
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 

 

UGDYMO KARJERAI (UK) VEIKLOS PLANAS 2021 - 2022 M. M. 

 

Tikslas - padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti socialinių kompetencijų, aktyviai 

dalyvauti įvairiose UK veiklose, nuosekliai planuojant savo ateities karjerą. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiaujant su profesinio mokymo, aukštesniosiomis ir aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvaujant mokinių tėvams, 

pedagogams, organizuoti ugdymo karjerai (UK) informavimą, konsultavimą, veiklinimą ir paruošti mokinius racionaliam profesijos pasirinkimui. 

2. Supažindinti mokinius su profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis, darbo pasaulio įvairove ir kaita, susiejant tai su mokymosi visą gyvenimą 

samprata. 

3. Mokyti mokinius pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai. 

4. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

5. Skatinti pažinti savo asmenybės savybes, svarbias karjeros sėkmei. 

6. Padėti nusistatyti gebėjimus, asmeninį požiūrį į karjerą. 

    

Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data Numatomas rezultatas 

1. Situacijos 

analizė, 

planavimas. 

2020 – 2021 m. m. UK veiklos 

analizė ir aptarimas. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

UK veiklos pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

UK veiklas kuruojančio vadovo 

ir konsultanto susirinkimas. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

2 kartus per 

mėnesį 

Tikslinamas mokyklos mėnesio veiklos planas, 

aptariamos įvykusios veiklos. 

Konsultacijų grafiko 

sudarymas. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 1 sav., 

2022 m. sausio 

mėn. 1 sav. 

Parengtas grafikas pateikiamas mokyklos 

bendruomenei. 

UK veiklos aptarimas su 1 – 4, 

5 – 8 kl. vadovais. 

UK specialistė  

E. Valaitienė, klasių 

vadovai 

2021 m. rugsėjo 

mėn., 

2022 m. sausio 

mėn. 

Supažindinama su UK veiklos organizavimu 

progimnazijoje ir už jos ribų. 

Pateikiamos integruotų pamokų, klasių 

valandėlių, tėvų susirinkimų temos, numatomos 

išvykos/pažintiniai vizitai, socialinės veiklos. 

UK metinės veiklos programos 

sudarymas. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 1 sav. 

2022 m. sausio 

Numatomos veiklos gairės 2021 - 2022 m. m. 

Parengta ir suderinta veiklos programa. 



1 sav.  

Informacijos apie UK veiklas 

rengimas ir pateikimas 

mokyklos internetinėje 

svetainėje, stende, socialiniuose 

tinkluose, spaudoje ir kt.  

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

 

Nuolat Mokyklos bendruomenės informavimas apie 

UK veiklą progimnazijoje ir už jos ribų. 

Informacijos apie progimnaziją 

baigusių mokinių švietimo 

įstaigų pasirinkimą kaupimas, 

sisteminimas ir pristatymas 

progimnazijos bendruomenei. 

UK specialistė E. 

Valaitienė 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Pranešimas direkcinėje taryboje. 

Duomenų pateikimas UKSIS 

sistemoje. 

UK specialistė E. 

Valaitienė 

Iki 2022 02 01 UKSIS duomenų rinkimas ir pateikimas. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Kompetencijų tobulinimas 

rajono ugdymo karjerai 

specialistų pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

UK specialistė E. 

Valaitienė 

Pagal poreikius 

ir galimybes 

Tikslingas ir kryptingas kvalifikacijos 

tobulinimas, atsižvelgiant į poreikius ir 

galimybes. 

Gerosios patirties sklaida 

Šiaulių m. UK specialistams. 

UK specialistė E. 

Valaitienė 

2022 m. 

balandžio mėn. 

Gerosios patirties sklaida Šiaulių m. UK 

specialistams. 

Seminaro organizavimas 5-8 

klasių auklėtojams, 

mokytojams. 

UK specialistė E. 

Valaitienė 

Pagal poreikius 

ir galimybes 

5-8 klasių auklėtojai, mokytojai. 

Diskusija apie savanorystę, jos 

organizavimo mokyklose 

sunkumus. Dalinimasis  gerąja 

patirtimi. 

J. Ančerevičiūtė,  

UK specialistė  

E. Valaitienė,  

G. Brazlauskaitė 

2022 m. vasario 

mėn. 

Bendradarbiavimo ryšių su asociacija „Laisvieji 

piliečiai“ stiprinimas.  

Susitikimas su G. Brazlauskaite. 

 

Dalyvavimas kituose ugdymo 

karjerai specialistams 

organizuojamuose 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose; gerųjų praktikų 

mokykloje stebėjimas, 

aptarimas ir diegimas. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

 

Pagal poreikius 

ir galimybes 

Kompetencijos kėlimas, gerosios patirties 

sklaida. 

3. Apklausos Tėvų apklausa dėl lankymosi jų UK specialistė E. 2021 m. Apklausos rezultatų apibendrinimas, 



 

 

 

 

 

 

 

darbovietėse. Valaitienė,  

klasės vadovai 

lapkričio mėn., 

2022 m. vasario 

mėn. 

numatomos klasių veiklos, papildomas UK 

planas. 

8 kl. mokinių apklausa dėl 

dalyvavimo neformalaus 

ugdymo(si) programoje DofE.  

UK specialistė, DofE 

vadovė E. Valaitienė 

2021 m. spalio 

mėn. 

Apklausos rezultatų apibendrinimas. Mokinių 

grupių sudarymas. 

5 - 8 kl. mokinių TAMO 

apklausa apie ugdymo karjerai 

vykdymą mokykloje (Švietimo 

skyriaus inicijuota) 

UK specialistė E. 

Valaitienė,  

klasės vadovai 

2022 m. sausio 

mėn. 

Informacija pateikiama Švietimo skyriui. 

7-8 kl. mokinių apklausos 

„Mano socialinis vaidmuo 

šiandien“, 6-8 kl. mokinių 

apklausos „UK veikla mūsų 

progimnazijoje“, 5-8 kl. 

apklausos „Mane dominančios 

profesijos“ vykdymas, rezultatų 

apibendrinimas. 

UK specialistė  

E. Valaitienė, mokiniai 

2021 m.  

gruodžio mėn., 

2022 m. 

vasario mėn. 

 

Apklausos rezultatų apibendrinimas, pateikčių, 

ruošimas. 

 

Darbo plano koregavimas, naujų uždavinių 

kėlimas, atsižvelgiant į apklausos rezultatus. 

8 kl. mokinių apklausos dėl 

švietimo įstaigos pasirinkimo 

2022 - 2023 m. m. 

organizavimas. 

UK specialistė E. 

Valaitienė,  

klasės vadovai 

2022 m. sausio 

mėn.,  

2022 m. kovo 

mėn. 

(pakartotina) 

Apklausos rezultatų apibendrinimas, tikslingas 

dalyvavimas numatomose (pasirinktų švietimo 

įstaigų) veiklose. 

4. Mokyklos 

bendruomenės 

SKU veiklos 

koordinavimas 

Individualios konsultacijos 

klasių auklėtojams, dalykų 

mokytojams. 

 

UK specialistė E. 

Valaitienė, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Pagal poreikį Individualūs pokalbiai ir konsultacijos, 

tinkamos (atskirų amžiaus grupių mokiniams), 

metodinės medžiagos pateikimas progimnazijos 

bendruomenei. 

Rekomendacijų, užduočių 

klasių valandėlėms, „Karjeros 

dienos“ užsiėmimams 

rengimas. 

UK specialistė  

E. Valaitienė 

Per mokslo 

metus 

Klasių valandėlių pavyzdžiai (parengtos 

skaidrės, mokomoji medžiaga), „Karjeros 

dienos“ užduotys. 

Gerosios patirties kaupimas ir 

sklaida. 

UK specialistė  

E. Valaitienė  

Per mokslo 

metus 

Sukauptos įvairių renginių, seminarų ir kt. 

programos. 

 



Pranešimai UK aktualiomis 

temomis klasių vadovų 

metodinei grupei. 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

klasių vadovų metodinė 

grupė 

Per mokslo 

metus 

Informacijos sklaida. 

5. Karjeros 

paslaugos, 

mokiniams ir 

jų tėvams 

Karjeros planų pildymas. UK specialistė  

E. Valaitienė, mokiniai, 

klasių vadovai 

Iki birželio 

mėn. 

Karjeros planų pildymai, rekomendacijos, 

patarimai. 

Klasės valandėlės mokiniams:  

„Kuo aš būsiu užaugęs?“, 

„Mano svajonių profesija. 

Žingsniai tikslo link“, ,,Kaip aš 

mokausi? Mokymosi stilių 

nustatymas“, ,,Kodėl planuoti 

karjerą svarbu ir būtina?” „SKU 

sistema ir ugdymas karjerai, kas 

tai?“, „Kaip aš priimu 

informaciją? Trys informacijos 

priėmimo ir tvarkymo būdai“, 

„Mano gabumai ir asmenybės 

savybės“, „Mano gyvenimo ir 

karjeros tikslai“, “Socialiniai 

vaidmenys ir karjera”, „Mano 

pranašumai ir trūkumai”, 

„Mano gabumai“, „Mano 

psichologinis portretas", 

„Darbo paskirtis gyvenime“. 

„Darbo pasaulis. Žmonės, 

dirbantys šalia mūsų“.  

„Karjeros planavimo žingsniai, 

savęs pažinimas “, „Socialiniai 

vaidmenys“ (žaidimas), 

„Karjeros informacijos 

paieškos“, „Mano psichologinis 

portretas“, Karjeros planas 

UK specialistė E. 

Valaitienė, mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokinių supažindinimas su įvairia UK veikla, 

profesijų įvairove, naudingais tinklalapiais.  



„Panteonas“, „Brandaus ir 

sėkmingo šiauliečio ugdymas“. 

Susirinkimai. UK karjeros specialistė 

E. Valaitienė, klasių 

vadovai, tėvai, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

UK veiklos pristatymas, naujausios 

informacijos pateikimas tėvams, mokiniams, 

mokytojams. 

Konsultacijos mokiniams ir jų 

tėvams karjeros kompetencijų, 

tolimesnio mokymosi (8 kl. 

mok.) galimybių klausimais. 

UK specialistė E. 

Valaitienė, tėvai, 

mokiniai 

Pagal poreikį Individualūs pokalbiai. 

Tėvų švietimas. Pranešimo 

„UK veikla progimnazijoje“ 

rengimas ir pristatymas tėvų 

susirinkimuose. 

UK specialistė E. 

Valaitienė, tėvai 

Mokslo metų 

eigoje 

Pranešimai tėvų susirinkimuose (tėvų ir globėjų 

supažindinimas su naujausia informacija, UK 

veikla progimnazijoje ir už jos ribų). 

DDK testo atlikimas 7, 8 kl. E. Valaitienė, mokiniai Mokslo metų 

eigoje 

Testo atlikimas ir rezultatų aptarimas. 

UK medžiagos kaupimas ir 

sisteminimas (spausdintu ir 

skaitmeniniu būdu), 

informacijos pateikimas 

progimnazijos UK stende, 

tinklalapyje, spaudoje. 

UK specialistė  

E. Valaitienė 

Nuolat Supažindinimas su UK veikla progimnazijoje ir 

už jos ribų. 

Nenumatyta veikla 

progimnazijoje ir už jos ribų. 

UK specialistė  

E. Valaitienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Nauja, naudinga informacija apie rinkos 

pokyčius, profesijų poreikį, organizuojamus 

renginius. 

6. 

 
Bendradarbiav

imas su 

socialiniais 

partneriais 

(konkursai, 

akcijos, 

šventės, 

parodos ir kt.) 

Susitikimai su įvairių verslo 

įmonių atstovais. 

UK specialistė E. 

Valaitienė, klasių 

vadovai, mokiniai 

Pagal galimybes 

mokslo metų 

eigoje 

Ugdymui karjerai pažintinių vizitų pasiūlos, 

atitinkančios mokinių lūkesčius, didinimas.  

Respublikinė iniciatyva „Šok į 

tėvų klumpes“. 

UK specialistė E. 

Valaitienė, mokiniai,  

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras, kiti soc. 

partneriai 

2022 m. 

gegužės/birželio 

mėn. 

Mokinių supažindinimas su įvairių profesijų 

atstovais, jų darbo specifika. Platesnis 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

mokinių tėvais. 



Karjeros diena. UK specialistė  

E. Valaitienė, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, mokiniai, 

soc. partneriai 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokinių supažindinimas su įvairia UK veikla, 

profesijų įvairove, naudingais tinklalapiais 

pritaikant informaciją ir užduotis atskiroms 

amžiaus grupėms. 

Naujų socialinių partnerių 

paieška. 

UK specialistė E. 

Valaitienė, klasių 

vadovai 

Mokslo metų 

eigoje 

Platesnis bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, naujų sutarčių sudarymas. 

Susitikimas su DofE programos 

plėtros koordinatore Agne 

Cicėniene ir progimnazijų 

atstovais, vykdančiais šią 

programą. 

J. Ančerevičiūtė, UK 

specialistė, DofE 

vadovė E. Valaitienė, 

programos 

koordinatorė A. 

Cicėnienė, mokiniai, 

progimnazijų atstovai 

Mokslo metų 

eigoje 

Bendruomenės supažindinimas su DofE veikla. 

 

Parengė ugdymo karjerai specialistė                   Edita Valaitienė 

          

 


