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Darbo grupės paskirtis 

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti 

žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

2015-2016 m.m. veiklos analizė 

Įgyvendinant 2015-2016 m.m.  ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupės planą ir karjeros ugdymo programą 

siekta sudaryti mokiniams sąlygas karjeros kompetencijoms ugdytis, motyvacijai didinti. Mokiniams organizuoti susitikimai su Šiaulių universiteto, „Kastu“ 

ir „Kalba. lt“ organizacijų, Pakruojo policijos komisariato atstovais, Lietuvos kariuomenės kariais, Klaipėdos LCC universiteto lektoriumi E. Griciumi. 

Nemaža dalis gimnazijos mokinių dalyvavo R. Jurkėno paskaitoje „Kaip tinkamai išsirinkti specialybę, kuri man geriausia“, KTU organizuojamoje 

konferencijoje „Up to you“, VDU organizuotuose atvirų durų renginiuose. Su II klasių mokiniais susitikti buvo atvykę Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio 

mokyklos atstovai. Psichologė I. Jankauskienė subūrė mokinius išvykai į parodą „Studijos 2016“ Vilniuje. Parodoje mokiniai turėjo galimybę susipažinti su 

Lietuvos aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, pabendrauti su dėstytojais ir studentais, rasti atsakymus į klausimus apie studijų pasirinkimą.  

Gimnazijos mokiniai dalyvavo savivaldybės organizuojamoje savivaldos dienoje, II – tų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo rajoniniame verslumo ugdymo 

renginyje „Jaunimas versle – misija įmanoma“. Gimnazijos psichologė I. Jankauskienė I klasėse vedė paskaitų ciklą saviugdos klausimais. Direktoriaus 

pavaduotoja R. Augustinaitienė  I-II klasėse vedė savęs pažinimo užsiėmimus, II klasių mokinius ir jų tėvus supažindino su vidurinio ugdymo programos 

aprašu, individualaus plano susidarymu, siejant jį su tolimesniu mokymusi ir karjera, IV klasių mokinius ir jų tėvus su Geriausiai vidurinio ugdymo 

programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašu, LAMA BPO internetiniu puslapiu.  

 

 



Tikslas: 

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, 

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

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera. 

2. Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai 

naudoti karjeros informaciją 

3.Siekti, kad remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus. 

 

 

Eil.

Nr. 

Veiklų sritys Veiklos Atsakingi Data Sėkmės kriterijai 

1 Situacijos 

analizė/ veiklos 

planavimas 

Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas. Darbo grupės 

nariai 

Rugsėjis  Parašytas veiklos planas padės 

sėkmingai organizuoti ugdymą 

karjerai gimnazijoje 

Gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašo 

parengimas. 

Darbo grupės 

nariai 

Per mokslo 

metus 

Parengtas ugdymo karjerai tvarkos 

aprašas 

2 Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Metodinės literatūros skaitymas. Darbo grupės 

nariai 

Pagal poreikį  Įgyjamos naujos žinios, 

susipažįstama su naujais veiklos 

metodais 

Pasidalijimas gerąja patirtimi su kitų mokyklų 

ugdymo karjerai grupių  nariais, karjeros 

koordinatoriais ir kitais specialistais. 

Darbo grupės 

nariai 

Pagal poreikį Pasidalinimas gerąja patirtimi 

Dalyvavimas Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo 

švietimo centro ar kitų įstaigų organizuojamuose 

renginiuose ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose. 

Darbo grupės 

nariai, dalykų 

mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Pakelta kvalifikacija, įgytos naujos 

žinios, susipažinta su naujais veiklos 

metodais 

3 Ugdymo karjerai Konsultavimas dėl ugdymo karjerai programos  Darbo grupės Per mokslo Parengtos rekomendacijos dalykų 



veiklų 

gimnazijoje 

koordinavimas 

integravimo į mokomųjų dalykų turinį bei klasės 

valandėles ir rekomendacijų parengimas.  

 

nariai metus mokytojams ir klasių auklėtojams 

padės  lengviau integruoti ugdymo 

karjerai programą  į savo vykdomą 

veiklą 

Ugdymo karjerai veiklų, naujovių pristatymas, 

einamųjų klausimų aptarimas su gimnazijos 

bendruomene (administracija, 

mokytojais, klasių auklėtojais ir kt.). 

Gimnazijos 

bendruomenės ir 

darbo grupės  

nariai 

Per mokslo 

metus 

Pristatytos būsimos ir buvusios 

ugdymo karjerai veiklos, naujovės, 

einamųjų kausimų aptarimas 

4 Profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas 

mokiniams ir jų tėvams 

I.Jankauskienė, 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Per mokslo 

metus 

Apie  65-70 proc. mokinių 

kryptingai ir tikslingai pasirenka 

mokomuosius dalykus mokymuisi 

pagal vidurinio ugdymo programą. 

Informacijos, susijusios su mokymusi, 

studijomis, ugdymo karjerai veiklomis 

gimnazijoje,  pateikimas gimnazijos 

bendruomenei (mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams) klasių valandėlių, mokinių ir tėvų 

susirinkimų, renginių, edukacinių išvykų metu, 

elektroniniame dienyne, gimnazijos svetainėje. 

 

Darbo grupės 

nariai, dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Gimnazijos bendruomenės nariai 

sužinos aktualią ir naujausią 

informaciją ugdymo karjerai 

klausimais. 

 

Mokinių mokymosi stiliaus nustatymas.  I. Jankauskienė Rugsėjis- spalis Plėtojama  mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencija. 

Karjeros ugdymo grupinių užsiėmimų I-II klasėse 

organizavimas. 

I. Jankauskienė Per mokslo 

metus 

Kiekvienoje I- II klasėje 

suorganizuota po 3 karjeros ugdymo 

užsiėmimus. 

II klasių  mokinių ir jų tėvų supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programos vykdymo aprašu, 

individualių ugdymo planų susidarymo 

principais. 

 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Vasaris Apie 65- 70 proc. mokinių 

kryptingai ir tikslingai pasirenka 

mokomuosius dalykus mokymuisi 

pagal vidurinio ugdymo programą. 

IV klasių mokinių ir jų tėvų supažindinimas su 

brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu, bendrojo priėmimo į aukštąsias 

mokyklas tvarka. 

R.Augustinaitienė 

R.Bertulienė 

Sausis  2/3 abiturientų tikslingai pasirenka 

brandos egzaminus.  



Prašymų pildymo LAMA BPO mokymai. R.Augustinaitienė 

 

Gegužė Mokiniai susipažindinti kaip 

teisingai užpildyti prašymą 

bendrajam priėmimui į aukštąsias 

mokyklas LAMA BPO puslapyje, 

pagal eiliškumą išdėstyti studijų 

programas prašyme. 

Paskaitų mokiniams karjeros planavimo 

klausimais organizavimas. 

 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

Per mokslo 

metus 

80-90 proc. mokinių baigę 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas tęsia mokymąsi. 

60-70 proc. mokinių baigusių 

gimnaziją įstoja į aukštąsias 

mokyklas 

Susitikimų su aukštųjų mokyklų ir profesinių 

mokyklų atstovais organizavimas. 

 

I. Jankauskienė II pusmetis 

Edukacinė išvykos į aukštąsias mokyklas, 

 Litexpo „Studijos 2016“. 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

Per mokslo 

metus 

  Sėkmingos karjeros istorijos: susitikimų su 

buvusiais mokiniais organizavimas. 
 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė 

mokinių seimas 

Per mokslo 

metus 

Suorganizuota ne mažiau kaip 2 

susitikimai. 

  Karjeros diena. Darbo grupė, 

klasių auklėtojai 

Vasaris- kovas Diena skirta susipažinimui su 

įvairiomis profesijomis, individualūs 

pokalbiai su jų atstovais. 

5 Bendradarbiavim

as su socialiniais 

partneriais 

Informacinių, veiklinimo, patyriminių vizitų į 

įmones ir organizacijas organizavimas: 

Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyrius; 

VŠĮ Pakruojo verslo centras; 

Pakruojo rajono savivaldybė; 

Pakruojo parketas. 

Darbo grupės  

nariai 

Per mokslo 

metus 

Mokiniai įgis naujų žinių, sužinos 

aktualiausią ir naujausią informaciją 

apie Pakruojo rajono įmonių ir 

įstaigų struktūrą ir veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


