
PATVIRTINTA 
Mažeikių Pavasario progimnazijos 
vadovo 2022-12-05 įsakymu Nr. V1-248 
  

MAŽEIKIŲ PAVASARIO 
PROGIMNAZIJOS  UGDYMO KARJERAI  

2022 – 2023  M. M. VEIKLOS PLANAS 

 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mažeikių Pavasario progimnazijos Ugdymo karjerai 2022–2023 m. veiklos planas (toliau – planas) reglamentuoja profesinio orientavimo teikimą 

progimnazijoje, teikiant ugdymo  karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. 
2. Mažeikių Pavasario progimnazijos (toliau – progimnazija) planas sudaromas, atsižvelgiant į 1–8 kl. mokinių ugdymo karjerai paslaugų lūkesčius bei 

poreikius, prioritetines sritis  bei ugdymo karjerai turinį reglamentuojančius dokumentus. 
3. Ugdymas karjerai (toliau - UK) organizuojamas: 

1. ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai; 
2. integruojamas į klasių vadovų veiklą; 
3. individualių ir grupinių karjeros specialistų konsultacijų metu. 

4. Planą įgyvendina karjeros specialistas, jam talkina pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

5. SSGG analizė: 

 

Stiprybės Silpnybės 

Klasės vadovų įtaka mokinių karjeros planavime. Neaktyvus tėvų įsitraukimas / įtraukimas į UK veiklas ir jų 

švietimas. 

Grėsmės Galimybės 

Netikslingi, neapgalvoti 8-tokų individualių planų pasirinkimai / 

daug keitimų / daug blaškymosi. 

Nuoseklus ir kryptingas karjeros kompetencijų ugdymas. 



 

 
 

 
 

6. Metinis veiklos tikslas – UK sistemos kūrimas ir tobulinimas progimnazijoje, atsižvelgiant į progimnazijos ilgalaikės strategijos tikslus bei mokinių karjeros 
kompetencijų ugdymą. 

7. Metiniai veiklos uždaviniai: 

1. sistemingai planuojant, panaudojant veiklos stebėsenos rodiklius kurti UK sistemą progimnazijoje; 
2. mokyti mokinius atlikti savianalizę: žinoti savo poreikius, gebėjimus, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis tolimesnę mokymosi veiklą; 
3. Tėvų įtraukimas į UK veiklas progimnazijoje. 

 
 

METINIS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 
 

Uždavinys Priemonės Laikas Laukiamas 
rezultatas 

Sistemingai planuojant, 
panaudojant veiklos 
stebėsenos rodiklius  kurti 
UK sistemą 
progimnazijoje; 

UK veiklos analizė, tikslų ir uždavinių numatymas 
2022-2023 mokslo metams, veiklos plano sudarymas. 

Lapkričio-gruodžio mėn. Sudarytas 2022-2023 m. m. planas 

Ugdymo karjerai plano pristatymas progimnazijos 
bendruomenei. 

Gruodžio mėn. Progimnazijos bendruomenė bus 

informuota     apie karjeros ugdymo 

veiklas, padidės tikimybė į jas pritraukti 

daugiau bendruomenės narių. 

V-VIII kl. mokinių karjeros paslaugų ir informavimo 
poreikių  tyrimas ir analizė. Savęs pažinimo 
užsiėmimai. 

Gruodžio-vasario 
mėn. 

Informacija bus panaudota UK veiklų 
planavime. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Visus                   metus Sukurti ir plėtoti socialinių partnerių 
banką, įtraukti į įvairias UK veiklas, 
taip užtikrinant naujas galimybes 
mokinių veiklinimui ir praktikai. 

Darbo grupės narių kvalifikacijos kėlimas studijų 
pristatymo   ir karjeros planavimo seminaruose, 
saviugda. 

Pagal poreikį Ugdys ir kels UK                      kompetencijas. 



 

  Informacijos apie karjeros paslaugas rengimas, 
sisteminimas ir skelbimas progimnazijos informaciniame 
stende, internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

Visus                   metus Nuosekli UK veiklų                                          sklaida padės 
progimnazijos bendruomenės 
nariams dalyvauti UK veiklose. 

Karjeros informacijos sklaida progimnazijos 
bendruomenei. 

Visus                   metus 

Mokyti mokinius atlikti 
savianalizę: žinoti savo 
poreikius, gebėjimus, 
interesus, juos įsivertinti ir 
panaudoti renkantis 
tolimesnę mokymosi 
veiklą. 

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimas   

Ugdymo karjerai programos integravimas į klasių vadovų, 
socialinio pedagogo, psichologo veiklą, karjeros 
planavimo užsiėmimus. 

Visus                   metus Įgys UK kompetencijų ir              karjeros 

planavimo, profesijų pažinimo žinių. 

Karjeros renginiai   

8-ų klasių mokinių viktorina „Profesijos“ Sausio mėn. Bent 80 % 8-ų kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
Interaktyvi veikla 5-8 kl. mokiniams: tyrėjo profesija 
žaidime „Time to move: adventures in Berlin“ 

Sausio-Gegužės mėn. Bent 80 % 5-8 kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
Diskusija su savanorystės mentore 7-8 kl. mokiniams 
„Savanorystės svarba“ 

Vasario mėn. Bent 80 % 7-8 kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
1-4 kl. mokinių piešinių konkursas „Mano būsimoji 
profesija“ 

Kovo  mėn. Bent 90 % 1-4 kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
Karjeros diena progimnazijoje Kovo  mėn. Įgys UK kompetencijų ir                          karjeros 

planavimo, profesijų pažinimo žinių      . 
Informacinė paskaita 8 kl. mokiniams „Barometras: 
profesijų tendencijos“ 

Balandžio mėn. Bent 80 % 8-ų kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
1-4 kl. mokinių viktorina „Profesijos“ Gegužės mėn. Bent 90 % 1-4 kl. mokinių dalyvaus 

renginyje. 
Informacinis susitikimas su Mažeikių Politechnikos 
mokyklos atstovais 

Gegužės mėn. Įgys                       karjeros planavimo, profesijų 

pažinimo žinių                    . 
Dalyvavimas ugdymo karjerai renginiuose, mugėse, 
konferencijose, projektuose. 

Visus                   metus Įgys UK kompetencijų ir                          karjeros 

planavimo, profesijų pažinimo žinių      . 



 

 

Individualios karjeros konsultacijos pagal išankstinę 
registraciją.  

Visus                                   metus Suteikti informaciją  mokiniui pagal 
individualų poreikį. 

Tėvų įtraukimas į   UK 
veiklas progimnazijoje. 

Mokinių tėvų supažindinimas su profesinio orientavimo 
aprašu, progimnazijos veiklomis. 

Gruodžio - sausio mėn.   Supažindinti mokinių tėvus su      

progimnazijos UK veiklomis. 
Tėvų profesijų banko kūrimas, panaudojant el. apklausą. Vasario mėn. Tėvų įsitraukimas į UK veiklas. 

Visuotinis mokinių ir tėvų susirinkimas 
„Pirmosios pagalbos mokymai“. Dalyvauja kviestiniai 
svečiai. 

Sausio mėn. Šviesti, edukuoti mokinių tėvus 
apie                                        pirmosios pagalbos suteikimą. 

Karjeros paslaugos tėvams: konsultavimas. Individualus 
pokalbis pagal išankstinę registraciją. 

Pagal poreikį. Šviesti, edukuoti mokinių tėvus 
apie   mokinių karjeros planavimą. 

 

 

 

 

Karjeros specialistė     

Viktorija Kazlauskė 

 


