
KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA 

                          2020– 2021 METŲ UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

   Priemonės  Atsakingas  Laikotarpis Laukiamas 

rezultatas 

Lėšų poreikis 

1. Ugdymo karjerai 

metinio plano 

parengimas  

Karjeros koordinatorė Rugpjūčio  mėn.  Planingas mokslo 

metų darbas  

Intelektualiniai 

ištekliai  

2.  Grupinės 

konsultacijos 5-8, 

I-IV klasių 

mokiniai  

Karjeros koordinatorė Visus mokslo 

metus  

Asmeninis mokinių 

pažinimas bei 

pagalba jiems 

renkantis profesiją, 

planuojant savo 

karjerą.  

Intelektualiniai 

ištekliai  

4.  Gyvenimo 

aprašymo CV 

kūrimas. I-IV 

klasių mokiniai  

Karjeros koordinatorė Klasės 

valandėlių metu  

Savarankiškas 

veiklos planavimas, 

organizavimas ir 

kontroliavimas, 

didinant mokymosi 

motyvaciją.  

Intelektualiniai 

ištekliai  

5.  Klasių valandėlės 

karjeros ugdymo 

temomis 5-8, I-IV 

klasių mokiniai  

Karjeros 

koordinatorė  

Visus mokslo 

metus  

Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją.  

Intelektualiniai 

ištekliai  

  Karjeros 

paslaugos 

mokiniams, 

tėvams  

        

6.  Karjeros diena 

MARKO 

(nuotolinis) 

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

įvairiomis 

profesijomis.  

Intelektualiniai 

ištekliai  

7. Skaidrių apie karo 

prievolę pristatymas 

IG-IVG klasių 

mokiniams 

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

kario profesija 

 

8. Euroguidance“ 

projektas 

„Facebook LIVE“ 

paskaita „Ko apie 

karjerą nepapasakos 

tėvai ir mokytojai?” 

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija  

 



9. VDU ŽŪA 

virtualios 

„Karjeros 

dienos’21“  

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

konkrečiomis ŽŪA  

profesijomis 

Intelektualiniai 

ištekliai  

10. Paskaita ,,2021 

metai. Ką 

pasirinkti ir 

studijuoti VU?“ 

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

konkrečiomis VU  

profesijomis 

 

11. Atvirų durų diena 

Marijampolės 

profesinio rengimo 

centre 

Karjeros 

koordinatorė  

Kovo mėn.   Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

konkrečiomis 

MPRC  

profesijomis 

 

12. Virtuali studijų mugė 

VU 
Karjeros 

koordinatorė  

Balandžio mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, 

susipažinimas su 

konkrečiomis VU  

profesijomis 

 

13. Virtualus renginys 

"Kaip kalbėti(s) su 

jaunimu apie 

karjeros 

pasirinkimą?‘‘ 

Karjeros 

koordinatorė  

Balandžio mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją 

 

14. Virtualus VDU 

renginys „Silkė, 

mėšlas ir 

svajonės“ 

Karjeros 

koordinatorė  

Balandžio mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją 

 

15. Atvirų durų diena 

Lietuvos policijos 

mokykloje 

Karjeros 

koordinatorė  

Gegužės mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją 

 

16. Konferencija 

"Lietuvos Davosas:  

speciali sesija 

jaunimui: 

"Įkvėpimo sesija: 

moksleivis, 

studentas, 

vienaragio kūrėjas" 

Karjeros 

koordinatorė  

Gegužės mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją 

 



17. Užsiėmimai pradinių 

klasių mokiniams 

,,Ką žinau apie 

profesijas?“ 

Karjeros 

koordinatorė  

Gegužės mėn. Susipažinimas su 

įvairiomis 

profesijomis 

 

18. Išsilavinimas ir 

karjera 2021 BLC 

Kaune 

Karjeros 

koordinatorė  

Rugsėjo mėn. Platesnis mokinių 

akiratis, savo 

galimybių, 

asmeninių 

savybių  žinojimas, 

motyvacija 

mokantis bei 

renkantis profesiją 

 

 

 

Esant būtinybei planas gali būti koreguojamas. 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė          ..................                                             Rūta Pankienė 

                                                      (parašas)                                       (vardas, pavardė) 


