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Veršvų gimnazijos Ugdymo karjerai centro paskirtis – teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams. 

Tikslai:  

1. Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save  ir kuo įvairesnes profesijas. 

2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti. 

2. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas. 

3. Padėti rasti ir naudoti  su karjera susijusią informaciją.   

4. Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais  ir kitomis institucijomis. 

5. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių  mokinių profesinę patirtį, ruošiant mokinius gyvenimui. 

 

Apsilankęs UK centre mokinys, mokytojas, tėvai gali: 

1. Rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan. 

2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete. 

3. Individualiai pasikonsultuoti, atlikti psichologinius testus. 

 



Ugdymo karjerai veiklos planas 

Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Valandos Datos 
Laukiamas rezultatas ir 

sėkmės kriterijai 
Atsakingi 

Pas

kait

a 1. 

Situacijos analizė, 

planavimas 

Ugdymo karjerai metinio 

plano  parengimas 

Karjeros 

koordinatorė 

6 val. 06 mėn. Planingas mokslo metų 

darbas 

Karjeros 

koordinatorė 

Grupinės konsultacijos 5-IV kl. 

mokiniai 

 Visus 

mokslo 

metus 

Asmeninis mokinių 

pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją, 

planuojant savo karjerą 

Karjeros 

koordinatorė, kl. 

auklėtojos 

Individualios konsultacijos 5-IV kl. 

mokiniai 

 Visus 

mokslo 

metus 

Mokinio savęs pažinimas 

ir pagalba jiems renkantis 

profesiją. 

Karjeros 

koordinatorė, 

psichologė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, auklėtojos 

Karjeros planų rašymas 5-IV kl. 

mokiniai 

 Spalio, 

kovo mėn. 

Asmeninis mokinių 

pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją, 

planuojant savo karjerą, 

didinant mokymosi 

motyvaciją 

5- IV klasių 

auklėtojos, karjeros 

koordinatorė 

Integruota anglų kalbos- 

ugdymo karjerai pamoka 

 “Kaip sėkmingai pasirinkti 

karjerą. Užsienio 

universitetų galimybės“ 

IV kl. 

mokiniai 

2 val. 09 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, 

kviestiniai lektoriai 

Seminaras „Be vertybių 

nebus karjeros“ 

5, 6 kl. 

mokiniai 

3 val. 09 mėn. Asmeninis mokinių 

pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją 

5, 6 kl. auklėtojos, 

karjeros 

koordinatorė, Asta 

Kizevičienė 

Paskaita „Mano karjeros 

kelias“ 

6,7 kl. 

mokiniai 

4 val. 09 mėn. Asmeninis mokinių 

pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją 

6, 7 kl. auklėtojos, 

karjeros 

koordinatorė 



Paskaita“ Tarptautiniai 

anglų kalbos egzaminai. 

Kokie jie? Kam jie“  

IV kl. 

mokiniai 

2 val. 10 mėn. Platesnės galimybės 

rinktis, galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, anglų 

kalbos mokytojos, 

kviestinis lektorius 

Išvyka į parodą  

„Išsilavinimas ir karjera“ 

II- IV kl. 

mokiniai 

4 val. 10 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis, galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, II-IV 

kl. auklėtojos 

  Paskaita 

„Jaunimo situacija darbo 

rinkoje: iššūkiai ir 

galimybės. Darbo paieškos 

pradžiamokslis“ Kauno 

Užimtumo tarnyboje 

II kl. 

mokiniai 

3 val. 10 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas, motyvacija 

mokantis ir  renkantis 

profesiją 

Karjeros 

koordinatorė, II kl. 

auklėtojos, Kauno 

Užimtumo tarnybos 

lektorė 

  Veiklinimo pamokėlė 

„Pasimatuok profesiją 

KITM“ 

8- IV kl. 

mokiniai 

3 val. 10 – 12 

mėn. 

Pažintis su KITM, 

informacija apie įstaigą, 

apie studijų programas, 

projektus, verslumą   

Karjeros 

koordinatorė, 8-IV 

kl. auklėtojos, 

KITM  

dėstytojai 

  Paskaita “Kodėl svarbu 

tinkamai pasirinkti 

mokomuosius dalykus?“ 

 

II kl. 

mokiniai 

2 val. 11 mėn. Asmeninis mokinių 

pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją 

Karjeros 

koordinatorė, II kl. 

auklėtojos, kviestinė 

lektorė 

  Bendrojo priėmimo 

taisyklės, studijų 

programos 

IV kl. 

mokiniai 

2 val. 11 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, IV kl. 

auklėtojos, 

kviestinis lektorius  

  Veiklinimo pamokėlė 

„Pasimatuok profesijas 

Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo centre“  

8 - IV kl. 

mokiniai  

3 val. 11 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, 8 –IV 

kl. auklėtojos, 

mokymo centro 

darbuotojai 

  Svečiuose VDU, KTU 

dėstytojai 

 

II- IV kl. 

mokiniai 

4 val. 12- 01 

mėn. 

Pažintis su universitetais, 

informacija apie įstaigą, 

apie studijų programas, 

projektus, verslumą   

Karjeros 

koordinatorė, II- IV 

kl. auklėtojos 



   Karjeros diena 1-IV kl. 

mokiniai 

10 val. 01 mėn. Apsilankiusių  ir 

besidominčių savo 

pasirinkimu karjerai, 

mokyklos  renginyje 

skaičius 

Karjeros 

koordinatorė, UK 

koordinacinės 

grupės narės 

  Svečiuose Kauno kolegijos 

darbuotojai 

 

II-IV kl. 

mokiniai 

4 val. 02 mėn. Pažintis su Kauno 

Kolegija, informacija 

apie įstaigą, apie studijų 

programas, projektus, 

verslumą   

Karjeros 

koordinatorė, II - IV  

kl. auklėtojos, 

Kauno kolegijos 

darbuotojai 

  Integruota lietuvių kalbos ir 

ugdymo karjerai pamoka 

“Kaip parašyti geriausią 

motyvacinį laišką“ 

III- IV kl. 

mokiniai 

2 val. 03 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, III-1V  

kl. auklėtojos, 

kviestinis lektorius   

  Karjeros savaitė Veršvų  

vid. mokykloje( tema bus 

numatyta 02 mėn. UK 

koordinacinės grupės 

susirinkime) 

1- IV kl. 

mokiniai 

 

20 val. 03 mėn. Apsilankiusių  ir 

besidominčių savo 

pasirinkimu karjerai, 

mokyklos  renginyje 

skaičius 

Karjeros 

koordinatorė, UK 

koordinacinės 

grupės nariai 

  Seminarai „Laiko 

planavimas“, „Lyderystė“ 

I-IV kl. 

mokiniai 

3 val. 03 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, 

kviestiniai lektoriai 

  Susitikimas su Lama BPO 

vyr. specialiste 

O.Kardauske 

IV kl. 

mokiniai 

2 val. 04 mėn. Platesnis mokinių  

akiratis,  galimybių 

žinojimas 

Karjeros 

koordinatorė, 

kviestinis lektorius 

  Vizitai į Technikos ir 

Karaliaus Mindaugo 

profesinių mokymo centrus 

8-IV kl. 

mokiniai 

6 val.  05 mėn. Pažintis su profesinio 

mokymo centrais, 

informacija apie įstaigas, 

apie studijų programas, 

projektus, verslumą   

Karjeros 

koordinatorė, I-1V 

kl. auklėtojos 

  Metodinių UK priemonių 

rinkimas, kūrimas,  stendų 

ruošimas, informacijos 

pateikimas, apdorojimas 

Karjeros 

koordinatorė 

20 val. Visus 

mokslo 

metus 

Surinkimas kuo daugiau 

ir įvairesnės informacijos 

apie karjeros galimybes ir 

jos sklaida 

Karjeros 

koordinatorė 

  Paskaitų, užsiėmimų 

mokiniams, mokytojams, 

Karjeros 

koordinatorė 

30 val. Visus 

mokslo 

Aktualios, kokybiškos 

informacijos pateikimas 

Karjeros 

koordinatorė 



tėvams organizavimas, 

rengimas 

metus 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

Dalyvavimas 

respublikiniuose, 

rajoniniuose seminaruose, 

apmokymuose 

Karjeros 

koordinatorė 

 Visus 

mokslo 

metus 

Kvalifikacijos UK srityje 

kėlimas 

 

Susipažinimas su UK 

švietimo sistemoje veiklą 

reglamentuojančiais 

dokumentais 

Karjeros 

koordinatorė 

6 val. 09 mėn. Savigarba šios srities 

darbe 

 

3.  UK koordinacinės 

grupės 

veiklos 

koordinavimas 

UK grupės susirinkimai  

(UK veiklos programai  

įgyvendinti) 

UK grupės  

nariai 

20 val. Visus 

mokslo 

metus 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

grupėje 

Karjeros 

koordinatorė 

4. Mokyklos 

bendruomenės 

(administracijos, 

klasių auklėtojų, 

dalykų mokytojų ir 

kt.)  veiklų 

koordinavimas  

Bendradarbiavimas su 

klasės auklėtojomis,  

mokytojais 

Kl. 

auklėtojos, 

mokytojai 

 Visus 

mokslo 

metus 

Pagalba kl. auklėtojoms, 

mokytojams, 

organizuojant UK veiklas 

Karjeros 

koordinatorė 

 

 

5. Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Paskaita „Kaip padėti 

vaikui priimti teisingą 

sprendimą renkantis 

specialybę“ 

Mokinių 

tėvai 

4 val. Tėvų 

susirinkimo 

metu (02-

05 mėn.) 

Pagalba tėvams, kaip 

padėti jų vaikams 

pasirinkti profesiją 

Kviestinis lektorius 

  Akcijos:  

„Aplankyk įmones“,  

„Pasimatuok tėvelių ir 

senelių profesijas“ 

 1-III kl. 

mokiniai 

 02-05 mėn. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Pažintis su įmonėmis, jų 

veikla 

Pažintis su profesijomis 

Klasės auklėtojos 

6. Bendradarbiavimas 

su  soc. partneriais 

 

„Pasimatuok profesiją“ 

„Moksleivių diena VDU“ 

 

II- IV kl. 

mokiniai 

 

 

 

6 val. 

11 mėn. 

arba 

01mėn. 

Supažindinimas su 

profesijomis, studijų ir 

mokymosi  VDU 

sąlygomis  

VDU  studijų 

informacijos centro 

darbuotojai, karjeros 

koordinatorė 



 „Sėkmės“ pamokos 

(planuojami 4 susitikimai- 

plačiau gimnazijos mėnesių 

planuose) 

7- IV kl. 

mokiniai 

10 val. Visus 

mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas su 

buvusiais mokyklos 

mokiniais 

Karjeros 

koordinatorė Rita 

Petrauskienė 

Susitikimai, atvirų durų 

dienos, išvykos, 

konsultacijos ir t.t. 

1- IV kl. 

mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

 Visus 

mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, 

švietimo institucijomis 

Karjeros 

koordinatorės, 

mokyklos 

administracija, 

socialiniai partneriai 

 

Programa sudaryta remiantis: 
 

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

2. Mokytojo knyga (www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html) 

3. Mokinio knyga (www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html)  

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.1  

 

Internetinių svetainių  adresai 
 

 
Pagrindinė svetainė 
http://www.mukis.lt  

 

Polinkių ir interesų nustatymas                   
http://www.darborinka.lt/?pid=323              

 

Profesinės veiklos nustatymas     
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/                    

 

Interesų ir gebėjimų nustatymas                                
http://www.profesijupasaulis.lt/                           

 

Profesijos pasirinkimo testai     
http://www.kurstoti.lt /                    

 

 

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html
http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html
http://www.mukis.lt/
http://www.darborinka.lt/?pid=323
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
http://www.profesijupasaulis.lt/
http://www.kurstoti.lt/


Informacija apie studijas 
 

http://www.aikos.smm.lt/      

 

http://www.europa.eu.int/ploteus/studijos     

(studijos užsienyje )                                       

 

http://www.smm.lt/                                           

 

http://www.kurstudijuoti.lt                                 

 

Informacija apie profesijas                      
 

http://www.profesijupasaulis.lt/        

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/gui/index.htm        

 

http://www.tavokarjera.lt                                                                  

 

Informacija apie situaciją darbo rinkoje                 
 

http://www.lbd.lt/               

 

http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=lt 

(darbas ES)        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aikos.smm.lt/
http://www.europa.eu.int/ploteus/studijos
http://www.smm.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/
http://www.profesijupasaulis.lt/
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/gui/index.htm
http://www.tavokarjera.lt/
http://www.lbd.lt/
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=lt

