokinių. 

 DofE dalyvių susirinkimas. E. Valaitienė, R. 

Linkevičienė. 

2021-01-07 

2021-01-21 

2021-04-22 

2021-09-13 

Tarptautinė DofE apdovanojimų (The Duke of 

Edinburgh’s International Award) programa 

mokiniams pristatyta rugsėjo mėn. (klasės 

valandėlių ir individualių konsultacijų metu), 

mokinių tėvams – nuotoliniame susitikime. 

Sudarytos sutartys. 

Nuotolinis individualus 

susitikimas dėl DofE 

programos su 8c kl. 

mok. R.Mickumi ir jo tėvais. 

E. Valaitienė, R. 

Mickus, mokinio tėvai 

2021-02-01 Aptartos sėkmės ir lūkesčiai. 

DofE programos dalyvių 

bendras susirinkimas 

“Vykdomų veiklų aptarimas”. 

E. Valaitienė, DofE 

dalyviai 

2021-02-10 Aptartos vykdomos veiklos. 

DofE dalyvių ir tėvų 

susitikimas. 

R. Linkevičienė,  

E. Valaitienė  

2021-05-05 Bendruomenė informuota dėl žygio. 

Individualūs susitikimai su 

DofE dalyviais. 

E. Valaitienė, DofE 

dalyviai 

2021-03-01 

2021-05-07 

Aptartos individualios vykdomos veiklos. 

Pravestos klasės valandėlės 1-4 

klasių mokiniams:  

4d 

4a 

E. Valaitienė  

 

2021-02-23 

2021-03-17 

Mokiniai supažindinti (savo amžiaus grupėje) 

su įvairia UK veikla mokykloje, profesijų 

įvairove, naudingais tinklalapiais. 

 



3a 

 

Pravestos klasės valandėlės 5-8 

klasių mokiniams: 

 

5a, 7c 

6a 

5b 

6b,8b 

5d 

6c 

7d 

7a 

6d, 5c 

8a, 8c 

7b 

7c 

7a 

7b 

7a 

7b 

7b 

5b 

7c 

8d 

6a 

6d 

6b 

8a 

7c 

7a 

8b, 8c 

8d 

6d 

2021-10-05 

2021-10-14 

 

 

 

2021-01-11 

2021-01-12 

2021-01-14 

2021-01-15 

2021-01-12 

2021-01-13 

2021-01-19 

2021-01-20 

2021-01-21 

2021-01-26 

2021-01-28 

2021-03-29 

2021-04-21 

2021-04-22 

2021-05-19 

2021-06-10 

2021-06-17 

2021-09-09 

2021-09-13 

2021-10-08 

2021-10-13 

2021-10-15 

2021-10-20 

2021-10-21 

2021-10-25 

2021-10-29 

2021-11-10 

2021-11-12 

2021-12-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 –i  užsiėmimai “Integruota 

UK programa. “SMART tikslai. 

Tarptautinė DofE programa”.  

8a, 8b, 8c, 8d kl. mok. 

E. Valaitienė 

2021-09-06 Aptarti SMART tikslai. 

DofE programos pristatymas 

aštuntokų tėvams : 

8d kl. 

8b kl. 

8a, 8c kl. 

E. Valaitienė, 

aštuntokų tėvai 

 

 

2021-09-07 

2021-09-08 

2021-09-09 

Tarptautinė DofE apdovanojimų (The Duke of 

Edinburgh’s International Award) programa 

pristatyta tėvams klasių Tėvų susirinkimų metu. 

6. 

 
Bendradarbiav

imas su 

socialiniais 

partneriais 

(konkursai, 

akcijos, 

šventės, 

parodos ir kt.) 

Organizuotas susitikimas su 

Vakarų regiono DofE 

programos koordinatore A. 

Cicėniene. 

E. Valaitienė, A. 

Cicėnienė 

 

2021-01-04 

Aptartas bendradarbiavimas, veiklos, naujovės. 

Organizuotas susitikimas su 

ŠUG  neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėja I. Baziuliene. 

E. Valaitienė, I. 

Baziulienė 

2021-01-07 Aptartos naujos veiklos, gimnazijos pristatymo 

data, laikas, forma. 

Virtualus susitikimas su L/D 

“Drugelis”, “Kregždutė”, 

“Ąžuoliukas”, “Sigutė“ 

administracija. 

 2021-01-15 Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, 

numatytos bendros veiklos. 

Virtualus susitikimas su ,, Bridų 

“Senolių namų” direktore R. 

Motiejūne 

 2021-01-15 Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, 

numatytos bendros veiklos. 

Virtualus susitikimas su 

Gegužių, Ragainės ir Medelyno 

prog. UK konsultantėmis (R. 

Balčiūniene, J. Damskiene, M. 

Domeikiene). 

 2021-01-15 Aptartas bendradarbiavimas dėl mokinių 

konferencijos, pasiskirstyta pareigomis. 

Virtualus susitikimas su L/D 

“Drugelis” pavaduotoja 

ugdymui J. Uljanoviene. 

 2021 m. sausio 

mėn.19, 20 d. 

Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, 

numatytos bendros veiklos. 

Virtualus susitikimas su 5D kl. 

mokinio tėčiu T. Ratkevičiumi 

dėl kalvystės profesijos 

pristatymo. 

 2021-01-20 Aptartas organizuojamas susitikimas su 

mokiniais. 



Virtualus susitikimas su ŠUG 

neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėja I. Baziuliene. 

 2021-01-21 Aptartos veiklos, derinta nauja gimnazijos 

pristatymo data ir laikas. 

Virtualus susitikimas su 

“Šiaulių letenėlės” vadove I. 

Butkute. 

 2021-01-26 Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, 

numatytos bendros veiklos. 

Virtualus susitikimas su S. 

Daukanto NŠ ir pagalbos sk. 

vedėja J. Buivydiene. 

 2021-01-28 Aptartos naujos veiklos, gimnazijos pristatymo 

data, laikas, forma. 

Virtualus susitikimas su VMI 

specialistėmis (mokinio mama) 

D. Buivydiene ir I. Borusiene. 

 2021-01-29 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 

su naujomis profesijomis. 

Soc.-pilietinė (pedagoginė) 

veikla l/d “Kregždutė” 

“Aitvariukų” grupėje, 

 “Boružiukų” grupėje. 

Renginys, skirtas Vasario 16 - 

osios paminėjimui. 

 

6a kl. mokinė  

G. Valčiukaitė,  

5c kl mokinė  

U. Galkutė 

E. Valaitienė 

 

 

2021-02-10 

2021-02-12 

2021-02-12 

Vykdyta soc.-pilietinė (pedagoginė) veikla. 

Soc.-pilietinė (pedagoginė) 

veikla l/d “Drugelis” (I  ir II 

grupėse). Renginio, skirto 

Vasario 16 - osios paminėjimui, 

organizavimas ir vedimas.  

6a kl. mokinė  

G. Valčiukaitė,  

E. Valaitienė 

2021-02-12 Vykdyta soc.-pilietinė (pedagoginė) veikla. 

Plėstas mokinių akiratis UK srityje. 

Savanoriška veikla Jaunųjų 

gamtininkų centre. 

5c kl. mokinys  

K. Liorančas,  

E. Valaitienė 

2021-02-12 

2021-02-15 

Vykdyta savanoriška veikla. 

VMI paskaita “Mokesčių ABC” 

4a, 4b, 4c, 4d kl. mokiniams.  

E. Valaitienė, 4 kl. 

mokytojos, soc. 

partneriai 

2021-02-08 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 

su naujomis profesijomis. 

5a, 5b, 5c, 5d kl. kalvio 

profesijos pristatymas. 

E. Valaitienė, 5 

kl.vadovės, T. 

Ratkevičius 

2021-02-09 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 

su nauja profesija. 

7a, 7b, 7c, 7d kl. susitikimas su Ieva Olimpija 2021-02-25 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 



dailininke Ieva Olimpija 

Voroneckyte. 

Voroneckytė, E. 

Valaitienė, 7 kl. 

vadovės 

su nauja profesija. 

7a, 7b kl. integruotos 

matematikos ir UK pamokos 

„Procentinė dalis. Biudžetas”. 

7a, 7b kl. mokiniai,  

R. Vargalienė,  

E. Valaitienė,  

VMI vyr. specialistė I. 

Borusienė 

2021-03-03 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 

su naujomis profesijomis. 

Savanoriavimas l/d 

„Drugelis”(„Boružiukų” 

grupėje). Popierinių lėlių teatras 

„Skruzdėlytė Tauškalytė”  

5d kl. mokinys  

A. Ratkevičius,  

E. Valaitienė 

2021-04-02 Vykdyta soc.-pilietinė (pedagoginė) veikla. 

Savanoriavimas l/d 

„Drugelis”(„Drugelių” 

grupėje). Pasakos „Jonukas ir 

Grytutė” skaitymas prieš miegą. 

7b kl. mokinė  

V. Sterbavičiūtė,  

E. Valaitienė 

2021-04-02 Vykdyta soc.-pilietinė (pedagoginė) veikla. 

Šiaulių miesto progimnazijų 

mokytojų, ugdymo karjerai 

specialistų, klasių vadovų 

metodinė praktinė konferencija 

ir mokinių kūrybinės dirbtuvės 

„DRĄSIAIS ŽINGSNIAIS 

KARJEROS LINK“. 

R. Tamašauskienė,  

J. Ančerevičiūtė,  

E. Valaitienė,  

L. Tamošiūnas ir 7-8 

kl. vadovės 

2021-04-15 Rengiantis konferencijai užmegzti ryšiai su 

socialiniais partneriais: Šiaulių švietimo 

skyriumi, Šiaulių švietimo centru, Šiaulių 

kolegija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriumi, aktyviai 

bendradarbiauta su Šiaulių Ragainės, Gegužių, 

Rėkyvos, „Rasos“ progimnazijų UK 

konsultantais. Vyko parengiamasis nuotolinis 

susitikimas su 7 - 8 klasių vadovais. 

Konferencijos dalyvavo lektoriai: R. Jurkėnas, 

G. Sarafinas, E. Grigaliauskienė, O. Tamutienė, 

G. Valaitienė. 

10 pranešimų konferencijai parengė ir pristatė 

12 mokinių (7 mokiniai - iš „Juventos“). 

Konferencijoje dalyvavo 56 mokiniai ir 38 

mokytojai iš Šiaulių Gegužių, Rėkyvos, 

Ragainės, „Sandoros“, Medelyno, Zoknių, 

Jovaro, Gytarių progimnazijų, Šiaulių 



sanatorinės mokyklos, Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos, Rokiškio „Senamiesčio“ 

progimnazijos, Skaistgirio gimnazijos (Joniškio 

raj.), Radviliškio „Gražinos” pagrindinės 

mokyklos, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro, 

Trakų r. Aukštadvario gimnazijos, Kauno 

„Aitvaro“ mokyklos, Jonavos „Neries“ 

pagrindinės mokyklos, Panevėžio Juozo 

Miltinio gimnazijos. 

6b ir 7b kl. mokinių susitikimas 

(edukacija) apie Lietuvos 

muitinės veiklą ir kinologiją. 

Tarnybinio šuns paieškos 

pasirodymas. 

6b ir 7b kl. mokiniai, 

R. Vargalienė,  

E. Valaitienė 

2021-04-28 Plėstas mokinių akiratis UK srityje, susipažinta 

su naujomis profesijomis. 

5-8 kl. mokinių pažintinė 

praktinė konferencija “CV 

svajonių profesijai” Šiaulių 

“Santarvės” gimnazijoje. 

R. Vargalienė,  

E. Valaitienė,  

7b kl. mok.  

V. Sterbavičiūtė,  

6b kl. mok.  

D. Urbonas,  

K. Zaukas,  

L. Nekraševičiūtė,  

8b kl. mok.  

G. Petkauskaitė,  

B. Balčiūnaitė 

2021-04-29 Dalyvauta praktinėje konferencijoje “CV 

svajonių profesijai”. Pristatyti 6 „Juventos“ 

progimnazijos mokinių pranešimai. Plėstas 

akiratis UK srityje. 

Soc.-pilietinė (pedagoginė) 

veikla l/d “Drugelis”. 

Rytmetys - viktorina  

ikimokyklinio amžiaus vaikams 

"Lietuvos paukščiai". 

7b kl. mokinė  

V. Gerasimova,  

E. Valaitienė 

2021-05-04 Vykdyta soc.-pilietinė (pedagoginė) veikla. 

Ragainės prog. respublikinė 1-4 

kl. mokinių ugdymo karjerai 

konferencija “Ugdymas karjerai 

vos tik pravėrus mokyklos 

E. Valaitienė 2021-05-18 Dalyvauta UK konferencijoje. UK žinios 

pritaikytos dirbant su mokiniais. 



duris”. 

Dalyvavimas respublikinėje 

konferencijoje „Lietuvos vaikų 

balsas“. 

E. Valaitienė,  

A. Dirginčienė 

MRU Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas, LR Seimo 

Žmogaus teisių 

komitetas, UAB 

„Šviesa“ 

 6 (2a kl. mokiniai)  dalyvavo piešinių konkurse, 

kurių tema - „Aš – pasaulio pilietis“. 

Mokiniai kūrybinėmis ir meninėmis 

priemonėmis išsakė savo nuomonę jiems 

rūpimais klausimais, atkreipiant politikų dėmesį 

į aktualias problemas. 

Dalyvavimas respublikinėje 

iniciatyvoje „Šok į tėvų 

klumpes“. 

 

LMNŠC, mokiniai, 

mokinių tėvai,  

socialiniai 

partneriai, E. Valaitienė 

 

 Mokiniai supažindinti su įvairių profesijų 

atstovais, jų darbo specifika.  

Vyko intensyvus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, mokinių tėvais. 

Pristatyta 15 profesijų. 

 

Savanoriavimas jubiliejiniame 

koncerte. 

7b kl. 5 mok.,  

E. Valaitienė 

2021-06-01 Vykdyta savanoriška veikla. 

Savanoriavimas L/D “Drugelis” 

“Boružiukų” grupėje. 

6b kl. mokinė  

L. Nekraševičiūtė,  

E. Valaitienė 

2021-06-02 Vykdyta savanoriška (pedagoginė) veikla. 

Savanoriavimas l/d 

„Ąžuoliukas”. Rytmečio 

„Pasakos mažiesiems” 

organizavimas. 

 

 

7a kl. mokinė  

A. Valinčiūtė,  

7b kl. mokinė  

U. Jurgaitytė,  

8b kl. mokinė  

M. Janulytė,  

E. Valaitienė 

2021-11-04 Vykdyta savanoriška (pedagoginė) veikla. 

Savanoriavimas organizuojant 

rytmetį „Popietė su pasaka” l/d 

„Berželis“. 

Savanoriavimas  organizuojant 

rytmetį „Pasakos mažiesiems” 

l/d „Drugelis“.  

7b kl. mokinė 

U. Jurgaitytė, 

E. Valaitienė  

 

2021-11-19 Vykdyta savanoriška (pedagoginė) veikla. 

Savanoriavimas Šiaulių miesto 8b kl. mokinės  2021-12-09 Vykdyta savanoriška veikla. 



kultūros ir meno premijų 

įteikimo vakare. 

E. Bartašiūtė ir  

D. Sadauskaitė,  

E. Valaitienė 

Savanoriavimas renginyje 

“Kalėdos su Džordžu 

Geršvinu”. 

8b kl. mokinės  

E. Bartašiūtė ir  

D. Sadauskaitė,  

E. Valaitienė 

2021-12-10 Vykdyta savanoriška veikla. 

Organizuoti susitikimai -

užsiėmimai 8 klasių 

mokiniams, skirti įvairių 

Šiaulių gimnazijų ugdymo 

proceso pažinimui. Susitikimai 

vyko su: 

 ŠU gimnazijos 

bendruomenės atstovais 

 S. Daukanto gimnazijos 

 S. Šalkauskio 

gimnazijos 

administracija  

 J. Janonio gimnazijos 

atstovais 

E. Valaitienė, 8 kl. 

mokiniai ir jų vadovai, 

tėvai, gimnazijų 

atstovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-22 

 

2021-01-28 

2021-02-10 

 

 

 

 

 

Mokiniai susipažino su šių gimnazijų ugdymo 

programa, neformalia veikla, erdvėmis.  

 

 

 

 

Dalyvavo 89 mok. 

 

Dalyvavo 50 mok.ir jų tėvai. 

Dalyvavo 5 mok. ir jų tėvai. 

 

 

Dalyvavo 89 mok. 

Dalyvauta UK projekte 

„NORIU BŪTI“. Virtualus 

susipažinimas su profesijomis: 

1. Auditoriaus (8 mok.)  

2. Džiazo  muzikanto (7 

mok.)  

3. Draudėjo (7 mok.) 

4. Video kūrėjo - 

montuotojo (7 mok.) 

5. Grafinio dizainerio (7 

mok.) 

6. Komiksų kūrėjo (7 

E. Valaitienė, 

mokiniai,  

soc. partneriai 

 

 

 

2021-01-20 

2021-03-03 

 

2021-03-09 

2021-03-12 

 

2021-03-15 

 

2021-03-17 

Bendradarbiaujant su soc. partneriais mokiniai 

supažindinti su įvairiomis profesijomis. 

 



mok.) 

7. Programuotojo (7 mok.) 

8. Advokato (7 mok.) 

9. Stovyklos vadovo (7 

mok.) 

 

2021-03-23 

2021-03-29 

2021-03-31 

 

Organizuota paramos akcija 

cerebriniu paralyžiumi 

sergantiems senoliams. 

E. Valaitienė, J. 

Ančerevičiūtė, 

progimnazijos 

bendruomenė 

2021-12-20 Parama perduota organizatoriams. 

Organizuota paramos akcija 

beglobiams gyvūnams “Tiesiu 

Tau leteną”. 

J. Ančerevičiūtė, 

E. Valaitienė, 

klasių vadovai, 

mokiniai ir jų tėvai 

nuo 2021-11-22 

iki 2021-12-22 

Parama perduota „Šiaulių letenėlės“ 

savanoriams. 

 

 Organizuotos 122 SKU veiklos (veiklose dalyvavo 709 mokiniai), iš jų 37 skirtos ugdymui karjerai (pažintiniai, patyriminiai renginiai). 

 UK susitikimai, pažintiniai vizitai organizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius, socialinių partnerių pasiūlą. 

 Pilietinėje – savanoriškoje veikloje dalyvavo 60 proc. mokinių. 

 Organizuotos 2 paramos akcijos. 

 Ugdymo perimamumui užtikrinti progimnazijos patyriminio ugdymo veiklose dalyvavo 4 darželių PUG ugdytiniai (65 ugdytiniai). 

 Pagal tvarkaraštį organizuoti UK specialisto užsiėmimai (teminės kl. valandėlės) 5–6 ir 7–8 kl. (34 užsiėmimai). 

 Ugdymo karjerai planus pildė 408 5-8 kl. mokiniai. 

 5-8 klasių mokinių, gavusių bent vieną UK individualią konsultaciją – 75 mok. 

 5-8 klasių mokinių, gavusių bent vieną UK paslaugą mokinių grupėje – 399 mok. 

 5-8 klasių mokinių, už mokyklos ribų gavusių UK paslaugą (konsultaciją) – 353 mok. 

 Mokiniai supažindinti su įvairiomis profesijomis: auditoriaus, džiazo  muzikanto, draudėjo, video kūrėjo – montuotojo, grafinio 

dizainerio, komiksų kūrėjo, bankininko, buhalterio, kirpėjo, veterinaro, programuotojo, advokato, kalvio, dailininko, kinologo, 

policininko, mokytojo, stovyklos vadovo, bibliotekininko, statybininko – apdailininko, farmacininko, dažytojo, žurnalisto, laidų vedėjo, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogo, valstybės tarnautojo, gydytojo, kepėjo, švietimo įstaigos vadovo ir kt. 

 

 

Parengė ugdymo karjerai konsultantė                     Edita Valaitienė 

 


