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Nr. Veiklų sritys Uždaviniai / Veiklos Dalyviai Datos Sėkmės kriterijai 
Galutinė 

paslauga/produktas 
Atsiskaitymo forma 

 
1. 

 
Situacijos analizė, 
planavimas 

Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas UK organizavimo 
grupės nariai 

01 mėn.  Padės sėkmingai 
organizuoti ugdymą 
karjerai mokykloje 

Parašytas veiklos planas 

Veiklos ataskaitos rengimas Vaida Šatienė,  
Rūta Lingytė, 
UK organizavimo 
grupės nariai 

12 mėn. Apibendrinta įvykdyta 
veikla 

Parašyta ataskaita 

2. Kvalifikacijos 
kėlimas, saviugda 

Metodinės literatūros skaitymas UK organizavimo 
grupės nariai 

Pagal poreikį Pasitobulinimas Įgyjamos naujos žinios, 
susipažįstama su naujais 
veiklos metodais. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi su kitų 
mokyklų Ugdymo karjerai 
koordinacinės grupės nariais, karjeros 
koordinatoriais ir kitais specialistais 

UK organizavimo 
grupės nariai; kiti 
mokytojai 

Pagal poreikį Pasidalinimas gerąja 
patirtimi  

Sklandžiau įvykdytas 
veiklos planas 

																																																													

1 Ugdymo karjerai veiklos planas sudarytas remiantis dokumentais, kurių pagrindu vykdomas mokinių ugdymas licėjuje: Licėjaus strateginiu planu, metiniu veiklos 
planu, ugdymo planu, STEAM dalykų veiklos planu, inžinerinio ugdymo veiklos planu, metodikos grupių veiklos planais, klasių vadovų ir mokytojų dalykininkų 
veiklos planais ir kt. Išsamesnė, patikslinta informacija apie visą galimą ugdymo karjerai veiklą, profesinį mokinių veiklinimą yra pateikiama minėtuose ir kituose 
dokumentuose.  
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Dalyvavimas renginiuose ir 
kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

UK organizavimo 
grupės nariai; kiti 
mokytojai 

Mokslo metų 
eigoje 

Pakelti kvalifikaciją Pakelta kvalifikacija, 
įgytos naujos žinios, 
susipažinta su naujais 
veiklos metodais 

3. Mokyklos 
bendruomenės 
(administracijos, 
klasių auklėtojų, 
dalykų mokytojų ir 
kt.) Ugdymo 
karjerai (Profesinio 
orientavimo) veiklų 
koordinavimas 

UK integravimo į mokomųjų dalykų 
turinį bei klasės valandėles 
rekomendacijų rengimas, pasiruošimas 
konsultacijoms UK klausimais 

UK organizavimo 
grupės nariai 

08-09 mėn. Mokytojams ir klasių 
vadovams bus lengviau 
integruoti UK į savo 
vykdomą veiklą 

Paruoštos rekomendacijos 
dalykų mokytojams ir 
klasių vadovams 

Konsultacijos dalykų mokytojams ir 
klasių vadovams dėl ugdymo karjerai 
integravimo į mokomąjį dalyką ir klasės 
vadovo veiklą 

Dalykų mokytojai 
Vaida Šatienė,  
Rūta Lingytė, 
Aritonė Plungienė 

Pagal poreikį Mokytojams ir klasių 
vadovams bus lengviau 
integruoti UK į savo 
vykdomą veiklą 

Sklandesnė UK integracija 
į vykdomą veiklą 

UK veiklų, naujovių pristatymas, 
einamųjų klausimų aptarimas su 
mokyklos bendruomene (administracija, 
mokytojais, klasių vadovais ir kt.) 

UK organizavimo 
grupės nariai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžių metu  

Pristatyti būsimas ir 
buvusias UK veiklas, 
naujoves, einamųjų 
kausimų aptarimas 

Informacijos apie UK 
sklaida 

Mokykloje vykstančių UK veiklų 
koordinavimas. Kiekvieną mėnesį klasių 
vadovams ir/ar mokytojams 
dalykininkams rekomenduojama 
skirtinga mokinių UK veiklinimo tema: 
1) Savanorystė 
2) Studijų mėnuo 
3) Verslumo ir praktikos mėnuo 
4) Karjera drąsiai 
5) Ko aš siekiau ir įgyvendinau šiais 

mokslo metais 
6) Kuo aš galiu padėti tėvams? 
7) Pažink save ir svajones. Savęs 

pažinimas. 
8) Pasirinktos profesijos pristatymas 
9) Mano gyvenimo tikslai. Mano 

karjeros planas.  
10) Sėkmės istorijos 

Mokiniai,  
mokytojai,  
klasių vadovai;  
administracija,  
UK organizavimo 
grupės nariai 

Kiekvieną 
mėnesį 
skirtinga 
veikla 
(2016 m. 
sausio-gegužės 
ir rugsėjo-
gruodžio mėn.) 

Mokiniai sieks 
sąmoningai, 
savarankiškai priimti  
ir kritiškai vertinti 
sprendimus, susijusius su 
karjera 

Suorganizuotos klasių 
valandėles, renginiai ir 
kitas UK veiklinimas 
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5. Karjeros paslaugos 
mokiniams ir jų 
tėvams 

Pasiruošimas mokinių ir tėvų 
konsultacijoms 

Vaida Šatienė,  
Rūta Lingytė 

Mokslo metų 
eigoje 

Padėti mokiniams 
sėkmingai adaptuotis ir 
veikti mokymosi, 
laisvalaikio veiklose, 
susijusiose su asmeniniais 
karjeros planais. 

Sėkmingai įvykdyta 
konsultacija 

Individualios ir grupinės UK 
konsultacijos mokiniams ir jų tėvams 

Vaida Šatienė,  
Rūta Lingytė, 
mokiniai, tėvai,  
 

Mokslo metų 
eigoje 

Padėti mokiniams 
sėkmingai adaptuotis ir 
veikti mokymosi, 
laisvalaikio veiklose, 
susijusiose su asmeniniais 
karjeros planais. 

Įvykdyta konsultacija 

Informacijos, susijusios su mokymusi, 
studijomis, UK veiklomis licėjuje ir 
kitais UK klausimais, teikimas 
mokyklos bendruomenei (mokiniams, jų 
tėvams, mokytojams) mokytojų 
dalykininkų pamokų metu, klasių 
valandėlių, mokinių ir tėvų susirinkimų 
metu, renginių, edukacinių išvykų metu, 
elektroniniu dienynu, mokyklos el. 
svetainėje.   

Mokytojai 
dalykininkai,  
klasių vadovai, 
(1-4; 5-8 ir I-IV 
gimnaz. kl.) 
mokiniai, jų tėvai,  
administracija,  
UK organizavimo 
grupės nariai 

Mokslo metų 
eigoje, pagal 
poreikį 

Informacijos, susijusios 
su UK veikla bei karjeros 
galimybėmis skleidimas 

Mokyklos bendruomenės 
nariai sužinos aktualią ir 
naujausią informaciją, 
susijusią su UK bei gebės 
tikslingai ja naudotis, 
siekiant tikslingo karjeros 
pasirinkimo bei karjeros 
tikslų.  

Susirinkimai, užsiėmimai ar kita veikla 
su II gimnaz. kl. mokiniais dėl 
individualių ugdymo planų ir būsimos 
karjeros  

II gimnaz. kl. 
mokiniai,  
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai,  
Gitana Kubilienė 
ar kiti 
administracijos 
nariai,  
paskirti UK 
organizavimo 
grupės nariai 

Kartą per 
mėnesį,  
01-05 mėn. 

Padėti mokiniams 
sustiprinti ugdymo 
karjerai kompetencijas, 
sėkmingai sudaryti 
individualų ugdymo 
planą III gimnaz. klasei, 
atsižvelgiant į savo 
galimybes ir pasirinktą 
studijų kryptį. 

Mokiniai jausis tvirčiau, 
priimdami sprendimus, 
susijusius su karjera, 
sėkmingai išlaikys 
pagrindinio ugdymo 
antrosios pakopos  
egzaminus ir tęs mokslus 
pagal savo galimybes 
viduriniame ugdyme, o 
ugdymosi planas atitiks 
mokinių poreikius, 
polinkius ir siekius. 
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Susirinkimai su III-IV gimnazijos klasių 
mokiniais, dėl individualių ugdymo 
planų, egzaminų pasirinkimo ir kitos su 
UK susijusios informacijos. 

III-IV gimnazijos 
klasių mokiniai, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai, 
Gitana Kubilienė 

Pagal poreikį Padėti sėkmingai sudaryti 
individualų ugdymo 
planą, atsižvelgiant į savo 
galimybes ir pasirinktą 
studijų kryptį 

Sėkmingai išlaikyti 
pasirinkti egzaminai ir 
sėkmingas įstojimas į 
norimą studijų kryptį 

Susirinkimai su III-IV gimnazijos klasių 
mokiniais, klasių vadovais ir mokytojais 
dalykininkais dėl mokymosi pažangos, 
sunkumų identifikavimo ir pagalbos 
galimybių aptarimo.  

III-IV gimnazijos 
klasių mokiniai, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai,  
Gitana Kubilienė 
ar kiti 
administracijos 
nariai 

Pagal poreikį Padėti sėkmingai sudaryti 
ir/ar koreguoti 
individualų ugdymo 
planą, atsižvelgiant į savo 
galimybes ir pasirinktą 
studijų kryptį 

Sėkmingai išlaikyti 
pasirinkti egzaminai ir 
sėkmingas įstojimas į 
norimą studijų kryptį 

III-IV gimnazijos klasių mokiniams 
siūloma ugdymo karjerai pamoka, kaip 
laisvai pasirenkamas dalykas. 

Vaida Šatienė Kartą per 
savaitę 

Padėti mokiniams 
sustiprinti ugdymo 
karjerai kompetencijas 

Mokiniai jausis tvirčiau, 
priimdami sprendimus, 
susijusius su karjera 

III gimnazijos klasių mokinių Karjeros 
planavimo projektų organizavimas, 
darbų tikrinimas, dalyvavimas gynimų 
komisijoje 

III gimnazijos 
klasių mokiniai, 
paskirti UK 
koordinacinės 
grupės nariai 

2016 02-05 Mokiniai gebės rasti, 
analizuoti, sisteminti, 
vertinti ir įgyvendinant 
karjerą pasinaudoti 
aktualia informacija apie 
profesijas ir mokymosi 
galimybes 

Parengti karjeros 
planavimo projektiniai 
darbai 

Mokinio karjeros plano pildymo 
organizavimas bei apskaita 

5-8 klasių ir I-IV 
gimnazijos klasių 
mokiniai, klasių 
vadovai, paskirti 
UK koordinacinės 
grupės nariai 

Mokslo metų 
eigoje 

Taikyti ir tobulinti 
karjerai svarbiausias 
bendrąsias 
kompetencijas, siejant jas 
su karjeros plano 
įgyvendinimu 

Nauji karjeros planai, 
koreguoti praėjusių metų 
karjeros planai.  

Inžinerinių kūrybinių /projektinių/ 
tiriamųjų darbų pristatymo ir karjeros 
diena 

1-4, 5-8 klasių 
mokiniai, I-IV 
gimnazijos klasių 
mokiniai, klasių 
vadovai, 
administracija, 
STEAM dalykų 

Mokslo metų 
eigoje 

Mokinių ir mokytojų 
bendradarbiavimas 
ugdant mokinių STEAM 
dalykų kompetencijas 

Mokinių parengti  ir 
pristatyti inžineriniai 
kūrybiniai / projektiniai/ 
tiriamieji darbai 
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mokytojai 

Numatomos mokinių inžinerinės 
kūrybinės, pažintinės, praktinės 
socialinės ir kitos veiklos	(edukacinės 
klasių išvykos, renginiai, pamokos, 
paskaitos ir kitas ugdymo karjerai 
veiklinimas) licėjuje ir už jo ribų: 
1) Edukacinės išvykos į KTU mokslo 

laboratorijas, įvairius 
bendradarbiavimo su KTU renginius 

2) KTU dėstytojų vedamos paskaitos 
licėjuje 

3) Renginys licėjuje „Tyrėjo diena“ 
(spalio mėn.) 

4) Dalyvavimas Nacionalinėje karjeros 
savaitėje. 

5) Organizacijų „Kitas variantas“, 
Kalba.lt renginys, siekiant pristatyti 
studijų reikalavimus užsienyje 

6) Stojimo į aukštąsias mokyklas 
reikalavimų pristatymas 

7) Išvyka į parodą Vilniuje „Mokykla 
2016“ (lapkričio mėn.) 

8) Išvyka į "Aukštųjų mokyklų mugę" 
2016 m. (sausio mėn), Kaunas. 

9) Išvyka į Litexpo organizuojamą 
parodą „Mokymasis. Studijos karjera 
2016" (vasario mėn), Vilnius.  

10) Renginys 8 kl. ir I-IV gimnazijos 
klasių mokiniams "Kaip pasirinkti 
specialybę ir eiti karjeros keliu?" 
(vasario mėn.) 

11) Renginys III-IV gimnazijos klasių 
mokiniams „Verslas veža“ (kovo 
mėn.) 

Mokytojai,  
klasių vadovai, 
mokiniai, 
administracija,  
kviestiniai svečiai,  
paskirti UK 
organizavimo 
grupės nariai 

 

Mokslo metų 
eigoje 

Sieks sąmoningai, 
savarankiškai priimti  
ir kritiškai vertinti 
sprendimus, susijusius su 
karjera 

Suorganizuoti renginiai, 
išvykos ir kitas UK 
veiklinimas 
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12) Edukacinės išvykos į Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejų Kaune ir kitus muziejus, 
įmones, įstaigas 

13) Kalbų dienos mokykloje minėjimas. 
14) Sporto šventė, skirta mokyklos 

vardadieniui. 
15) ir kiti renginiai, edukacinės išvykos 

  DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE:     
Dalyvavimas STEAM (inžinerinio 
ugdymo, gamtos mokslų, technologijų, 
matematikos dalykų) mokyklų tinkle  

Inžinerijos, 
gamtos mokslų, 
technologijų, 
matematikos 
dalykų mokytojai, 
administracijos 
atstovai 

Mokslo metų 
eigoje 

Atsižvelgiant į Lietuvos 
ir licėjaus bendruomenės 
poreikius, stiprinti 
inžinerijos, gamtos 
mokslų, technologijų, 
matematikos dalykų 
ugdymą licėjuje 

Inžinerijos, gamtos 
mokslų, technologijų, 
matematikos dalykų 
ugdymas licėjuje taps 
prioritetine ir stipria sritimi 

Make Faire STEAM dalykų 
(inžinerinio 
ugdymo, gamtos 
mokslų, 
technologijų, 
matematikos) 
mokytojai; 
mokiniai 

Balandžio 
mėn.  

Praktiškai įgyvendinti 
STEAM dalykų idėjas, 
pasitelkiant naujausias 
technologijas  

Renginys, kurio metu 
mokiniai ir jų tėvai bus 
supažindinti su mokinių 
darbais, atliktais kūrybinių 
dirbtuvių metu ir naudojant 
skaitmenizuotas gamybos 
technologijų laboratorijas 
M-LAB; supažindinimas 
su įvairiomis naujomis 
technologijomis, įranga 
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ES 7- osios Bendrosios programos 
projektas „Mascil“ – Mathematics and 
Sciences for life. Projektą koordinuoja 
Freiburgo pedagogikos universitetas 
(University of Education Freiburg) 

Aritonė 
Plungienė, 
Ramunė 
Kojelavičienė ir 
kiti projektą 
vykdantys 
mokytojai 

2013-01-01 – 
2016-12-31 

Mokytojų dalykinių 
kompetencijų ugdymas, 
siekiant suteikti 
mokinimas galimybę 
Bendrojo ugdymo 
programų turinį 
įgyvendinti sprendžiant 
realias, galimas 
problemas bei taikant 
aktyvius mokymosi 
metodus 

„Tyrinėjimais grįstas 
matematikos ir gamtos 
mokslų mokymas“ 

AISEC projektas mokiniams – 
„Skirtingos kultūros vienas pasaulis“ 

Stažuotojai,  
mokytojai, 
mokiniai,  
Pavaduotojas  
R. Kazakevičius 

01-04 mėn. Supažindinti mokinius su 
kitomis kultūromis bei 
karjeros galimybėmis  

Įvykusios pamokos bei 
renginiai  

Taikomosios ekonomikos projektas 
VEMP 

III-IV gimnazijos 
klasės mokiniai; 
ekonomikos 
mokytojas 

Mokslo metų 
eigoje 

Skatinti mokinių 
verslumą 

Praplėstos verslo žinios bei 
įgyti verslumo įgūdžiai 

The Duke of Edinburgh's International 
Award (DofE) tarptautinių 
apdovanojimų programa jaunimui nuo 
14 metų 
 

Programą 
vykdantys 
vadovai: 
Rūta Lingytė,  
Jurga Navikienė; 
programoje 
dalyvaujantys  
I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Mokslo metų 
eigoje  

Motyvuoti mokinius 
siekti užsibrėžtų tikslų, 
skatinti motyvaciją 
ugdytis neformaliai 

Numatyti tikslai pasiekti, 
gautas tarptautinis 
programos sertifikatas ir 
ženkliukas  

Dalyvavimas projekte „ESF Akademija“  Norintys I-IV 
gimnaz. kl. 
mokiniai 

Mokslo metų 
eigoje 

Suteikti mokiniams 
galimybę dalyvauti 
interaktyvioje veikloje, 
kurios metu bus 
supažindinti su pačiais 
įdomiausiais Europos 
socialinio fondo 

Praplėstos ir papildytos 
mokinių bendrojo ugdymo 
metu įgyjamos žinios ir 
įgūdžiai  
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projektais, klausysi 
žymių žmonių vedamų 
nemokamų interaktyvių 
laidų, dalyvaus įvairiose 
veiklose, renginiuose bei 
stovyklose, turės 
galimybę susipažinti ir 
išbandyti savanorystę 

Aktualios apklausos/tyrimai, susiję su 
ugdymu karjerai, profesiniu 
pasirinkimu, veiklinimu 

Mokiniai, 
mokytojai,  
klasių vadovai;  
administracija,  
UK koordinacinė 
grupė  

Pagal poreikį 
mokslo metų 
eigoje 

Sužinoti mokyklos 
bendruomenės (mokinių, 
tėvų, mokytojų) nuomonę 
klausimais, susijusiais su 
UK 

Įvertinta mokyklos 
bendruomenės nuomonė 
klausimais, susijusiais su  
UK 

6. Bendradarbiavimas 
su soc. partneriais 

Profesinio veiklinimo renginiai, 
pamokos, paskaitos ir kitos veiklos 5-8 
kl. ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais: 

1) KTU 
2) VDU 
3) LIMPRA 
4) Fox universitetų ir Specialybių 

mugės pristatymas  
5) Profesinėmis mokyklomis (viešąja 
įstaiga Kauno mechanikos mokykla 
ir kt. ) 

6) Bendradarbiavimas su kitais 
partneriais 

Mokiniai,  
klasių vadovai,  
mokytojai, 
kviestiniai svečiai; 
UK koordinacinė 
grupė 

Mokslo metų 
eigoje 

Informacijos, susijusios 
su UK veikla bei karjeros 
galimybėmis skleidimas, 
UK veiklinimas 

Mokyklos bendruomenės 
nariai sužinos aktualią ir 
naujausią karjeros 
informaciją bei gebės 
tikslingai ja naudotis, 
siekiant karjeros tikslų 

Inžinerinė praktika III gimnazijos klasių 
mokiniams ir kitas profesinis 
veiklinimas, pagal numatytą planą 
įmonėse: 
1. Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ 
2. UAB „Festo“  
3. AVIVA  

Aritonė 
Plungienė, Gitana 
Kubilienė, 
mokiniai,  
klasių vadovai,  
mokytojai, 
praktikos vietą 

Mokslo metų 
eigoje, 
pabaigoje  

Galimybė įgyti praktinių 
karjeros ir bendrųjų 
kompetencijų žinių ir 
įgūdžių 

Praktiniai karjeros ir 
bendrųjų kompetencijų 
įgūdžiai padės įvertinti 
pasirinktai profesijai 
numatytus lūkesčius ir 
realiau apsvarstyti 
tolimesnes su specialybe 



9 

	

4. „Kauno diena“  
5.  UAB „Studija Archispektras“  
6.  UAB „Alkava“  
7. KTU Sveikatos telematikos mokslo 

institutas  
8. KTU Elektros ir elektronikos 

fakultetas. LABORATORIJOS.  
9.  UAB „Sekasoft“  

10. UAB „Apdailos namai“ ir kt. 

suteikianti įstaiga, 
svečiai,  
UK koordinacinė 
grupė 

susijusias galimybes.  

Konsultacijos dalykų mokytojams ir 
klasių vadovams dėl inžinerinės 
praktikos ir kito profesinio veiklinimo  

Aritonė 
Plungienė, Gitana 
Kubilienė, dalykų 
mokytojai, Rūta 
Lingytė 

Pagal poreikį Mokytojams ir klasių 
vadovams bus lengviau 
integruoti UK į savo 
vykdomą veiklą 

Sklandesnė UK integracija 
į vykdomą veiklą 

Socialinių partnerių paieška UK koordinacinė 
grupė 

Visus metus Plėsti bendradarbiavimą Užmegzti nauji ryšiai, 
siekiant praplėsti licėjaus  
bendruomenės UK 
veiklinimo galimybes 

 


