
KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 
 

UGDYMO KARJERAI  GRUPĖS 2016 M VEIKLOS PLANAS 

PRIORITETAS  
Ugdymo proceso optimizavimas 
 

TIKSLAS: 
Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, sužadinant  mokinių mokymąsi, sąmoningumą ir 

motyvaciją aktyviai kurti savo karjerą. 
 

UŽDAVINIAI: 
1. Sudaryti sąlygas mokiniams įvairių dalykų pamokose sistemingai ir nuosekliai įgyti gebėjimų, reikalingų karjeros planavimui ir 

įgyvendinimui.  

2. Organizuojant ugdymo karjerai dienas, išvykas, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, padėti įvairiapusiam mokinio ugdymuisi, asmens 

kompetencijų ugdymui bei tolimesnei profesinei veiklai.  
3. Supažindinti mokinius su profesijomis, susijusiomis su konkrečiu mokomu dalyku. 
 

VEIKLOS TURINYS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdymo 

terminai  

Dalyviai  Atsakingi asmenys Veiklos aptarimas, 

rezultatų pateikimas 

1. Bendradarbiavimo su universitetais ir/ar 

kitomis institucijomis veiklos plano sudarymas 
Sausis- 

vasaris  
Darbo grupė Zita Ganusauskienė 

Jurgita Sipavičienė 
Direkcinis posėdis 

vasario mėn. 

2.  Studijų mugės Kaune Sausis  Individualus mokinių 

dalyvavimas/ tikslinės 

mokinių grupės su 

dalykų mokytojais 

Birutė Grevienė Su dalyvių grupe, 

ugdymo karjerai 

grupėje vasario mėn. 

3.  Studijų mugės Vilniuje,  Litexpo rūmuose Vasaris  Individualus mokinių 

dalyvavimas/ tikslinės 

mokinių grupės su 

dalykų mokytojais 

Birutė Grevienė Su dalyvių grupe, 

ugdymo karjerai 

grupėje vasario mėn. 

4. Seminaras „Kaip padėti pasirinkti profesiją?“ Vasaris  Tėvai, mokiniai Jurga Raudienė Direkcijos ir pagalbos 

specialistų 

pasitarimas vasario 

mėn. 

5. Universitetų atvirų durų dienos  Sausis, 

vasaris, 

Tikslinės mokinių 

grupės su dalykų 

Birutė Grevienė Ugdymo karjerai 

grupėje kartu su 



kovas mokytojais klasių vadovais 

6. Projektas „Kalbiname asmenybę“. 

Susitikimas su G.Liaudansku- Svaru 

Pagal 

gimnazijos 

savaitės 

planą 

I   - IVg.kl. mok. Audronė Armonienė 
 

Ugdymo karjerai 

grupės pastarimas su 

klasių vadovais 

7. Klasių valandėlės „Asmenybė ir profesija“ Sausis, 

vasaris, 
II g. kl. mokiniams 

valandėlės 
Jurga Raudienė 
IIg. kl. vadovai 

Direkcijos ir pagalbos 

specialistų pasitrime, 

vasario  mėn. 

8. Visuotinė tėvų diena / susipažinimas su tėvų 

profesijomis (tėvų darbo vietose) 
Birželio  
1 sav. 

I-III kl. mokiniai Irma Čiapaitė 
Albina Vinciūnienė 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimas gegužės, 

birželio mėn 

9. Integruojamosios ugdymo karjerai programos  
korekcija, aprobavimas  

Birželis Ugdymo karjerai 

grupė 
Albina Vinciūnienė 
 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

10. Erdvėlaivis Žemė 2016 Rugsėjis  I   - IVg.kl. mok. Metodinių grupių 

pirmininkai ir klasių 

vadovai 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

11. Tyrėjų naktys Rugsėjis, 

spalis 
I   - IVg.kl. mok. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 
Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

12. Karjeros diena 2017. Koleginės,  

universitetinės  studijos: panašumai, skirtumai, 

stojimo sąlygos 

Lapkritis  Tėvai, mokiniai 

(tikslinės grupės) 
Albina Vinciūnienė 
Ugdymo karjerai 

grupė 

Mokytojų 

informaciniai 

pasitarimai. Klasių 

vadovų metodinės 

grupės pasitarimas 

13. Informacijos sklaida internetinėje svetainėje, 

facebooke, stenduose, TAMO dienyne 

Sausis- 

gruodis 

Mokiniai, mokytojai, 

tėvai 

Irma Čiapaitė 

Albina Vinciūnienė 

Ugdymo karjerai 

grupės pasitarimai 

14. Individualus mokinių konsultavimas karjeros 

klausimais 

Sausis- 

gruodis 

Mokiniai, tėvai Jurga Raudienė Su dalyvių grupe 

individualiai 

15. Ataskaitos už 2016 m. parengimas. Ugdymo 

karjerai veiklos plano 2017 m. sudarymas. 

Gruodis Ugdymo karjerai 

grupė 

A.Vinciūnienė Mokytojų tarybos 

posėdis 

 

5. LAUKIAMI REZULTATAI:  

5.1. Sudarytos sąlygos mokiniams sistemingai ir nuosekliai įvairių dalykų pamokose įgyti gebėjimų, reikalingų karjeros planavimui ir 

įgyvendinimui.  



5.2. Suteikta įvairiapusė pagalba mokinio ugdymuisi, asmens kompetencijų ugdymui bei tolimesnei profesinei veiklai.  
5.3. Platus spektras pasirinkimo ir susipažinimo su profesijomis, susijusiomis su konkrečiu mokomu dalyku. 
 

 Darbo grupė: 

Grupės pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Vinciūnienė 
Psichologė Jurga Raudienė  

Socialinė pedagogė Irma Čiapaitė  
Istorijos mokytoja  Jurgita Sipavičienė 

Chemijos biologijos mokytoja  Zita Ganusauskienė 
Fizikos  mokytoja  Audronė Armonienė 

Ekonomikos mokytoja Birutė Grevienė 


