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ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA 
 

2022–2023 M. M. II PUSMEČIO UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, įgyti praktinių ir 

patyriminių, su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių, žinių ir įgūdžių.  

 

Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, 

karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. 

 

Uždaviniai: 

1. Ugdymas karjerai:  

skatinti mokinius: 

 -pažinti save ir socialinę aplinką; 

- pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes; 

- pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą; 

- kelti gyvenimo ir karjeros tikslus. 

 

2. Profesinis veiklinimas: 

- supažindinti mokinius su profesijomis ir darbo formomis;  

- skatinti mokinius įgyti profesinės patirties; 

- ugdyti mokinių profesinę motyvaciją planuojant būsimą karjerą; 

- ugdyti mokinių verslumo įgūdžius; 

- aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes. 

 

          Ugdymo(si) karjerai pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys vykdomas organizuojant 

apibendrinamuosius renginius, viktorinas, piešinių parodas, profesijų inscenizacijas. 

 

Ugdymas karjerai mokykloje vykdomas: 

1. Ugdymą karjerai integruojant į 1-4 klasių mokomuosius dalykus ir į priešmokyklinio ugdymo 

veiklas. 

2. 1-4 klasių vadovų veiklose: klasių vadovai savo veiklos planuose numato ugdymui karjerai 

valandėles per mokslo metus, fiksuoja TAMO e. dienyne. 

3. Kultūrinių, pažintinių ir kitų neformaliojo ugdymo veiklų metu. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Atsakingas  Laukiamas rezultatas 

1. Ugdymo karjerai veiklos plano 

parengimas. 

2022 m. 

gruodis 

Ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Pagal parengtą planą bus 

vykdomos ugdymo 

karjerai veiklos, 

numatomos tolesnės 

veiklos gairės. 

2.  Dalyvavimas seminaruose, 

mokymuose, kvalifikacijos 

Nuolat Klasių ir 

dalykų 

mokytojai, 

Tobulinamos karjeros 

ugdymo kompetencijos, 

taikomi nauji  



2 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Atsakingas  Laukiamas rezultatas 

kėlimo kursuose ugdymo karjerai 

tema. 

ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

veiklos metodai, būdai, 

padėsiantys užtikrinti  

sėkmingą mokinių 

karjeros ugdymą.  

3. Lankymasis pamokose, klasių 

valandėlėse,  į kurių turinį 

integruojama ugdymo karjerai 

programa. 

Kartą per 

ketvirtį 

Klasių ir 

dalykų 

mokytojai, 

ugdymo 

karjerai 

specialistas 

Artimesnis susipažinimas 

su klasių mokytojais, 

mokiniais, siekiant 

kokybiškos ir tikslingos 

ugdymo karjerai 

programos integracijos į 

mokomuosius dalykus ir 

klasių valandėles. 

4. Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais (mokslo bei darbo 

įstaigos). Naujų socialinių 

partnerių paieška. 

Nuolat Ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Gerės ugdymo karjerai 

kokybė. 

5. Kolegialus bendradarbiavimas su 

klasių, dalykų mokytojais 

organizuojant ir vedant bendras 

pasaulio pažinimo pamokas ar 

klasės valandėles integruojant 

ugdymo karjerai programą. 

Susitartu 

laiku (po 

vieną 

pamoką 

kiekvienoje 

klasėje) 

Klasių  ir 

dalykų 

mokytojai, 

ugdymo 

karjerai 

specialistas 

Dalinimasis gerąja 

patirtimi 

bendradarbiaujant, padės 

pedagogams lengviau 

integruoti ugdymo 

karjerai programą į 

organizuojamą veiklą. 

Užsiėmimų metu 

mokiniai gebės pažinti 

savo savybes, gabumus, 

polinkius, vertybes ir 

svajones, kūrybingai 

realizuoti savo svajones. 

6. Individualios ir grupinės ugdymo 

karjerai konsultacijos mokiniams, 

jų tėvams, klasių mokytojams. 

Lankstinuko ugdymo karjerai 

tema parengimas. 

Nuolat Ugdymo 

karjerai 

specialistas 

Mokiniams, tėvams, 

klasių mokytojams 

suteikta informacija, 

padės tikslingam karjeros 

ugdymui. 

 

7. Dalyvavimas socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) 

sistemos veiklose. 

Kartą per 

mėnesį 

Klasių ir 

dalykų 

mokytojai, 

ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Skatinamas nuoseklus 

mokinių socialinės, 

lyderystės kompetencijos 

ugdymas, profesinis 

veiklinimas, 

kūrybiškumas, 

altruizmas, savanorystė. 

8. Tėvų įtraukimas į ugdymą 

karjerai. Projektas „ŠOK Į TĖVŲ 

KLUMPES“. 

Balandžio 

mėnuo 

Klasių ir 

dalykų 

mokytojai, 

ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Mokiniai galės artimiau 

susipažinti su tėvų ir 

artimųjų darbovietėmis 

bei jose esančiomis 

profesijomis, plėtoti savo 

karjeros kompetencijas, 

tėvai įsitrauks į ugdymo 

procesą. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Atsakingas  Laukiamas rezultatas 

9. Mokinių profesinio veiklinimo 

vizitų organizavimas, 

dalyvavimas ankstyvojoje 

profesinio orientavimo 

programoje OPA (mokiniams 

padedama aktyviai pažinti 

įvairias užimtumo sritis, profesijų 

ypatumus, kaupti darbo patirtį, 

planuoti būsimą karjerą). 

Pagal 

susitarimą 

su įmonių, 

įstaigų, 

organizacijų 

vadovais 

Klasių 

vadovai, 

ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Mokiniai įgis pradinių 

žinių apie profesijas, o 

praktinių užsiėmimų 

metu susipažins su jų 

darbų atlikimo 

technologijomis, įranga, 

ypatumais, karjeros 

galimybėmis. Didės 

mokinių motyvacija 

rinktis darbo rinkoje 

paklausias profesijas bei 

planuoti būsimą karjerą. 

10. Ugdymo karjerai specialistų 

apskritojo stalo metodinės 

diskusijos organizavimas 

„Ugdymas karjerai pradiniame 

ugdyme“ 

Birželio 

mėnuo 

Ugdymo 

karjerai 

specialistas,  

Ugdymo 

karjerai 

koordinacinė 

grupė 

Sutelkti ugdymo karjerai 

specialistai diskusijai dėl 

ugdymo karjerai 

organizavimo pradiniame 

ugdyme, aptartos 

įgyvendinamos 

iniciatyvos, veiklų būdai, 

metodai, iššūkiai ir 

galimybės.  

 

 

Parengė karjeros specialistė, ugdymo karjerai koordinacinės grupės vadovė Vita Vainauskienė, el. 

paštas vita.vainauskiene@saulespm.lt 

mailto:vita.vainauskiene@saulespm.lt

