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Vilniaus Lazdynų mokyklos  Ugdymo karjerai 

                                                                                                                                                       VEIKLOS PLANAS                                        Suderinta 

                                                                                                                                                                 

2022 - 2023  m. m. 

Nr. Uždaviniai / Veiklos  Dalyviai  Datos Sėkmės kriterijai  
1. UK veiklos planavimas, plano 

parengimas, derinimas 

Karjeros konsultantė, 

mokyklos administracija 

Spalio 3-7 d.  Parengtas UK planas 

2. Seminarų, mokymų lankymas  Karjeros konsultantė  Per mokslo metus, 

pagal seminarų 

pasiūlą 

 

Kvalifikacijos kėlimas, pasidalinimas patirtimi 

Įvairios papildomos UK  literatūros 

skaitymas, savišvieta 

Karjeros konsultantė Per mokslo metus Kvalifikacijos kėlimas 

3. Komunikacija apie UK paslaugas/ 

susijusi su UK elektroninio dienyno 

pagalba 

Karjeros konsultantė, 

mokiniai, klasių vadovai ir 

dalykų mokytojai, tėvai 

Per mokslo metus Informacijos pateikimas mokiniams, mokytojams, 

mokinių tėvams 

4. Ugdymo karjerai integravimo pamokose 

geriausi metodai ir praktikos 

Karjeros konsultantė, dalykų 

mokytojai 
Per mokslo metus Informacijos surinkimas apie mokytojų pravestas 

integruotas pamokas, dalijimasis gerąja patirtimi 

5. Individualios ir grupinės konsultacijos 

klasių vadovams 

Karjeros konsultantė, 

mokiniai, klasių vadovai 
Per mokslo metus Bendradarbiavimas su klasės vadovais, 

rekomendacijos dėl UK integracijos į klasės 

vadovo veiklas, klasės valandėlių temų derinimas 

6. Ugdymo karjerai informacija mokyklos 

interneto puslapyje 

Karjeros konsultantė Per mokslo metus, 

periodiškai 

Pateikta išsami informacija mokiniams ir jų 

tėvams 

7. Mokyklos pasiekimų registravimas, 

UKSIS duomenų teikimas 

Karjeros konsultantė Per mokslo metus Surinkta, apibendrinta, pateikta informacija 
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8. Dalyvavimas VGK posėdžiuose Karjeros konsultantė Kartą per mėnesį Nemotyvuotų, blogai lankančių mokyklą mokinių 

stipriųjų pusių atradimas, siejant jas su profesine 

veikla ateityje 

9. Savęs pažinimo kompetencijų lavinimas Karjeros konsultantė, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 1-

10 klasių mokiniai 

Lapkritis  - sausis Stiprinti 1-10 kl. mokinių savęs pažinimo 

kompetencijas, atrasti savo stipriąsias puses, 

talentus ir juos toliau puoselėti 

10. Karjeros galimybių pažinimas Karjeros konsultantė, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 1-

10 klasių mokiniai 

Per mokslo metus Patirtinis profesinis bei informacinis veiklinimas 

profesinio pasaulio pažinimui bei akiračio plėtrai 

11. VMI konkursas „Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam”, 

Ekonomikos ir verslumo 

mokytoja, 10 klasių mokiniai 
Spalio 12 d. Finansinis raštingumas 

12. Virtualus „Youth 

Empowered“ programos 

renginys „Užsikrauk karjerai!“ 

Karjeros konsultantė, 9-10 

klasių mokiniai 
Spalio 13 d. Patirtinis profesinis bei informacinis veiklinimas 

profesinio pasaulio pažinimui bei akiračio plėtrai 

13. Paskaita ,,Žaliasis Europos kursas“ Karjeros konsultantė, 9-10 

klasių mokiniai 
Spalio 24, 25, 27 d. Sudominti mokiniai, supažindinti su Europos 

energetinėmis perspektyvomis 

14. Karjera & Studijos (Litexpo) Karjeros konsultantė 9 -10 

klasių mokiniai 
Kovo 30 – 31 d.  Surinkta informacija apie Lietuvos ir užsienio 

aukštąsias mokyklas, supažindinti su 

reikalavimais ir tvarkomis būsimoms studijoms. 

15. Europos pinigų savaitė. Europos pinigų 

viktorina 

9 - 10 klasių mokiniai, Kovas Finansinis raštingumas 

16. Karjeros diena Karjeros konsultantė, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 1-

10 klasių mokiniai 

Kovo 15 Patirtinis profesinis bei informacinis veiklinimas 

profesinio pasaulio pažinimui bei akiračio plėtrai 

17. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais Karjeros konsultantė, 1-10 

klasių mokiniai, klasių vadovai 

Per mokslo metus Sudominti, suteikti informaciją apie įvairias 

profesijas 

18. Išvykos į mokymo įstaigų atvirų durų 

dienas, įvairias darbovietes 

Karjeros konsultantė, 5-8 

klasių mokiniai, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 

Per mokslo metus Sudominti mokiniai, suteikta informacija apie 

įvairias profesijas, mokymo įstaigas 

19. Paskaita ,,Laiko planavimas“ Karjeros konsultantė, 9-10 

klasių mokiniai 
Kovas Patobulinti laiko planavimo įgūdžiai 

20. Karjeros įgyvendinimas 

Paskaitos: Darbo paieška, CV, 

motyvacinis laiškas, darbo pokalbis 

Karjeros konsultantė, klasių 

vadovai, 10 kl. mokiniai 
Balandis - gegužė Mokiniai išmoks parašyti savo CV, motyvacinį 

laišką. Susipažins su darbo pokalbio 

reikalavimais 
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21. Savanorystė Karjeros konsultantė, 9-10 

klasių mokiniai, klasių vadovai 
Per mokslo metus Skatinti mokinių dalyvavimą ir įsitraukimą į 

savanoriškas veiklas, siekiant auginti mokinių 

sąmoningumą - padėti, atjausti, dalintis. 

22. Mokinių refleksija apie įgytas 

kompetencijas ir UK veiklų poreikį 

(anketavimas) 

Karjeros konsultantė, 5-10 

klasių mokiniai, klasių vadovai 
Birželis Mokiniai įsivertina, teikia pasiūlymus UK 

veikloms tobulinti 

23. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas klasės valandėlių metu 

Swedbank testai ir žaidimai. 

https://blog.swedbank.lt/svietimas/testai-

ir-zaidimai 

Euroguidance testai  

http://www.euroguidance.lt/karjeros-

planavimas/renkuosi-karjeros-

kelia/testai 

Karjeros konsultantė, 1-10 

klasių mokiniai, klasių vadovai 
Per mokslo metus Ugdomos svarbiausios  kompetencijos 

sėkmingiems karjeros pasirinkimams 

24. Karjeros konsultacijos mokiniams Karjeros konsultantė, 5-10 

klasių mokiniai, 
Per mokslo metus 

pagal išankstinę 

registraciją 

Individualus konstruktyvus pokalbis, pagalba 

atrandant atsakymus į kilusius klausimus 

mokiniui dėl individualaus mokinio plano, studijų 

pasirinkimų Lietuvoje ir užsienyje, savęs 

pažinimo, tikslų išsikėlimo, motyvacijos. 

25. Karjeros konsultacijos mokinių tėvams Mokinių tėvai, karjeros 

konsultantė 
Per mokslo metus 

pagal išankstinę 

registraciją 

Individualus konstruktyvus pokalbis, pagalba 

tėvams ir mokiniams rasti atsakymus į kilusius 

klausimus dėl individualaus mokinio plano, 

studijų pasirinkimų Lietuvoje ir užsienyje ir pan. 

Planą rengė Karjeros konsultantė R. Žiškienė  

https://blog.swedbank.lt/svietimas/testai-ir-zaidimai
https://blog.swedbank.lt/svietimas/testai-ir-zaidimai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

