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Tikslas 

 Ugdyti mokinių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą. 

 

Uždaviniai: 

 Ugdyti mokinių savo gebėjimų, interesų ir galimybių pažinimo įgūdžius; 

 Teikti pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi ir 

studijų sistemą, priėmimo sąlygas  mokiniams ir jų tėvams; 

 Mokyti orientuotis informacijos sraute, taikant informacines technologijas bei kitus 

informacijos gavimo metodus; 

 Kaupti ir skleisti informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi bei 

studijų sistemą, priėmimo sąlygas; 

 Dalyvauti karjeros planavimo, organizavimo ir konsultavimo seminaruose; 

 Bendradarbiauti su Anykščių darbo birža, rajono įstaigomis, bendrovėmis, 

mokyklomis; 

 Rengti susitikimus mokykloje su kolegijų, aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, 

studentais, įvairių profesijų atstovais. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

 Mokinių karjeros planavimo ugdymas bei profesinis informavimas; 

 Informacinės medžiagos apie mokymosi bei studijų galimybes, kaupimas, 

sisteminimas, atnaujinimas, sklaida; 

 Metodinis ir organizacinis darbas. 

 

Ugdymo karjerai darbo grupė: 

 Rima Tubienė – Pirmininkė 

 Rūta Lyderienė  – Bibliotekininkė 

 Irena Bilotienė – 10 klasės auklėtoja 

 Jurgita Baniūnienė -  Socialinė pedagogė 

 
  



 

Data Priemonė Atsakingas Pastabos 

Nuolat Kaupti ir skelbti informaciją bei  

konsultuoti profesinio orientavimo 

klausimais: mokyklos bibliotekoje 

nuolat kaupti, atnaujinti ir papildyti 

medžiagą apie profesijas, jų 

pasirinkimo galimybes, sudaryti 

sąlygas mokiniams naudotis internetu 

ieškant informacijos apie profesijas, 

mokymosi sąlygas, pasirinkimo 

galimybes, darbo rinką ir įsidarbinimo 

galimybes. 

Mokyklos 

bibliotekininkė 

 

 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

Patobulinti ir pakartotinai išleisti 

informacinį lankstinuką apie karjeros 

ugdymą mokykloje 

Darbo grupė  

Nuolat Teikti mokiniams konsultacijas 

karjeros ugdymo klausimais dėl 

dokumentų, susijusių su priėmimu į 

studijas. 

Soc. pedagogė 

Psichologė 

 

 

Nuolat Dalyvauti įvairiuose kursuose, 

seminaruose, kelti kvalifikaciją 

ugdymo karjerai srityje, kaupti, 

perteikti bei pritaikyti metodinę 

medžiagą. 

Darbo grupė  

Nuolat Bendradarbiauti su profesinių 

mokyklų, kolegijų, universitetų 

atstovais. 

Darbo grupė  

Nuolat Bendradarbiauti su Anykščių darbo 

birža. Jaunimo darbo centru 

Darbo grupė 

 

 

2019 m. 

kovo-

balandžio 

mėn. 

 

Nuolat 

Darbas su mokiniais: 

 supažindinti 9-12 klasių 

mokinius su karjeros ugdymo 

galimybėmis mokykloje. 

 

 teikti individualias 

konsultacijas apie profesijas, 

specialybes, jų pasirinkimo 

galimybes. 

 

Soc. pedagogė, 

psichologė 

 Darbo grupė 

 

Nuolat Darbas su tėvais: 

 teikti individualias 

Darbo grupė  



konsultacijas mokinių tėvams 

(globėjams) apie specialybių, 

profesijų pasirinkimą, 

priėmimo, stojimo sąlygas 

Pagal 

poreikį 

Klasių auklėtojų veikla: 

 1-4 klasių mokytojai 

supažindina mokinius su 

informacija apie darbą ir 

profesijų pasaulį 

 5-9 klasių auklėtojai 

supažindina mokinius su 

ugdymo karjerai galimybėmis 

mokykloje; 

 10-12 klasių auklėtojai 

supažindina mokinius ir tėvus 

(tėvų susirinkimų metu) su 

ugdymo karjerai galimybėmis 

mokykloje; 

 klasių auklėtojai, planuodami 

savo veiklą, organizuoja 

pokalbius, kitas priemones 

apie profesijos pasirinkimo 

galimybes, taiko savęs 

pažinimo metodiką. 

 

1-4 klasių mokytojai 

 

5-9 klasių auklėtojai 

 

 

10-12 klasių auklėtojai 

 

Klasių auklėtojai 

 

Pagal 

poreikį 

Organizuoti: 

 išvykas į kolegijose, 

profesinėse mokyklose, 

universitetuose rengiamas 

atvirų durų dienas, studijų 

muges, įmones, įstaigas, ir 

kita; 

 susitikimus su buvusiais 

mokyklos  mokiniais – 

dabartiniais studentais; 

 Organizuoti 10-11 klasių 

mokinių išvyką į Vilniaus 

karjeros planavimo centrą. 

Darbo grupė  

 

________ 

 


