
JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA 

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLA 2014-2015 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Karjeros 

kompetencijos 

Siektini 

rezultatai 

Veiklos būdai 

ir priemonės 
Data Atsakingi Dalyviai 

1. 
 

Klasės vadovų pasitarimas ir 

koordinacinės grupės sudarymas 

 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Susipažins su 

karjeros 

ugdymo 

galimybėmis 

Susitikimas. 

Diskusija 
2014-09-08 V. Žemeckienė 

Tikslinės 

grupės nariai, 

klasių 

atstovai 

2. 
„Karjera – kodėl svarbu dešimtokui 

žinoti karjeros pasirinkimo 

galimybes“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Pokalbis 2014-09 J. Jurgelienė 

10 kl. 

mokiniai 

 

3. 
 

E-pamoka iš Airijos „Inovuok kaip 

Google“ 

 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Supras, kaip 

jų įgytos 

žinios 

taikomos 

realiame 

gyvenime, 

kokios 

plačios 

karjeros 

galimybės jų 

laukia 

pasirinkus IT 

ir tiksliųjų 

mokslų srities 

profesijas 

Pamokos 

stebėjimas 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas  

2014-10-02 V. Žemeckienė 

9 klasės 

mokiniai  

 

4. 
Klasės valandėlė skirta Mokytojo 

dienai 

Susipažinimas su 

socialine aplinka ir 

socialiniais vaidmenimis 

Susipažins su 

Mokytojo 

profesija ir 

patys ves 

pamokas  

Šešėliavimas. 

Pozityvus 

mąstymas  

2014-10 J. Jurgelienė 

10 klasės 

mokiniai 

 

5. Aplinka ir elgesys Savęs pažinimas 

Įvertins 

mokimosi 

galimybes, 

sudarant 

asmenini 

Pokalbis 2014-11 J. Jurgelienė 

10 klasės 

mokiniai 

 



karjeros 

planą. 

. 

6. Kuriame spektaklį 

Susipažinimas su 

socialine aplinka ir 

socialiniais vaidmenimis 

Susipažins su 

režisieriaus ir 

aktorių 

profesijomis 

Kūrybinė ir 

vaidybinė 

situacija  

2014-12 J. Jurgelienė 

10 klasės 

mokiniai 

 

7. Mokinių poreikiai 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Pasirinks 

mokymosi 

būdus, 

atitinkančius 

asmeninį 

mokymosi 

stilių 

Anketinė 

apklausa 
2015-03 J. Jurgelienė 

10 klasės 

mokiniai 

 

8. 
Kokią patirtį turiu kaupti norėdamas 

sėkmingai dirbti 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Analizuos 

darbo formų  

įvairovę, 

planuojant 

savo karjerą 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2015-04 J. Jurgelienė 

10 klasės 

mokiniai 

 

9. 

Klasės valandėlė „Savęs pažinimas ir 

teigiamas vertinimas leidžiantis į 

karjeros kelią“ 

Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Pokalbis 2014-11 S. Užkurienė 

5 klasės 

mokiniai 

 

10. Tyrimas „Mano asmenybės savybės“ Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2014-11 S. Užkurienė 

5 klasės 

mokiniai 

 

11. 

Tyrimas „Asmeninis mokymosi 

stilius karjeros kelyje. Kaip aš 

priimu informaciją?“ 

Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-01 S. Užkurienė 

5 klasės 

mokiniai 

 

12. Tyrimas „Mano gabumai“ Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-02 S. Užkurienė 

5 klasės 

mokiniai 

 

13.  Tyrimas „Auksinė žuvelė“ Savęs pažinimas Sies Anketinė 2014-10 R. Kvedaraitė 6 klasės 



mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

apklausa mokiniai 

(18 mok.) 

14. 
Išvyka į „Rūtos“ šokolado muziejų 

 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 
  2014-10 R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

15.  „Mūsų „PAČIAUSIEJI“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Pokalbis. 

Diskusija  
2014-11 R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

16. Tyrimas „Man patinka“ Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-01 R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

17. Tyrimas „Auksinė žuvelė“ Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-04 R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

18. „Gyvenimo patirties refleksija“  Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2015-05 R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

19.  „Mano gyvenimo kelias“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Diskusija 2014-09 D. Korsakienė 

7 klasės 

mokiniai 

 

20. Išvyka į Vienuolyną 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 
 Išvyka  2015-02 

D. Korsakienė 

E. Veikalienė 

7 klasės 

mokiniai 

 

21. Kaip mokomės ir elgiamės pamokoje Savęs pažinimas 

Sies 

mokymąsi su 

gyvenimo ir 

karjeros 

sėkme 

Pokalbis  2014-11 D. Korsakienė  

7 klasės 

mokiniai 

 



22. Tyrimas „Mano interesai“ Savęs pažinimas 

Nusistatys ar 

pasitvirtins 

jau žinomą 

savo 

profesinių 

interesų sritį 

Anketinė 

apklausa 
2015-05 D. Korsakienė  

7 klasės 

mokiniai 

(19 mok.) 

23. 

Nacionalinė karjeros savaitė 2014. 

Susitikimas su Šiaulių prekybos 

pramonės ir amatų rūmų generaliniu 

direktoriumi Alfredu Jonuška 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

„Verslininko 

vieta 

visuomenėje“  

Paskaita-

diskusija 
2014-11-25 V. Žemeckienė 

8-10 klasių 

mokiniai 

 

24. 

Nacionalinė karjeros savaitė 2014. 

Išvyka į Šiaulių teritorinės darbo 

biržos Joniškio skyriaus Jaunimo 

darbo centrą  

Profesinis informavimas  

Susipažins su 

karjeros 

planavimo 

žingsniais bei 

paklausiausio

mis 

profesijomis  

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis  

vizitas - 

užsiėmimas 

2014-11-28 V. Žemeckienė 

9-10 klasių 

mokiniai 

 

25. Išvyka į Šiaulių centrinį paštą 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipžins su 

pašto istorija, 

paslaugomis, 

profesijomis, 

kasdieniu 

darbuotojų 

darbu  

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas  

2014-12-05 
V. Žemeckienė 

R. Kvedaraitė 

6 klasės 

mokiniai 

 

26.  

Išvyka į uždarąją akcinę bendrovę 

„Kurana“ ir sporto mokyklą 

Pasvalyje 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2014-12-15 
V. Žemeckienė 

E. Karoblytė 

6-10 klasių 

mokiniai 

 

27. 
E-pamoka „Asmeniniai finansai? Tai 

paprasta“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Pamokos 

stebėjimas 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas 

2015-12-17 V. Žemeckienė 

8 klasės 

mokiniai 

 

28. Išvyka į renginį „Verslas veža“ 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-02-27 
V. Žemeckienė 

J. Balčiūnaitė 

7-10 klasių 

mokiniai 

 



apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

29. 
Išvyka į Joniškio rajono Rudiškių 

muziejų  

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

muziejininko 

profesija 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-03-18 V. Žemeckienė 

5-7 klasių 

mokiniai 

 

30. 

Išvyka į uždarąsias akcines 

bendroves „Elga“ ir „Šiaulių 

apskrities televizija“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-03-25 

V. Žemeckienė 

P. Andruškevi 

čius 

5, 7-9 klasių 

mokiniai 

 

31. 
Išvyka į renginį „Gandrų diena“ 

Naisiuose  

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-03-27 

V. Žemeckienė 

R. Kvedaraitė 

 

5, 7-9 klasių 

mokiniai 

 

32. 
Išvyka į Joniškio žemės ūkio 

mokyklą 

Susipažinimas su 

socialine aplinka, 

profesinis informavimas 

Sąmoningai 

pasirinks 

tolimesnį 

mokymosi 

kelią 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-04 J. Jurgelienė  

10 klasės 

mokiniai 

 

33. 

Susitikimas su Šiaulių teritorinės 

darbo biržos Joniškio skyriaus 

Jaunimo darbo centro  

Savęs pažinimas 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Testai, žaidimas 

„Profesijų 

labirintas“ 

2015-05 V. Žemeckienė 

7-8 klasių 

mokiniai 

 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė      Violeta Žemeckienė 


