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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Klasės Vykdytojas 

Bendradarbiauti 

su kolegomis ir 

socialiniais 

partneriais 

Data Ištekliai Laukiami rezultatai 

1.  PKKC paslaugų 

pristatymas naujai į 

gimnaziją 

priimtiems 

mokiniams 

I–IV PKKC 

darbuotojos 

Psichologė  

 

2016 m. rugsėjo  

2–9 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

Mokiniai sužinos apie 

gimnazijoje 

puoselėjamą ugdymo 

karjerai modelį, PKKC 

teikiamas paslaugas, 

Studijų savaitę. 

2.  Dalykų integracija 

pagal gimnazijos 

direktoriaus 

patvirtintą ugdymo 

karjerai programą 

(teminis 

integracijos į 

mokomuosius 

dalykus planą). 

I–IV Dalykų mokytojai 

PKKC 

darbuotojos 

Dalykų mokytojai 

Dir. pav. ugdymui  

K. Porcikaitė  

2016–2017 m. m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės. 

PKKC darbuotojų 

parengtas 

integruojamų temų 

planas. 

Pasitelkus ugdymo 

karjerai tematikos 

integraciją į 

mokomuosius dalykus 

bus pagilintos mokinių 

žinios ir suvokimas 

apie skirtingas 

profesijas. 

Bus užtikrinamas 

nepertraukiamas 

ugdymo karjerai 

procesas. 

3.  Gimnazistų 

individualios 

ugdymo karjerai 

konsultacijos  

I–IV A. Stačiokaitytė 

A. Naseckaitė 

Psichologė  Nuolat pagal 

registraciją 

Žmogiškieji 

ištekliai 

atvykstančiųjų 

registracijos 

knyga, elektroninės 

informacijos bazė 

Mokiniams bus suteikta 

naudinga informacija 

apie studijas, jie 

tikslingiau planuos 

savo veiklas, būsimą 

karjerą. 

4.  Informaciniai 

renginiai apie 

studijas Lietuvoje 

IV Aukštųjų 

mokyklų atstovai 

Gimnazijos 

administracija 

A. Naseckaitė 

Nuolat pagal 

institucijų 

siūlomų renginių 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

nešiojamas 

Mokiniams bus suteikta  

visa aktuali informacija 

apie studijas Lietuvoje. 
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Klasių auklėtojai kalendorių kompiuterinis 

projektorius 

(multimedia) 

Mokiniai sužinos apie 

studijų sritis bei 

skirtingas studijų 

programas, siūlomas 

Lietuvos aukštųjų 

mokyklų.  

5.  Informaciniai 

renginiai apie 

studijas užsienyje 

IV UAB „Kalba.lt“ 

atstovai; 

UAB Baltic 

Council; 

Studijų užsienyje 

informacijos 

centras 

Gimnazijos 

administracija. 

A. Naseckaitė 

Klasių auklėtojai 

Nuolat pagal 

institucijų 

siūlomų renginių 

kalendorių 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

nešiojamas 

kompiuterinis 

projektorius 

(multimedia) 

Mokiniams bus suteikta  

visa aktuali informacija 

apie studijas užsienyje. 

Mokiniai sužinos apie 

studijų sritis bei 

skirtingas studijų 

programas, siūlomas 

skirtingų užsienio šalių 

aukštojo mokslo 

institucijų. 

6.  E-portfolio 

pristatymas ir 

pilotinis 

išbandymas 

gimnazijoje 

I–III PKKC 

darbuotojos 

Gimnazijos 

administracija. 

IT mokytojai 

Klasių auklėtojai 

 

Pagal E-portfolio 

diegimo grafiką  

Žmogiškieji 

ištekliai, MS Office 

365 programinė 

sąsaja, 

kompiuterinė įranga  

Mokiniai pradės 

naudotis elektroniniu 

kompetencijų aplanku 

aiškiau suvoks karjeros 

planavimo procesą, 

pasiekimų ir pažangos 

įrodymų fiksavimą.    

E-portfolio išbandymas 

gimnazijos 

bendruomenei suteiks 

galimybę tiksliau 

numatyti ugdymo 

karjerai paslaugų 

poreikį, efektyviau 

planuoti šios srities 

paslaugas. 

7.  Apsilankymas 

Mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis Žemė“ 

I–IV Dalykų mokytojai 

PKKC 

darbuotojos 

Klasių auklėtojai 

 

2016 m. 

 rugsėjo 9 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

TAMO el.dienynas 

Pagal skirtingas studijų 

sritis mokiniai 

apsilankys mokslo 
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renginiuose (pagal 

gimnazistų 

pasirinktą studijų 

sritį) 

 populiarinimo 

renginiuose. Mokslo 

festivalio „Erdvėlaivis 

Žemė“ metu 

gimnazistams bus 

suteikta naudinga 

informacija apie 

profesinės veiklos 

įvairovę, mokslininkų 

darbo kryptis, ūkio 

sektorius, savo veiklose 

naudojančius 

mokslinius išradimus. 

Mokiniai pagilins 

žinias apie skirtingas 

studijų sritis bei galimą 

profesinę veiklą. 

8.  ,,LAMABPO 

informacinė 

sistema. 

Pasirengimas 

stojimui į aukštąją 

mokyklą“ 

Ugdymo karjerai ir 

informacinių 

technologijų 

integruotas 

praktinis 

užsiėmimas 

IV A. Naseckaitė Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

2016 m. spalis Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 

 

Mokiniai pagilins 

žinias apie Lietuvos 

švietimo sistemos 

teikiamas galimybes; 

perėjimo iš gimnazijos 

į aukštąją mokyklą 

žingsnius. Bus 

išbandytos AIKOS 

informacinė duomenų 

bazė, LAMABPO 

stojamojo balo 

skaičiuoklė. 

9.  Gimnazijos 

pristatymas kitų 

mokyklų bei 

progimnazijų 

bendruomenėms 

I–IV A. Stačiokaitytė 

I. Skridlaitė 

E. Petronienė 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinių tarybos 

2016 m. spalis–

2017 m. balandis 

 

El. informacijos 

laikmenos. 

Kanceliarinės 

priemonės. 

Gimnaziją 

pristatantys 

Gimnazijos ugdymo 

sistema bus pristatyta 

kitų mokyklų ir 

progimnazijų 

bendruomenėms.  
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nariai lankstinukai. 

10.  Profesinio 

veiklinimo vizitų 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

I–IV A. Naseckaitė 

K. Porcikaitė 

Išorės partneriai 

KTU, VGTU, LPK 

projekto ,,Misija: 

karjera“ 

koordinatoriai, 

verslo sektorių 

atstovai; 

Kauno m. 

savivaldybės 

pilotinis profesinio 

veiklinimo 

projektas 

2016–2017 m. m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės, 

IKT, transporto 

priemonės 

Mokiniai sužinos apie 

realiai atliekamas 

darbuotojų veiklas 

skirtingų sektorių 

įmonėse; susipažins su 

įvairių įmonių personalo 

atrankos ir skatinimo 

politika, geriau pažins 

darbo pasaulį. 

 

11.  Gimnazistų 

profesinio 

orientavimo 

paslaugų 

koordinavimas per 

gimnazijos 

universitetinius 

centrus 

I–IV  Universitetinių 

centrų vadovai 

Dir. pav.  

K. Porcikaitė 

PKKC darbuotojos 

Klasės auklėtojai 

2016–2017 m. m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės, 

IKT 

Mokiniai, pagal 

pasirinktą studijų sritį, 

susipažins su studijų bei 

profesinės veiklos 

įvairove, planuos savo 

tolimesnes veiklas. 

Universitetinių centrų 

koordinuojami renginiai 

suteiks galimybę 

gimnazistams kryptingai 

domėtis pasirinkta 

studijų sritimi. 

12.  Mokinių poreikio 

ugdymo karjerai 

paslaugoms 

tyrimas. Apklausos 

forma generuojama 

Google Forms, 

trumpoji apklausos 

nuoroda pateikiama 

mokiniams per 

TAMO dienyną 

I–IV PKKC 

darbuotojos  

Psichologė 

klasių auklėtojai 

Dir. pav.  

K. Porcikaitė 

2016 m. lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai  

Kanceliarinės 

priemonės, 

kopijavimo 

paslaugos 

 

Atliktas tyrimas padės 

tiksliau apibrėžti 

konsultavimo paslaugų 

formų ir kokybės 

poreikį gimnazijoje. 
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13.  Grupinės 

konsultacijos klasės 

valandėlių metu 

„Savęs pažinimas: 

mano stiprybės ir 

tobulintinos sritys“ 

(iki 12 dalyvių, 

trukmė 45 min.) 

I I. Skridlaitė 

 

 

Psichologė  

klasių auklėtojai 

2016 m. gruodis Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

atvykstančiųjų 

registracijos 

knyga 

Mokiniai patobulins 

savęs pažinimo 

gebėjimus. 

Gebės atrasti savęs 

pažinimo ir karjeros 

projektavimo sąsajas. 

14.  Praktiniai 

užsiėmimai 

naudojant IKT 

„LAMABPO 

stojamojo balo 

skaičiuoklė.(iki 12 

žmonių, trukmė 45 

min.) 

IV PKKC 

darbuotojos 

Klasių auklėtojai 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

G.Radzevičius 

R. Koncevičius 

 

2016 m. gruodžio 

5–9 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės  

IKT kabinetai 

atvykstančiųjų 

registracijos 

knyga 

Mokiniai bus 

supažindinti su 

LAMABPO informacine 

sistema ir dokumentų 

pateikimų etapais. 

15.  Ugdymo karjerai 

rodiklių 

skaičiavimas, 

pildymas ir 

patvirtinimas 

stebėsenos 

sistemoje 

I–IV K. Porcikaitė 

A. Naseckaitė 

 

PKKC darbuotojos, 

Klasių auklėtojai 

2016 m. gruodis IKT, statistiniai 

duomenys 

K. Porcikaitė ir  

A. Naseckaitė pateiks 

statistinę ugdymo 

karjerai informaciją 

nacionalinėje ugdymo 

karjerai sistemoje, 

reikalingus mokyklų 

pasiekimams fiksuoti. 

16.  Mokinių poreikio 

ugdymo karjerai 

paslaugų srityje  

tyrimo rezultatų 

pristatymas 

bendruomenei 

(elektroninė 

ataskaita 

gimnazijos 

tinklapyje) 

I–IV A. Naseckaitė PKKC darbuotojos 2017 m. sausio 

23–31 d. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

Tyrimo pristatymas 

bendruomenei padės 

tikslingiau išnaudoti 

konsultavimo paslaugų 

formų įvairovę. Leis 

formuluoti naujus tikslus 

PKKC veikloms. 

17.  Grupinės III A. Naseckaitė Klasių auklėtojai 2017 m. vasaris Žmogiškieji Mokiniai susipažins su 
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konsultacijos 

„Savanorystė. 

Praktikos įgijimas 

dar nepradėjus 

dirbti“ (iki 12 

dalyvių, trukmė 45 

min.) 

I. Skridlaitė 

 

A.C. Patria atstovai ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės, 

IKT klasės, 

atvykstančiųjų 

registracijos 

knyga 

savanorystės sąvoka, 

gaus informacijos apie 

savanoriškos veiklos 

įstatymo pagrindines 

nuostatas. Gimnazistai 

supras savanorystės 

poveikį asmens karjerai, 

sužinos priežastis dėl 

kurių darbdaviai vertina 

asmenis, išbandžiusius 

savanorystę.  

18.  Išvyka į Lietuvos 

darbo biržos 

Jaunimo darbo 

centrą 

II PKKC 

darbuotojos 

 

Klasių auklėtojai 2017 m. sausis–

vasaris, pagal 

ŠUS atsiunčiamą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai sužinos apie 

profesijų pasaulį ir darbo 

rinkos tendencijas. 

19.  Aukštųjų mokyklų 

mugė Kaune 

I–IV A. Naseckaitė 

I. Skridlaitė 

 

Klasių auklėtojai 2017 m. sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai pasinaudos 

galimybe surinkti 

naudingą informaciją 

apie studijų programas ir 

mokymosi galimybes 

Lietuvos aukštosiose 

mokyklose. 

20.  Aukštųjų mokyklų 

mugė Vilniuje 

IV L. Kekienė 

A. Stačiokaitytė 

Klasių auklėtojai 2017 m. vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai pasinaudos 

galimybe surinkti 

naudingą informaciją 

apie studijų programas ir 

mokymosi galimybes 

Lietuvos aukštosiose 

mokyklose, profesinio 

mokymo įstaigose. Jie 

susipažins su studijų 

užsienyje galimybėmis. 

21.  Nuolatinis mokinių 

ir jų tėvų 

informavimas per 

I–IV PKKC 

darbuotojos 

Universitetų, 

kolegijų, profesinio 

mokymo įstaigų 

Nuolat  Žmogiškieji  

ištekliai.  IKT. 

Atnaujinta TAMO 

Bendruomenės nariai 

sužinos apie ugdymo 

karjerai renginius bei 
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TAMO apie 

ugdymo karjerai 

srities naujienas ir 

renginius 

atstovai versija.  iniciatyvas. Galės laisvai 

pasirinkti jiems 

aktualius užsiėmimus. 

22.  Seminaras 

„Lietuvos švietimo 

sistema“ (iki 12 

dalyvių, trukmė 45 

min.) 

I PKKC 

darbuotojos 

Klasių auklėtojai 2017 m. vasaris, 

pagal su klasių 

auklėtojais 

suderintą grafiką 

Žmogiškieji  

ištekliai 

kanceliarinės 

priemonės 

atvykstančiųjų 

registracijos knyga.  

IKT. 

Mokiniai supras LR 

švietimo sistemos 

struktūrą ir jos 

ypatumus. 

23.  Konsultacijų ciklas 

,,Studijų sritys. 

Individualaus 

ugdymosi plano 

sudarymas“ 

II A. Naseckaitė Dir. pav. 

K. Porcikaitė 

Klasių auklėtojai 

2017 m. kovas–

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

IKT, 

Informacinių 

technologijų klasė 

Mokiniai geriau įsimins 

studijų sričių 

pasirinkimo galimybes. 

Aptars ugdymosi plano 

sudarymo principus. 

Bus pasirinktos 

mokiniams 

tinkamiausios studijų 

sritys, į kurias 

atsižvelgus bus 

formuojamas 

individualus ugdymo 

planas. 

24.  II gim. klasių 

mokinių testavimas 

naudojant Klimov 

ir Holland tipo 

klausimynus 

II Psichologė Dir. pav. 

 K. Porcikaitė 

2016 m. gruodis Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

Mokiniai tikslingiau 

rinksis studijų sritis, 

daugiau dėmesio kreips 

į mokomųjų dalykų 

pasirinkimą sudarant 

individualų ugdymosi 

planą.  

 

25.  Gimnazistų tėvų ir 

globėjų 

supažindinimas su 

II A. Naseckaitė Dir. pav.  

K. Porcikaitė 

Klasių auklėtojai 

2017 m. 

balandis–gegužė 

IKT, 

Aktų salė, 

Kanceliarinės 

Gimnazistų tėvai 

sužinos apie studijų 

sritis ir jų įtaką 
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studijų sričių ir 

vidurinio ugdymo 

programomis Tėvų 

dienoje 

priemonės individualaus mokinio 

ugdymo plano 

sudarymui. 

26.  Tradicinis renginys 

,,Studijų savaitė 

2017“ 

I–IV PKKC 

darbuotojos. 

 

Gimnazijos 

administracija 

Lietuvos aukštųjų 

mokyklų  atstovai. 

Gimnazijos 

bendruomenė. 

2017 m. vasaris–

kovas 

(preliminari data 

02.27–03.03) 

Žmogiškieji  

ištekliai 

kanceliarinės 

priemonės 

atvykstančiųjų 

registracijos knyga.  

IKT. 

Mokiniai išsiaiškins 

kokios studijų sritys 

jiems yra tinkamiausios. 

Bus aptarta studijų 

programų įvairovė. 

27.  II gimn. klasių 

mokinių testavimo, 

naudojant Klimov 

ir Holland tipo 

klausimynus, 

rezultatų 

pristatymas 

II Psichologė Dir. pav. 

K. Porcikaitė 

 

2017 m. vasaris–

kovas 

Žmogiškieji  

ištekliai, IKT. 

Mokinių testavimo 

rezultatų pristatymas 

gimnazijos 

bendruomenei leis 

kryptingiau formuoti 

ugdymo turinį, 

pasiūlyti gimnazistams 

aktualias paslaugas bei 

ugdymo karjerai 

renginius.  Mokiniai 

tikslingiau rinksis 

studijų sritis, daugiau 

dėmesio kreips į 

mokomųjų dalykų 

pasirinkimą sudarant 

individualų ugdymosi 

planą vidurinio 

ugdymo programai. 

28.  Praktiniai 

užsiėmimai ,,Mano 

karjeros planas“ 

I A. Stačiokaitytė 

I. Skridlaitė 

Klasių auklėtojai 2017 m. balandis IKT: multimedia 

projektorius, 

kompiuteris, 

el. informacijos 

laikmenos. 

Kanceliarinės 

Mokiniai, naudodami 

savęs pažinimo 

gebėjimus ir žinias apie 

tolimesnio 

mokymosi/darbo/ 

savanorystės galimybes, 
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priemonės pradės rengti asmeninius 

karjeros planus. 

29.  Informacinė 

paskaita „Stojimo 

prašymo pildymas 

LAMABPO“ 

IV PKKC 

darbuotojos 

Klasių auklėtojai, 

Lietuvos aukštųjų 

mokyklų priėmimo 

skyrių darbuotojai.  

2017 m. balandis Žmogiškieji 

ištekliai, 

kompiuterinis 

projektorius 

(multimedia) 

Mokiniams bus priminti 

ir nuodugniai paaiškinti  

LAMABPO dokumentų 

tinkle (online) pildymo 

principai ir etapai. 

30.  Seminaras 

,,Lyderystės 

reikšmė asmens 

profesinėje 

veikloje“ 

III I. Skridlaitė Klasių auklėtojai 2016 m. spalis 

2017 m. gegužė  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kanceliarinės 

priemonės 

Mokiniai sužinos apie 

skirtingas lyderystės 

teorijas, patobulins 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

gebėjimus. 

31.  Nacionaliniai 

Lietuvos mokyklų 

apdovanojimai 

I–IV L. Kekienė 

I. Skridlaitė 

A. Stačiokaitytė 

 

Klasių auklėtojai 2017 m. kovas–

balandis 

Žmogiškieji  

ištekliai. TAMO 

apklausa.  

 

Mokiniai dalyvaudami 

Nacionaliniuose 

Lietuvos mokyklų 

apdovanojimuose 

patobulins lyderystės 

kompetenciją. 

32.  Karjeros pratybos 

vasaros stovyklos 

„Aisetas 2017“ 

metu 

I–III PKKC 

darbuotojos 

 

T. Skrickus 

V. Jucytė 

A. Paliukaitienė 

V. Grigonis 

J. Sakalienė 

R. Balčiuvienė 

2017 m. birželis Žmogiškieji  

ištekliai 

kanceliarinės 

priemonės, 

Spec. priemonės, 

skirtos užduočių 

atlikimui, 

nešiojamas 

kompiuteris, 

multimedia 

projektorius. 

Mokiniai patobulins 

savo žinias apie karjeros 

planavimą. Bus 

skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas ir 

komandinio darbo 

gebėjimų plėtra. 

 

Parengė     Kauno Maironio universitetinės gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinio centro metodininkė 

Aurelija Naseckaitė 


