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Generolo Povilo Plechavičiaus  kadetų  licėjaus  Ugdymo  karjerai  darbo  grupės  (toliau –  UK  darbo grupė), patvirtintos 2018 m. 

balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1-98, veiklos paskirtis – teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams. 

 

Tikslai: 

 

1. Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas. 

2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Ugdyti kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti. 

2. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas. 

3. Padėti rasti ir naudoti su karjera susijusią informaciją. 

4. Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis. 

5. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį, ruošiant mokinius gyvenimui. 

 

Apsilankęs bibliotekoje, kur kaupiama Ugdymo karjerai metodinė medžiaga, mokinys, mokytojas, tėvai gali: 

 

1. Rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan. 

2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete. 

3. Individualiai pasikonsultuoti, atlikti psichologinius testus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ugdymo karjerai veiklos planas 

 

Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Valandos Datos Laukiamas rezultatas Atsakingi 

1. 

Pažintis su Lietuvos 

aukštąja jūreivystės 

mokykla 

Ugdymo karjerai 

metinio plano 

parengimas 

UK darbo 

grupė 
6 val. kovas 

Planingas 

kalendorinių metų 

darbas 

UK 

koordinatorius 

Grupinės 

konsultacijos 

5-8, I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokinai 

Pagal 

klasių 

valandėli

ų grafiką 

Visus 

mokslo 

metus 

Asmeninis mokinių 

pažinimas bei 

pagalba jiems 

renkantis profesiją, 

planuojant 

savo karjerą 

Klasių vadovai 

Individualios 

konsultacijos 

5-8, I-IV 

gimnazijos 

klasių 
mokinai 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokinio savęs 

pažinimas ir pagalba 

jiems renkantis 
profesiją. 

Psichologė, 

klasių vadovai 

Karjeros planų 

rašymas 

5-8, I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokinai 

Pagal 

klasių 

valandėli

ų grafiką 

Visus 

mokslo 

metus 

Asmeninis mokinių 

pažinimas bei 

pagalba jiems 

renkantis profesiją, 

planuojant savo 

karjerą, didinant 

mokymosi 

motyvaciją 

5-8, III - IV 

gimnazijos klasių 

vadovai 

Pažintis su Lietuvos 

aukštąja jūreivystės 

mokykla 

5 - 8 kl.  

mokiniai 

Karybos 

užsiėmimas 

2020 m. 

Rugsėjo mėn. 

 

Pažintis su kariūno 

gyvenimu, būsima 

karininko profesija 

Karybos instruktoriai, 

LKA kariūnai 

Pažintis su Generolo 

Jono Žemaičio 

Lietuvos karo 

akademija 

I – IV g. kl. 

kadetai 

Karybos 

užsiėmimas 

2020 m. 09 m. 

 

Pažintis su kariūno 

gyvenimu LKA, 

būsima karininko 

profesija 

Karybos instruktoriai, 

LKA kariūnai 

Pažintis su 
Pasieniečių mokykla 

5 - 8 kl.  

mokiniai 

Karybos 

užsiėmimai 
2021 m. 10 m. 

Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i, 

PM 

auklėtiniai 

 



Pažintis su Mykolo 
Riomerio 

universitetu 

I – IV g. kl. 

kadetai 

Karybos 

užsiėmimai 

2020 m. 10 
m. 

Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i,  

MRU 

auklėtiniai 

Pažintis su Lietuvos 
Policijos mokykla 

  5 - 8 kl. 

mokiniai 

Karybos 

užsiėmimai 
2020 m. 11 m. 

Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i, LPM 

auklėtiniai 

Pažintis su Divizijos 
Generolo Stasio 

Raštikio Lietuvos 
kariuomenės 

mokykla 

I – IV g. 

kl. 

kadetai 

Karybos 

užsiėmimas 

2020 m. 11 
m. 

Pažintis su būsima 

karininko profesija 

Karybos 

instruktoria

i,  

LKM 

auklėtiniai 

 

Aukštųjų mokyklų 
mugė 

III – IV g. 

kl. 

kadetai 

Žalgirio 

arena 

2021 m. 01 
m. 

Pažintis su Lietuvos 

aukštosiomis 

mokyklomis 

Klasių 

vadovai 

Pažintis su 
Gaisrininkų 

gelbėtojų mokykla 

 5 - 8 kl. 

mokiniai 

Karybos 

užsiėmimai 

2021 m. 01 m.. 

 

Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i, 

GGM 

auklėtiniai 

Pažintis su Lietuvos 
aukštąja jūreivystės 

mokykla 

I – IV g. 

kl. 

kadetai 

LAJM 
2021 m. 01 m. 

 

Pažintis su 

jūrininko profesija 

 

Karybos 

instruktoria

i 

LAJM 

kursantai 

Pažintis su Generolo 
Jono Žemaičio 
Lietuvos karo 

akademija 

5 - 8 kl. 

mokiniai 

Karybos 

užsiėmimai 

2021 m. 02 
m. 

Pažintis su kariūno 

gyvenimu LKA, 

būsima karininko 

profesija 

Karybos instruktoriai, 

LKA kariūnai 

Pažintis su Lietuvos 
Policijos mokykla 

I – IV g. 

kl. 

kadetai 

LPM 
2021 m. 02 

m. 
Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i 

LPM kursantai 



Pažintis su Divizijos 
Generolo Stasio 

Raštikio Lietuvos 
kariuomenės 

mokykla 

5 – 8 kl. 

Kadetai 

Karybos 

užsiėmimai 

2021 m. 03 m. 

 

Pažintis su būsima 

karininko profesija 

Karybos 

instruktoria

i,  

LKM 

auklėtiniai 

 

Pažintis su 
Gaisrininkų 

gelbėtojų mokykla 

I – IV g. 

kl. 

kadetai 

Karybos 

užsiėmimai 
2021 m. 03 m. 

 

Pažintis su būsima 

pareigūno profesija 

Karybos 

instruktoria

i, 

GGM 

auklėtiniai 

 Metodinių UK 

priemonių 

rinkimas, kūrimas, 

stendų ruošimas, 

informacijos 

pateikimas, 
apdorojimas 

Klasių 

vadovai 

30 val. Visus 

mokslo 

metus 

Surinkimas kuo 

daugiau ir įvairesnės 

informacijos apie 

karjeros galimybes ir 

jos sklaida 

Karjeros 

koordinatorius 

 Paskaitų, 

užsiėmimų 

mokiniams, 

mokytojams, 

tėvams 

organizavimas, 
rengimas 

Klasių 

vadovai 

30 val. Visus 

mokslo 

metus 

Aktualios, 

kokybiškos 

informacijo

s pateikimas 

Karjeros 

koordinatorius 

Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

Dalyvavimas 

respublikiniuose, 

rajoniniuose 

seminaruose, 

apmokymuose 

Karjeros 

koordinatorė 

Visus 

moksl

o 

metus 

 Kvalifikacijos UK 

srityje kėlimas 

 

 Susipažinimas su 

UK švietimo 

sistemoje veiklą 

reglamentuojančiais 
dokumentais 

Karjeros 

koordinatori

us, Darbo 

grupė, klasių 
vadovai 

6 val. 09 mėn. Savigarba šios srities 

darbe 

 

UK koordinacinės 
grupės veiklos 

U K grupės 
susirinkimai ( UK 

UK grupės 
nariai 

20 val. Visus 
mokslo 

Glaudus 
bendradarbiavimas 

Karjeros 
koordinatorius 



Mokyklos 

bendruomenės 

(administracijos, 

klasių vadovų, 

dalykų mokytojų ir 

kt.) veiklų 
koordinavimas 

Bendradarbiavimas 

su klasės vadovais, 

instruktoriais 

mokytojais 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

 Visus 

mokslo 

metus 

Pagalba klasių 

vadovams 

mokytojams, 

organizuojant UK 

veiklas 

Karjeros 

koordinatorius 

 Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

Paskaita“ Pagalba 

renkantis profesiją“ 

(paskaitos 

pavadinimas gali 

keistis) 

Mokinių 

tėvai 

4 val. Tėvų 

susirinkimo 

metu (02- 

05 mėn 

Pagalba tėvams, kaip 

padėti jų vaikams 

pasirinkti profesiją 

Kviestinis 

lektorius 

Bendradarbiavimas 

su soc. Partneriais 

( Priedas Nr.1) 

Bendri renginiai , 

susitikimai, atvirų 

durų dienos, 

išvykos, 

konsultacijos ir t.t 

5-8, I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokinai 

6 val. 09-03mėn. Supažindinimas su 

profesijomis 

Klasių vadovai 

 

 

 

Programa sudaryta remiantis: 1. Ugdymo karjerai programa (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 

15 d. įsakymu Nr. V-72) 2. Mokytojo knyga (www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html) 3. Mokinio knyga 

(www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html) 

 

 

Priedas Nr.2 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiomis mokymo įstaigomis 

Lietuvos Policijos, Pasieniečių mokykla; 

Ugniagesių gelbėtojų mokykla; 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija, Lietuvos policijos mokykla, 

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM, 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-oji komanda,  

Lietuvos Šaulių sąjunga,  

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė, 

Kauno dažasvydžio ir šratasvydžio klubu “Legionas”. 

 

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html)
http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html)
http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html


Mokiniai naudojasi ir socialinių partnerių sporto bazėmis: 

 

Pasieniečių mokykloje (Medininkuose) užsiėmimai vyksta lazeriniame tire ir sporto komplekse; Ugniagesių gelbėtojų mokykloje 

(Valčiūnuose) treniruojamasi naudojant lauko mokomuosius eksponatus (traukinio vagoną, lėktuvo maketą), alpinizmo sienelę. 

 


