
                                                                                                                                                                          PATVIRTINTA  

                                                                                                                                                                          Kretingos rajono 

                                                                                                                                                                          Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

                                                                                                                                                                          2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-24 
       

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

  

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 
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         Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) 2021–2022 mokslo metų ugdymo karjerai veiklos planas (toliau - planas) – 

metinis Mokyklos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Mokyklos situacijos analizę, suformuluota ugdymo karjerai programos įgyvendinimo 

kryptis ir numatomos veiklos. 

Ugdymo karjerai koordinatorė (toliau – UK koordinatorė) – užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė Jūratė Lisauskienė. 

Ugdymo karjerai klausimais taip pat konsultuoja, metodinę pagalbą teikia bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė. 

Individualios konsultacijos mokiniams vyksta (antradieniais, 14.50-15.35, užsienio kalbų (anglų/rusų) kabinete ir bibliotekoje-informaciniame centre).  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuojami iš anksto suderinus laiką. Galimos ir nuotolinės konsultacijos ,,Teams“ aplinkoje. 

Ugdymo karjerai programa mokykloje įgyvendinama integruojant į:  

• klasės vadovų veiklas;  

• pagalbos specialistų veiklas;  

• neformalųjį švietimą;  

• mokyklos renginius, projektinę veiklą; 

 • mokytojo sprendimu į mokomąjį dalyką nedidinant mokyklos ugdymo plane nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus;  

• vykdomus tikslinius ugdymo karjerai renginius netradicinio ugdymo veiklų metu. 

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos 

pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 



Uždaviniai:  

1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę.  

2. Siekti, kad mokiniai remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio pažinimu, priimtų, o tėvai padėtų vaikams priimti adekvačius karjeros sprendimus.  

3. Geriausių sėkmės istorijų pavyzdžiu padrąsinti mokinius labiau pasitikėti savo jėgomis, surandant savo karjeros kryptį, siekiant prasmingų gyvenimo tikslų.  

4. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, 

susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).  

5. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo 

taisykles, mokymosi sąlygas. 

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai: 

1. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.  

2. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314. 

 

Eil. nr. Veiklos Klasė Laikas Atsakingi 

1. Ugdymo karjerai plano parengimas ir derinimas.  Rugpjūtis UK koordinatorė 

2. Individualių karjeros planų parengimas. 5-8  Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

3. Individualios, grupinės konsultacijos, tėvų konsultavimas bei informavimas. 5-10 Visus metus UK koordinatorė 

Bibliotekos vedėja 

4. Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis, dalyvavimas atvirų durų renginiuose 

(2-3 vizitai į mokslo įstaigas) ir Karjeros dienose – 2021/2022 

9-10 Visus metus Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

5. Sėkmės istorijos „Mano kelias nuo Kartenos iki ....“. 7–10 Bent 1 susitikimas 

per pusmetį 

Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

6. Netradicinio ugdymo diena ,,Nuo savanorystės iki profesijos“. 1–10 Spalis Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

UK koordinatorė 



7. Susitikimas su Užimtumo tarnybos specialistais. 9-10 Gruodis UK koordinatorė 

8. Klasės valandėlės ,,Asmenybės pažinimas“. 7-10 Sausis Psichologė 

9. Supažindinimas su informacine sistema AIKOS. 9-10 Vasaris Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

10. Supažindinimas su informacine sistema LAMA BPO 9-10 Kovas Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

11. Klasės valandėlė – diskusija ,,Savivertės svarba renkantis profesiją“. 5-10 Balandis Socialinė pedagogė, psichologė 

12. Kultūriniai - pažintiniai užsiėmimai ,,Mano tėvų profesija” 1-4 Balandis Pradinio ugdymo mokytojos 

13. Savo gyvenimo aprašymo (CV) parengimas. Motyvacinis laiškas. 10 Gegužė Lietuvių kalbos mokytojos 

14. Profesinio kryptingumo testai. 9-10 Gegužė Psichologė 

15. Išvykos į Kartenos apylinkėse veikiančias įstaigas, tėvų darbovietes. 5-10 Visus metus Klasių vadovai 

16. Karjeros informavimo stendo informacijos atnaujinimas.  Visus metus UK koordinatorė 

Bibliotekos vedėja 

17. Informacijos sklaida mokyklos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.  Visus metus Klasių vadovai 

UK koordinatorė 

18. UKSIS duomenų suvedimas.  Gruodis UK koordinatorė 

 

Ugdymo karjerai informacinė svetainė: • www.mukis.lt  • www.karjera.lt  

Interneto svetainės: Profesinis informavimas: • www.aikos.smm.lt  • www.darborinka.lt • www.darbo.lt    • www.stat.gov.lt  • http:www.vtv.lt    

Profesijų pasaulis: • www.profesijupasaulis.lt • www.euroguidance.lt • www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius • www.sociumas.lt • /www.darborinka.lt/profesijos • 

www.manager.lt/karjera • lt.wikipedija.org/wiki/kategorija • www.ldb.lt • www.ldb.lt • europa.eu.int • www.ploteus.net • www.onthemove-eu.hi.is • europe-

online.universum.de 

Licencijuoti testai: • www.profesijupasaulis.lt • www.ldrmt.lt • www.euroguidance.lt/jaunimui.htm • www.psichologai.lt 

Švietimo ir mokslo institucijos: • www.aikos.smm.lt • www.lamabpo.lt • www.studijos.lt • www.stojimai.lt • www.mokslas.lt • www.kurstudijuoti.lt  

• www.moksleiviai.lt 

http://www.mukis.lt/
http://www.karjera.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.darborinka.lt/
http://www.darbo.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.psichologai.lt/

