
JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA 

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLA 2015-2016 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 
2015-09-02 V. Žemeckienė 

Tikslinės 

grupės 

nariai  

2.  Išvyka į Naisius 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybėmis 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-09-15 D. Korsakienė 

8 kl. 

mokiniai 

(17 mok.) 

 

3.  Išvyka į Naisius 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-09-18 J. Jurkevičienė 

 

9 kl. 

mokiniai 

(20 mok.) 

 

 

4.  Išvyka į Anykščius  
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-09-21 S. Užkurienė 
6 klasės 

(10 mok.) 

5.  
Klasės valandėlė „Karjeros 

planavimas ir savęs pažinimas“ 
Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Pokalbis 2015-09 A. Mameniškis 

10 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

6.  Renginys skirtas Mokytojo dienai 

Susipažinimas su 

socialine aplinka ir 

socialiniais vaidmenimis 

Susipažins su 

Mokytojo 

profesija ir 

patys ves 

pamokas  

Šešėliavimas. 

Pozityvus 

mąstymas  

2015-10 A. Mameniškis 

10 klasės 

mokiniai 

(15 mok.) 

7.  Tyrimas „Mano gabumai“ Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-10 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

8.  
Tyrimas „Asmeninis mokymosi 

stilius karjeros kelyje“ 
Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

Anketinė 

apklausa 
2015-10 D. Korsakienė 

8 klasės 

mokiniai 



karjeros sėkme (18 mok.) 

9.  
„Mano pasirinkimas – kaip save 

pristatyti“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka ir 

socialiniais vaidmenimis; 

efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Projektinė 

veikla. 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2015-10 – 

2016-04 
A. Mameniškis 

10 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

10.  Tyrimas „Mano asmenybės savybės“ Savęs pažinimas 

Patobulins 

gebėjimus save 

pažinti, 

išryškinti 

pagrindines 

savo savybes ir 

argumentuoti, 

kaip jos 

pasireiškia. 

Aptars kokios 

įtakos 

asmenybės 

savybės gali 

turėti renkantis 

karjeros kelią. 

Anketinė 

apklausa 
2015-10 R. Kvedaraitė 

7 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

11.  
„Savęs pažinimas ir teigiamas 

vertinimas leidžiantis į karjeros 

kelią“ 

Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Pokalbis 2015-11 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

12.  „Mano asmenybės savybės“ Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2015-11 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

13.  „Mano psichologinis portretas“ Savęs pažinimas 

Apibendrins 

žinias apie save, 

susikurs savo 

psichologinį 

portretą; 

įvertins savo 

stipriąsias ir 

tobulintinas 

savybes; spręs 

kaip tinkamai 

Pozityvus 

mąstymas 
2015-11 R. Kvedaraitė 

7 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 



save pristatyti 

įvairiose 

karjeros 

situacijose. 

14.  
Darbo paskirtis ir karjeros samprata 

„Kodėl žmonės dirba“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Analizuos 

darbo formų  

įvairovę, 

planuojant savo 

karjerą 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2015-11 S. Užkurienė 

6 klasės 

mokiniai 

(9 mok.) 

15.  Interviu „Kuo būsiu užaugęs“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Analizuos 

darbo formų  

įvairovę, 

planuojant savo 

karjerą 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2015-11 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

16.  
E-pamoka susitikimas su praktiku 

Nerijumi Mačiuliu „Nacionalinė 

karjeros savaitė 2015“ 

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  

2015-11-24 
L. Česnulis 

B. Spirgienė 

9-10 klasių 

mokiniai 

(30 mok.)  

 

17.  
Motyvacinis pokalbis „Kokių 

gebėjimų reikėtų įgyti, kad 

mokymosi rezultatai būtų geresni“ 

Savęs pažinimas. 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Pokalbis 2015-12 D. Korsakienė 

8 klasės 

mokiniai 

(18 mok.) 

18.  Išvyka į Šiaulius 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-12-22 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 



situacijose; 

susipažins su 

prekyba ir 

verslu 

19.  
Tyrimas „Asmeninis mokymosi 

stilius karjeros kelyje. Kaip aš 

priimu informaciją?“ 

Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Anketinė 

apklausa 
2016-01 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

20.  Profesijos ABC 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Profesinis 

informavimas. 

Pokalbis. 

Diskusija. 

2016-01 S. Užkurienė 

6 klasės 

mokiniai 

(9 mok.) 

21.  
Vertybių skalė 

 

Savęs pažinimas. 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas. 

Pažins savo 

vertybes, 

renkantis 

karjeros kelią; 

susidarys savo 

vertybių skalę; 

įsivertins, kaip 

svarbiausios 

vertybės gali 

paveikti 

karjeros 

pasirinkimą. 

Diskusija. 

Anketinė 

apklausa. 

2016-01 R. Kvedaraitė 

7 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

22.  
Klasės valandėlė. Darbo pasaulio 

įvairovė „Populiariausių profesijų 

penketukas Lietuvoje“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Įvertins darbo 

pasaulio kaitos 

tendencijas ir 

gebės jas 

analizuoti 

planuojant 

karjerą 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-01 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

23.  
E-pamoka „Saugus internete su 

Ežiu“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Pamokos 

stebėjimas 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas 

2016-01-21 V. Žemeckienė 

7-10 klasių 

mokiniai 

(40 mok.) 



24.  Tyrimas „Man patinka“ Savęs pažinimas 

Nusistatys ar 

pasitvirtins jau 

žinomą savo 

profesinių 

interesų sritį 

Anketinė 

apklausa 
2016-02 S. Užkurienė 

6 klasės 

mokiniai 

(9 mok.) 

25.  
Klasės valandėlė „Pomėgiai ir jų 

svarba pasirenkant profesiją“ 
Savęs pažinimas 

Nusistatys ar 

pasitvirtins jau 

žinomą savo 

profesinių 

interesų sritį 

 

Pokalbis. 

Diskusija 
2016-02 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

26.  
Svečiuose VŠĮ Šiaulių valstybinės 

kolegijos atstovai „Saugesnio 

interneto savaitė“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins, kaip 

elgtis saugiai 

internete, kuo 

patraukli ir 

perspektyvi 

programuotojo, 

IT specialisto 

profesija 

Paskaita-

diskusija 
2016-02-08 V. Žemeckienė 

5-10 klasių 

mokiniai 

(70 mok.) 

27.  
E-pamoka „Viskas ką reikia žinoti 

rašant CV“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas. 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

CV kūrimu nuo 

formato, 

nuotraukos 

pasirinkimo iki 

patirties 

aprašymo 

galimybių 

Pamokos 

stebėjimas 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas  

2016-02-11 V. Žemeckienė 

9-10 klasių 

mokiniai 

(25 mok.) 

28.  
Užsiėmimas „Artimoji socialinė 

aplinka“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Pažins karjerai 

svarbias 

asmenines 

charakteristikas 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-03 D. Korsakienė 

8 klasės 

mokiniai 

(18 mok.) 

29.  
Klasės valandėlė „Mano karjeros 

planas“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

galimybės 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-03 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

30.  
Išvyka į Joniškio žemės ūkio 

mokyklą 

Susipažinimas su 

socialine aplinka, 

profesinis informavimas 

Sąmoningai 

pasirinks 

tolimesnį 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

2015-03-10 G. Kinderienė  

10 klasės 

mokiniai 

 (15 mok.) 



mokymosi kelią vizitas 

31.  
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 

2016-03-15 V. Žemeckienė 

6-7 klasių 

mokiniai 

(25 mok.) 

32.  
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 

2016-03-16 V. Žemeckienė 

8-10 klasių 

mokiniai 

(50 mok.) 

33.  
E-pamoka „Savarankiško gyvenimo 

pradžia“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Pamokos 

stebėjimas 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas 

2016-03-17 V. Žemeckienė 

8-10 klasių 

mokiniai 

(35 mok.) 

34.  „Gyvenimo patirties refleksija“  Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-04 S. Užkurienė 

6 klasės 

mokiniai 

(9 mok.) 

35.  
Tyrimas „Mūsų mokyklos 

darbuotojai“ 

 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Pozityvus 

mąstymas 
2016-04 R. Kvedaraitė 

7 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

36.  
E-pamoka „Saugus internete su 

Ežiu“ 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Sieks  

sąmoningai, 

Pamokos 

stebėjimas 
2016-04-12 V. Žemeckienė 

9-10 klasių 

mokiniai 



savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

nuotoliniu būdu 

ir aptarimas 

(30 mok.) 

37.  
Klasės valandėlė. Gyvenimo 

aprašymas „Kaip save pristatyti“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas. 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Susipažins su 

gyvenimo 

aprašymo 

galimybėmis, 

išmoks save 

pristatyti 

Pokalbis. 

Diskusija 
2016-04 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 

38.  
Išvyka į Joniškio žemės ūkio 

mokyklą 

Susipažinimas su 

socialine aplinka, 

profesinis informavimas 

Sąmoningai 

pasirinks 

tolimesnį 

mokymosi kelią 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-04-15 
L. Vilčiauskienė 

  

9 klasės 

mokiniai 

 (18 mok.) 

39.  Mokosi visa šeima 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Supras 

bendradarbiavi

mo svarbą 

mokymosi ir 

darbo veiklos 

sėkmei 

Projektinė 

veikla 
2016-05 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

40.  Mokosi visa šeima 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Supras 

bendradarbiavi

mo svarbą 

mokymosi ir 

darbo veiklos 

sėkmei 

Projektinė 

veikla 
2016-05 G. Kinderienė 

5 klasės 

mokiniai 

(14 mok.) 

41.  „Jeigu būčiau...“  Savęs pažinimas 

Sies mokymąsi 

su gyvenimo ir 

karjeros sėkme 

Tyrimas 2016-05 S. Užkurienė 

6 klasės 

mokiniai 

(9 mok.) 

42.  Užsiėmimas „Mano ateities vizija“ Savęs pažinimas 

Sąmoningai 

pasirinks 

tolimesnį 

mokymosi kelią 

Pokalbis. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-05 D. Korsakienė 

8 klasės 

mokiniai 

(18 mok.) 

43.  
Klasės valandėlė. Mokymosi 

galimybės. Karjeros informacijos 

paieška 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas 

Susipažins su 

karjeros 

pasirinkimo 

Informacijos 

paieška. 

Pozityvus 

2016-05 J. Balčiūnaitė 

9 klasės 

mokiniai 

(20 mok.) 



 galimybės mąstymas 

44.  Užsiėmimas „Jūsų karjeros kelias“ Savęs pažinimas 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Testo rezultatų 

aptarimas. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-05-18 V. Žemeckienė 

8 klasės 

mokiniai 

(16 mok.) 

45.  Užsiėmimas „Jūsų karjeros kelias“ Savęs pažinimas 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Testo rezultatų 

aptarimas. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-05-19 V. Žemeckienė 

9 klasės 

mokiniai 

(18 mok.) 

46.  Užsiėmimas „Jūsų karjeros kelias“ Savęs pažinimas 

Sieks  

sąmoningai, 

savarankiškai 

ir atsakingai 

apsispręsti 

gyvenimo ir 

mokymosi 

situacijose 

Testo rezultatų 

aptarimas. 

Pozityvus 

mąstymas 

2016-05-30 V. Žemeckienė 

10 klasės 

mokiniai 

(12 mok.) 

47.   „Mano šeimos profesija“ 
Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Skatins 

mokinių aktyvų 

domėjimąsi 

profesijų 

pasauliu 

Rajoninis 

piešinių 

konkursas 

2016-04 V. Žemeckienė 

5-8 klasių 

mokiniai 

(7 mok.) 

48.  „Linksmai apie profesijas“ 

Efektyvus ugdymo 

karjerai informacijos 

naudojimas. 

Susipažinimas su 

socialine aplinka 

Skatins 

mokinių aktyvų 

domėjimąsi 

profesijų 

pasauliu, 

bendradarbiavi

mo svarbą. 

Tinkamai 

Rajoninis 

konkursas 
2016-04-20 V. Žemeckienė 

8-9 klasių 

mokiniai 

(5 mok.) 



prisistatys 

įvairiose 

veiklose. 

49.  
Išvyka į Vilniaus geležinkelio 

transporto ir verslo paslaugų 

mokyklą  

Susipažinimas su 

socialine aplinka, 

profesinis informavimas 

Susipažins su 

kompiuterinės 

įrangos 

derintojo, 

logisto 

ekspeditoriaus, 

lokomotyvo 

mašinisto, 

suvirintojo, 

draudimo 

konsultanto, 

kompiuterinės 

grafikos 

projektavimo 

operatoriaus 

specialybėmis 

Profesinio 

veiklinimo 

pažintinis 

vizitas 

2015-05-27 V. Žemeckienė  

9 klasės 

mokiniai 

 (11 mok.) 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė      Violeta Žemeckienė 


