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PATVIRTINTA 

Alytaus Panemunės progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-190 (1.2.) 

 

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2021–2022 MOKSLO METAMS 

 
    

Nr. Veiklų sritys Veiklos  Dalyviai  Data Laukiami rezultatai Galutinė paslauga/ 

produktas 

Atsiskaitymo forma  

1. Situacijos analizė, 

planavimas 

 

 

Ugdymo karjerai veiklos 

plano 

2021–2022 m. m.  

parengimas, suderinimas 

Karjeros specialistė, 

progimnazijos 

direktorė,  

UK koordinacinės 

grupės nariai  

2021 m. rugsėjo  d. Sukurti efektyvią 

profesinio informavimo 

bei konsultavimo sistemą. 

Parengtas ir pavirtintas 

veiklos planas 

Ugdymo karjerai veiklų 

koordinavimas,  

planavimas, koregavimas 

atsižvelgiant į 

progimnazijos planus 

Karjeros specialistė Mokslo metų 

eigoje 

Efektyvesnė ugdymo 

karjerai, profesinio 

informavimo bei 

konsultavimo sistema. 

Progimnazijos  veiklos 

planas 

UKSIS duomenų 

suvedimas 

Pavaduotoja ugdymui 

Vilma Skestenienė, 

karjeros specialistė 

Iki gruodžio 31 d.  Stebėsenos rodikliai, 

savalaikis jų fiksavimas. 

Karjeros paslaugų kokybė.  

UKSIS duomenų 

surinkimas ir suvedimas 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

ir savišvieta  

Karjeros specialistė 2021–2022 m. m. Kvalifikuotesnis paslaugų 

teikimas, efektyvesnis UK 

veiklos koordinavimas 

Savarankiškas 

mokymasis, seminarai, 

UK skirtos literatūros 

studijavimas 

Dalyvavimas Alytaus 

miesto koordinatorių 

metodiniuose 

susirinkimuose.  

Karjeros specialistė 2021–2022 m. m. Kvalifikuotesnis paslaugų 

teikimas, efektyvesnis UK 

veiklos koordinavimas 

Alytaus miesto Švietimo 

ir sporto skyriaus veiklos 

planas 

 

3. Progimnazijos Komunikavimas apie Karjeros specialistė, 2021–2022 m. m. Efektyvesnė profesinio Informacijos sklaida 
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bendruomenės 

(administracijos, 

klasių vadovų, 

dalykų mokytojų ir 

kt.)  PO veiklų 

koordinavimas 

karjeros paslaugų sistemą UK koordinacinės 

grupės nariai,  

mokyklos svetainės 

administratorius, 

klasių vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Vilma Skestenienė 

orientavimo sistema progimnazijos 

tinklapyje, el. dienyne 

Individualūs pokalbiai su 

administracija 

Karjeros specialistė, 

Progimnazijos 

administracija 

Mokslo metų 

eigoje 

Efektyvesnė profesinio 

orientavimo sistema 

Progimnazijos  veiklos 

planas 

Integruotas ugdymas 

karjerai mokomuosiuose 

dalykuose 

Karjeros specialistė, 

dalykų mokytojai 

Gegužės mėn.  Efektyvesnė profesinio 

orientavimo sistema 

UK programos 

integravimo į 

mokomuosius dalykus 

lentelės 

Klasės vadovų 

konsultavimas dėl 

auklėtinių karjeros plano 

pildymo 

Karjeros specialistė, 

klasių vadovai 

 

Pagal poreikį Efektyvesnė profesinio 

orientavimo sistema 

Individualūs pokalbiai, 

pateiktys 

Informacijos pateikimas  

ugdymo karjerai stende. 

Karjeros specialistė Atnaujinama visus 

metus 

Aktualios naujausios 

informacijos sklaida 

UK aktualios 

informacijos pateikimas 

mokiniams, tėvams, 

mokytojams 

Rinkimas ir sisteminimas 

medžiagos „Į pagalbą 

klasės vadovui“ 

Karjeros specialistė, 

klasių vadovai 

2021–2022 m. m. Suteiks galimybė 

efektyviai ir kvalifikuotai 

teikti informaciją 

Segtuvo medžiagos „Į 

pagalbą klasės vadovui“ 

kaupimas, pateikčių 

parengimas 

 

4. 

Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Mokinių konsultavimas, 

tikslinis karjeros 

informacijos suteikimas 

Karjeros specialistė, 

mokiniai (pagal 

poreikį), 

 

2021–2022 m. m. Profesijos patarėja, Individualios ar 

grupinės konsultacijos 

Klasės valandėlės ugdymo 

karjerai (PO) temomis 

Karjeros specialistė, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. Savęs pažinimas,  

karjeros planavimas, 

 Ne mažiau 2 klasės 

valandėlės per mokslo 
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karjeros įgyvendinimas metus. 

Ugdymo karjerai  

klasės valandėlių 

formos, įrašai klasės 

vadovų veiklos 

planuose ir el. dienyne 

Supažindinimas su 

STEAM profesijomis 

Karjeros specialistė, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. Savęs pažinimas,  

karjeros planavimas, 

karjeros įgyvendinimas 

Individualios ar 

grupinės konsultacijos 

Tėvų švietimas 

(bendraujant su tėvais 

individualiai ar 

komunikuojant el. dienyno 

sistemoje)  

Karjeros specialistė, 

tėvai, 

klasių vadovai 

 

2021–2022 m. m. Informacijos sklaida 

tėvams 

Lankstinukas  

Individualūs pokalbiai 

Tėvų susirinkimo metu 

informacijos, susijusios su 

ugdymo karjerai 

suteikimas 

Karjeros specialistė, 

tėvai, 

klasių vadovai 

 

Pagal mokyklos 

veiklos planą 

Tėvų įtraukimas į vaiko 

savęs pažinimo ir karjeros 

planavimo kelią 

Naujausios 

informacijos apie UK 

sklaida 

Neformalus vaikų 

švietimas, nevyriausybinių 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų veiklos 

Karjeros specialistė, 

tėvai, 

klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Skestenienė, 

būrelių vadovai, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. Mokinio savęs pažinimas,  

karjeros planavimas, 

karjeros įgyvendinimas 

Būrelių veiklos planai 

  Vizitai į įmones, įstaigas, 

susitikimai su skirtingų 

profesijų atstovais 

Karjeros specialistė, 

klasių vadovai, tėvai, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. Mokiniai plėtos profesijų 

įvairovės ir darbo pasaulio 

supratimą. 

Klasės vadovo veiklos 

planai, progimnazijos  

direktoriaus įsakymas 

   Renginiai skirti PO veiklų 

koordinavimui 

Karjeros specialistė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

2021–2022 m. m. 

 

 

Savęs pažinimas, karjeros 

aplinka, karjeros 

Progimnazijos veiklos 

planas  
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ugdymui, UK 

koordinacinės grupės 

nariai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, tėvai, 5-8 

kl. mokiniai 

 

 

 

 

 

planavimas 

Partnerystės stiprinimas. 

Kūrybinės raiškos ir 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 

5. Bendradarbiavimas 

su  socialiniais 

partneriais 

Susipažinimas su Alytaus 

profesinio rengimo veikla 

Karjeros specialistė, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Karjeros aplinkos 

pažinimas, 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plėtra 

Klasės vadovų veiklos 

planai, progimnazijos   

direktoriaus įsakymas, 

informacijos pateikimas 

progimnazijos     

interneto puslapyje 

Susipažinimas su Alytaus 

dailiųjų amatų veikla 

Karjeros specialistė, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Karjeros aplinkos 

pažinimas, 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plėtra 

Klasės vadovų veiklos 

planai, progimnazijos   

direktoriaus įsakymas, 

informacijos pateikimas 

progimnazijos     

interneto puslapyje 

Susipažinimas su Alytaus 

užimtumo tarnyba,Karjeru 

Karjeros specialistė, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Karjeros aplinkos 

pažinimas, 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plėtra 

Klasės vadovų veiklos 

planai, progimnazijos   

direktoriaus įsakymas, 

informacijos pateikimas 

progimnazijos     

interneto puslapyje 

Bendradarbiavimas su 

Alytaus miesto pedagogine 

psichologine tarnyba 

Karjeros specialistė, 

 spec. pedagogė,  

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Savęs pažinimas, karjeros 

planavimo kelias, 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plėtra 

Klasės vadovų veiklos 

planai 

Susitikimai su įvairių  

kolegijų, profesinių  

mokyklų atstovais 

Karjeros specialistė, 

klasių vadovai, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Karjeros aplinkos 

pažinimas, 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

Klasės vadovų veiklos 

planai, informacijos 

pateikimas 

progimnazijos  
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plėtra. Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas 

 

interneto puslapyje 

Edukacinės išvykos į 

įmones(jeigu nebus 

karantino) 

Karjeros specialistė, 

klasių vadovai, 

mokiniai 

2021–2022 m. m. 

 

Darbo pasaulio 

supratimas, karjeros 

galimybių pažinimas, 

planavimas 

Klasės vadovų veiklos 

planai, progimnazijos 

direktoriaus įsakymas, 

informacijos pateikimas 

progimnazijos   

interneto puslapyje 

Paroda „Studijos „Litexpo 

parodų rūmai 

Karjeros specialistė, 

8 kl. mokiniai 

2022 m. gegužės 

mėn. 

Efektyvesnė profesinio 

orientavimo sistema 

 

        

 

Sudarė karjeros specialistė Vilma Sinkevičienė 

 


