
KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS  

KARJEROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M. 

 

Tikslas: 

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai gimnazijoje įvairovę, nuolat ieškoti naujų galimybių ugdant mokinių 

gebėjimą planuoti savo ateitį, kelti mokymosi motyvaciją ir kokybę, sėkmingai įsitvirtinti studijose ir darbo rinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, 

paklausą bei darbo paiešką). 

2. Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, darbdaviais, verslininkais, užimtumo 

tarnybos atstovais, taip pat organizuoti informacinius-metodinius renginius karjeros klausimais. 

3. Teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei. 

4. Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais, kitomis ugdymo ar darbo institucijomis, bendradarbiauti su klasių vadovais, dalykų 

mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas. 

5. Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų profesijos pasirinkimo klausimais. 

6. Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, sėkmės pamokas, asistentų dienas ir pan.), įgytos patirties aptarimą. 

 

Veikla 
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MOKSLO METAI 

I-IV klasių mokinių ir jų tėvų 

supažindinimas su karjeros specialisto 

veikla ir ugdymo karjerai sistema 

gimnazijoje. 

+ +         I-IV klasių vadovai  

I-IV klasių mokinių ugdymo karjerai 

asmeninių poreikių analizė. 

+ +         I-IV klasių vadovai  

IV klasių mokinių pradinio ir galutinio 

brandos egzaminų pasirinkimo 

+ + +        Gimnazijos 

direktorius, 

 



konsultavimas. gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja. 

II-IV klasių mokinių supažindinimas ir 

mokymas naudotis „Euroguidance“, Mukis, 

AIKOS, MBTI, LAMA BPO duomenų 

bazėmis. 

+ + +        II-IV klasių vadovai  

Gimnazistų ir gamtos mokslų studentų 

forumas. 

 +         Gamtos mokslų 

mokytojai. 

 

IV klasių mokinių individualaus karjeros 

plano sudarymas ir kuravimas. 

  +        IV klasių vadovai  

III klasių mokinių individualaus karjeros 

plano sudarymas ir kuravimas. 

  +        III klasių vadovai  

II klasių mokinių individualaus karjeros 

plano sudarymas ir kuravimas. 

  +        II klasių vadovai  

I klasių mokinių individualaus karjeros 

plano sudarymas ir kuravimas. 

  +        I klasių vadovai  

Informacinių šaltinių (mokinių ugdymui 

karjerai profesinio orientavimo klausimais 

apie darbo rinkos situaciją rajone, 

respublikoje) kaupimas. 

+ + + + + + + + + + Dalykų mokytojai, 

socialiniai partneriai 

 

Sistemingas informacijos talpinimas ir 

atnaujinimas gimnazijos internetiniame 

puslapyje (http://kristijonasdonelaitis.lt)  ir 

Facebook paskyroje. 

+ + + + + + + + + + Gimnazijos 

administracija, 

gimnazijos 

internetinės 

svetainės 

administratorė. 

 

Duomenų apie institucijas, teikiančias 

profesinio orientavimo, mokinių ugdymo 

karjerai paslaugas kaupimas, socialinių 

partnerių tinklo plėtra.  

+ + + + + + + + + + Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

gimnazijos 

biblioteka. 

 

Ryšių su užimtumo tarnyba ir kitomis 

institucijomis, teikiančiomis profesinio 

orientavimo paslaugas, palaikymas.  

+ + + + + + + + + + Vilkaviškio r. 

užimtumo tarnyba, 

atviros Kybartų ir 

 

http://kristijonasdonelaitis.lt/


Vilkaviškio jaunimo 

erdvės. 

Aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų 

lankymas atvirų durų dienomis.  
+ + + + + + + + + + Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Išvykos 

organizuojamos 

atsižvelgiant į 

gimnazistų 

poreikius.  

 

III-IV klasių mokinių išvyka į tarptautinę 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodą „KARJERA&STUDIJOS 2023“ 

Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo. 

      +    Gimnazijos 

administracija, 

klasių vadovai. 

 

II klasių mokinių ir jų tėvų konsultavimas 

pasirenkant individualų mokymosi planą. 

      + + +  Gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja, II 

klasių vadovai  

 

Profesinio veiklinimo I-IV klasių mokiniams 

organizavimas.  
   + + + + +   Kybartų miesto ir 

krašto valstybinės ir 

privačios įstaigos. 

Išvykos 

organizuojamos 

atsižvelgiant į 

gimnazistų 

poreikius.  

Karjeros dienos I-II klasių mokiniams 

„Mokomės iš savo tėvų“ organizavimas ir 

kuravimas. 

     +     Gimnazijos 

administracija 

 

„Sėkmės“ pamoka (susitikimas su buvusiais 

gimnazijos ugdytiniais: Lietuvos aeroklubo 

prezidente Egle Paužuoliene, TV3 aktualijų 

žurnaliste Greta Ališauskaite). 

      + +   Gimnazijos 

administracija 

 

Individualios mokinių konsultacijos karjeros 

planavimo klausimais. 
  + + + + + + + + Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

 

I-IV klasių mokinių individualaus karjeros 

plano ir metinių veiklų įgyvendinimo analizė. 
       + + + I-IV klasių vadovai  

  



Lūkesčiai: Sudarytos tinkamos sąlygos gimnazijos mokiniams susipažinti su jiems aktualia informacija profesinio orientavimo klausimais, įgyti 

karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, 

saviraiškos ir darbo patirčių seką). 

Karjeros specialistas                                                                                                                                                                     Mindaugas Bučinskas 


