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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA 

 

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS 

2021-2022 m. m. 

 

Eil.

Nr. 
Veiklų sritys 

Uždaviniai / 

Veiklos 
Dalyviai Valandos Datos Sėkmės kriterijai 

Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 
1. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

2021-2022 m. m. 

kelti kvalifikaciją 

seminaruose 

UK  koordinatorė 

D. Lebedžinskienė 

Pagal poreikį. 2021-2022 m. m. Gauti naujos 

informacijos 

Gauti  kvalifikacijos pažymėjimą, įgyti 

 naujų žinių 

Domėtis ugdymo 

karjerai 

naujienomis, 

savišvieta 

UK koordinatorė  

D. Lebedžinskienė 

 

Visus mokslo 

metus pagal 

galimybes 

2021-2022 m. m. Gautas naujas žinias 

perteikti 

bendruomenės 

mokytojams ir 

mokiniams, tėvams 

Gauti naujos informacijos... 

2. KU veiklos 

koordinavimas 

Dalyvavimas klasių 

auklėtojų 

susirinkimuose 

UK koordinatorė 

D. Lebedžinskienė 

 

Per klasių val. – 

po 1 val. (esant 

poreikiui) 

2021-2022 m. m.  Veiklos, susijusios 

su ugdymu karjerai 

Bendradarbiavimas su 5-8 klasių 

auklėtojomis 

3. Mokyklos 

bendruomenės 

(administracijos, 

klasių auklėtojų, 

dalykų 

mokytojų ir kt.)  

PO veiklų 

koordinavimas 

Klasių auklėtojai 

įsitraukia į savo 

veiklos planą po 1 

val. kas pusmetį, 

skirtą ugdymui 

karjerai 

5-8 kl. auklėtojai Per klasių 

valandėles, 

po 1 val. 

2021-2022 m. m. Didesnį dėmesį skirti 

ugdymui karjerai 

Veiklos plane turi atsispindėti ugdymo 

karjerai veiklos 

Integruotos 

mokomųjų dalykų 

su ugdymu karjerai 

pamokos  

5-8 kl. mokiniai, 

klasių auklėtojos 

Per mokslo 

metus 

2021-2022 m. m. Didesnį dėmesį skirti 

karjeros ugdymui 

Karjeros ugdymas atsispindi 

integruotose pamokose 

Mokytojo dienos 

organizavimas 

8 kl. mokiniai,  

Mozuraitytė, 

mokinių savivalda 

 
2021 m. spalio 5d. 8 klasės mokiniai 

veda pamokas 1-7 

klasių mokiniams 

Mokiniai patys gali pajausti, koks 

atsakingas mokytojo darbas 

Tolimesnis 

aštuntokų 

mokymasis, jų 

sėkmės keliai 

8 kl. auklėtojai, 

D. Lebedžinskienė 

 
2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Pateikti skaičius, kur 

toliau mokosi 

aštuntos klasės 

mokiniai. 

Tolimesnis 8 klasės mokinių 

mokymasis aptariamas mokytojų 

tarybos posėdyje 



Eil.

Nr. 
Veiklų sritys 

Uždaviniai / 

Veiklos 
Dalyviai Valandos Datos Sėkmės kriterijai 

Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 
Bendradarbiavimas su kitomis mokslo  

įstaigomis 

Internetinio 

puslapio skilties 

,,Ugdymas 

karjerai‘‘ pildymas 

UK koordinatorė  

Ir E. Kazlauskienė 

Nuolat 2021-2022 m. m. Atnaujinti puslapį, 

skelbti naujausią 

informaciją 

www.tarailiai.lm.lt 

 

4. Karjeros 

paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Klasių valandėlių 

 5-8 kl. mokiniams 

ir klasių vadovams 

pagalba 

5-8 kl. mokiniai Per klasių 

valandėles  

(po 1 val.) 

2021-2022 m. m. Didesnį dėmesį 

skirsime ugdymui 

karjerai 

Klasių valandėlių pravedimas pagal 

pasirinktas temas 

5. Bendradarbiavi-

mas su  soc. 

partneriais 

Mokslo ir žinių 

diena 

Mokytojai ir 

mokiniai 

 
2021 m. rugsėjo 1d. 

 
Saugi, jauki ir laukiama mokykla... 

,,Sėkmės kelias‘‘ 

(mokslo metų 

veiklos planavimas) 

1-8 klasės 

Klasių auklėtojos 

 
2021 m. rugsėjo 2d. Mokosi planavimo Mokiniai  ugdomi planuoti savo ateitį 

Susitikimas skirtas 

priešmokyklinės 

grupės vaikams su 

mokyklos 

bibliotekininke 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė, 

L. Beitnerienė 

  2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Mokiniai stebi 

bibliotekininkės 

darbą 

Mokiniai susipažįsta su bibliotekinio 

darbu 

  Kultūrinių 

pažintinių 

ekskursijų į įmones, 

įstaigas, 

organizacijas 

organizavimas, 

atvirų durų dienos 

respublikos 

mokymo įstaigose 

,,Šok į tėvų 

klumpes‘‘ 

Klasių auklėtojos  Per visus mokslo 

metus 
 Profesinis moksleivių švietimas, 

susipažįsta su profesijomis 

 

Planas gali būti papildomas susitikimais su įvairių profesijų atstovais, išvykomis į susitikimus įmonėse, mokslo įstaigose.  

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Lebedžinskienė, Ugdymo karjerai koordinacinė grupė. 
 

Karjeros koordinatorė Diana Lebedžinskienė 

http://www.tarailiai.lm.lt/

