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PATVIRTINTA
Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorijos direktoriaus 
2022 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. V-126

KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA

2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO ORIENTAVIMO
VEIKLOS PLANAS 

1. Planas reglamentuoja profesinio orientavimo veiklas mokykloje, teikiant ugdymo karjerai,
profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. 

2.  Klaipėdos  Stasio  Šimkaus konservatorijos  planas  sudarytas,  atsižvelgiant  į  specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai veiklų paklausą ir tikslingumą, prioritetines
sritis bei ugdymo karjerai turinį reglamentuojančius dokumentus. 

3. Ugdymas karjerai organizuojamas: 
3.1. ugdymo proceso dienomis, skirtoms kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai; 
3.2.  integruojamas  į  klasių  vadovų,  socialinio  pedagogo,  psichologo  veiklas,  bendrojo

ugdymo ir muzikinių dalykų turinį, karjeros planavimo užsiėmimus, projektines veiklas; 
3.3. individualių ir grupinių karjeros specialisto konsultacijų metu. 
4.  Planą  įgyvendina  karjeros  specialistas,  jam  padeda  pedagogai,  pagalbos  mokiniui

specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
   

Priemonės pavadinimas Vykdytojas,
partneriai

Atlikimo
laikas

Tikslinė
auditorija

Laukiami rezultatai

Dokumentų rengimas, duomenų teikimas
Parengti 2022-2023 mokslo 
metų Ugdymo karjerai ir 
profesinio veiklinimo planą

Karjeros 
specialistė

2021 m. 
rugsėjis

I-IV klasės Bus ugdomos 
ugdymo karjerai 
kompetencijos.
Planuojamas 
profesinis 
veiklinimas.
Karjeros specialisto 
darbo sisteminimas.

Pateikti duomenis už 2022 
metus apie ugdymą karjerai  
Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorijoje UGDYMO 
KARJERAI STEBĖSENOS 
INFORMACINEI
SISTEMAI

Karjeros 
specialistė
Lietuvos 
mokinių 
neformaliojo 
švietimo centras

2023 m. 
sausis

Pagerės darbo 
planavimas, 
reikalingų duomenų 
perdavimas.

Sutartis su Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centru,
įgyvendinant projektą 
„Kokybiškų karjeros pa-
slaugų teikimas realioje ir 
virtualioje aplinkoje“ Nr. 
09.4.1-ESFA-V-735-02-0001

Karjeros 
specialistė
Regioninis 
karjeros
centras
Lietuvos 
mokinių 
neformaliojo 
švietimo centras

2022 m. 
rugsėjis

Bus teikiamos 
ugdymo karjerai 
paslaugos, vykdomas
profesinis 
orientavimas.

Ugdymas karjerai. Bendrosios kompetencijos, savęs pažinimas
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Klasės valandėlių ciklas 
„Pasitikėjimas savimi ir 
kitais“

Karjeros 
specialistė
Klasių vadovai

2022-
2023 
m.m.

I-II klasės Kompleksinis prob-
lemų sprendimas.
Socialinis-emocinis 
intelektas.
Pasitikėjimas savimi 
ir kitais.

Gido profesija. Ekskursija po
Klaipėdos miesto senamiestį 
su muzikos teorijos skyriaus 
mokytoja – gide Laima Sug-
intiene

Karjeros 
specialistė
Klasių vadovai

2022 m. 
rugsėjis

I-II klasės Kritinio mąstymo 
ugdymas 
ekskursijoje.
Kūrybiškumo 
ugdymas.

Ekskursija, 
Klaipėdos kariliono bokštas

Klasės vadovė 2022 m. 
spalis

IIa klasė Kritinio mąstymo 
ugdymas 
ekskursijoje.
Kūrybiškumo 
ugdymas.
PO

Užsiėmimas su psichologu 
„Mano vertybės“

Karjeros 
specialistė
Psichologė

2023 m.
balandis

I klasė Kompleksinis prob-
lemų sprendimas.
Socialinis-emocinis 
ugdymas.
Pasitikėjimas savimi 
ir kitais.

Kviestinis lektorius. 
Pamoka-praktikumas “Tikslų
kėlimas ir laiko planavimas”.

Karjeros 
specialistė
Regioninio 
karjeros centro 
specialistė

2023 m. 
sausis

I klasė Tikslų kėlimas.
Laiko planavimas.

Kviestinis lektorius.
 Pamoka-praktikumas “Tik-
slų kėlimas ir laiko planavi-
mas”.

Karjeros 
specialistė
Regioninio 
karjeros centro 
specialistė
Klasių vadovai

2023 m. 
vasaris-
kovas

II-III 
klasės

Tikslų kėlimas.
Laiko planavimas.

Kviestinis lektorius.
Pamoka-praktikumas “Savęs 
pažinimas. Karjeros planavi-
mas”.

Karjeros 
specialistė
Regioninio 
karjeros centro 
specialistė
Klasių vadovai

2023 m..
kovas-
balandis

I-III klasės Tikslų kėlimas.
Laiko planavimas.

Jungtinės pamokos. Klaipė-
dos  universitetas. Iškeisk 
pamoką į paskaitą, pasimat-
uok ateities specialybę. Prof. 
dr. Ingrida Barauskienė "Aš 
keičiu pasaulį"
Nuotolinė paskaita.

Klaipėdos 
universitetas
Rima 
Stonkuvienė

2022 m. 
lapkritis

III klasė Tarpdiscipliniškumo 
ugdymas.
Kritinio mąstymo 
ugdymas.

Jungtinės pamokos.
Klaipėdos  universitetas. 
Iškeisk pamoką į paskaitą, 
pasimatuok ateities 

Klaipėdos 
universitetas
Rima 
Stonkuvienė

2022 m. 
lapkritis

IVa klasė Tarpdiscipliniškumo 
ugdymas.
Kritinio mąstymo 
ugdymas.
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specialybę.
Asist.  Mantas Dūda "Dirb-
tinis intelektas. Kokią ateitį 
jis mums pranašauja".
Nuotolinė paskaita.
Tarptautinis  Erasmus+  pro-
jektas  „Mokymosi  kokybės
gerinimas  tobulinant  kalbų
mokymąsi bei dalinantis geri-
ausia  Klaipėdos  Stasio
Šimkaus  konservatorijos
mokymo  patirtimi“  pagal
„Erasmus  +“  programos
įgyvendinimo  2  pagrindinį
veiksmą  „Asmenų  mobilu-
mas  mokymosi  tikslais“.  II-
asis  mobilumas  Projekto
partneris  -  Tarptautinė  Rytų
Paryžiaus  mokykla  (LIEP).
Užsienių  kalbų  (anglų,  por-
tugalų,  ispanų)  tobulinimas
suintegruojant  teatro  ele-
mentus  ir  Bossa  Novos
muzikos žanrą. 9 mokiniai ir
3 mokytojai (anglų k., džiazo
ir  populiariosios  muzikos
vokalo, teatro).

Regina 
Baronienė
Rasa Oberhaus
Livija 
Trakumienė

2022 m.
spalis

I-III klasės
9 mokiniai

Tarpkultūrinės ko-
munikacijos
ugdymas.
Kūrybiškumo ugdy-
mas.

Tarptautinis  Erasmus+  pro-
jektas  „Mokymosi  kokybės
gerinimas  tobulinant  kalbų
mokymąsi bei dalinantis geri-
ausia  Klaipėdos  Stasio
Šimkaus  konservatorijos
mokymo  patirtimi“  pagal
„Erasmus  +“  programos
įgyvendinimo  2  pagrindinį
veiksmą  „Asmenų  mobilu-
mas mokymosi tikslais“.  III-
asis  mobilumas  Projekto
partneris  -  Integruota
bendrojo ugdymo Kurt Schu-
macher vardo mokykla. Užsi-
enių kalbų (anglų, portugalų,
ispanų)  tobulinimas  suinteg-
ruojant  teatro  elementus  ir
Bossa Novos muzikos žanrą.
8  mokiniai  ir  3  mokytojai
(anglų k., džiazo ir populiari-
osios  muzikos  vokalo,
teatro).

Regina 
Baronienė
Rasa Oberhaus
Livija 
Trakumienė

2023 m. 
vasaris

I-II klasės
8 mokiniai

Tarpkultūrinės ko-
munikacijos 
ugdymas.
Kūrybiškumo ugdy-
mas.

Profesinis orientavimas. Profesijų pažinimas ir veiklinimo praktika
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Muzikinio teatro special-
izacija (VIKO).
Absolventė Jorigė Augusti-
naitė.

Karjeros 
specialistė
Klasės vadovė

2022 m.
rugsėjis

IV-tos 
klasės

Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais

Mokytojų dienos renginys. 
Pasimatuok profesiją.

Klasės vadovė
Mokiniai

2022 m.
spalis

IV-tos 
klasės

Profesinio 
veiklinimo praktika

Susitikimas su Nacionalinio 
kraujo centro specialistais 
“Darbas ir atsakomybė, 
galimybės ir būtinybė“.

Karjeros 
specialistė
Gražina 
Olcvikienė
Roma 
Stonkuvienė

2022 m.
lapkritis

I, IIa 
klasės

Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais

Europos kalbų diena.
KU Erasmus+projektų 
dalyviai (pagal mainų pro-
gramą) ir LCC studentai.
KU vyr. specialistės 
tarptautiškumui bei integrac-
jai: Kristina Mataitienė Dei-
mantė Končiūtė.

Karjeros 
specialistė
Rasa Oberhaus
Žydra Šmitienė

2022 m.
rugsėjis

I-IV klasės Tarpkultūrinės ko-
munikacijos ugdy-
mas.
Supažindinimas su 
tarptautine praktika 
(mokslas užsienyje).

Trimito specializacija. Laury-
nas Lapė

Zenonas Šimkus 2022 m.
spalis

I-IV klasės Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Profesinis veiklini-
mas.

Choro dirigavimo special-
izacija. Egidijus Kaveckas

Jolanta 
Vyšniauskienė

2022 m.
spalis

I-IV klasės Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Profesinis veiklini-
mas.

 Meistriškumo pamokos pi-
anistams.
Hanoverio muzikos, teatro ir 
medijų universiteto pedago-
gas, tarptautinių konkursų 
laureatas pianistas Gintaras 
Januševičius

Spec. 
fortepijono 
skyriaus 
mokytojai

2022 m.
spalis

I-IV klasės Supažindinimas su 
tarptautine praktika 
(mokslas užsienyje).
Profesinis veiklini-
mas.

Susitikimas su amerikiečių 
trombonininku, kompozitori-
umi ir pedagogu Michaeliu 
Svoboda

Egidijus 
Miknius
Zenonas Šimkus

2022 m.
lapkritis

I-IV klasės Supažindinimas su 
tarptautine praktika 
(mokslas užsienyje).
Profesinis veiklini-
mas.

Meistriškumo pamokos.
Susitikimas su perkusijos vir-
tuozu Arkadij Gotesman

Mykolas Eiva
Viačeslav 
Krasnopiorov

2022 m.
lapkritis

I-IV klasės Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Profesinis veiklini-
mas.

Meistriškumo pamokos. 
Klasikinis vokalas – 
profesorė iš Švedijos Barbro 

Dainavimo 
skyriaus 
mokytojai

2022 m.
lapkritis

I-IV klasės Supažindinimas su 
tarptautine praktika 
(mokslas užsienyje).
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Marklund. Profesinis veiklini-
mas.

Draugo diena. Policininko 
specialybė. Svečiuose – 
policijos komisariato 
policininkas. Tema „Teisinė 
atsakomybė“.

Karjeros 
specialistė
Soc. pedagogė
Psichologė

2022 m.
lapkritis

I-II klasės Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.

Klaipėdos m. savivaldybės 
Imanuelio Kanto viešosios 
bibliotekos Meno skyriaus 
kūrybinėse dirbtuvėse -
edukacija „Atrakink 
reklamą".

Klasės vadovė 2022 m.
gruodis

IIb klasė Profesinio 
veiklinimo praktika.

Fotografo specialybė. 
Absolventas Domas Rimeika

Karjeros 
specialistė

2022 m.
gruodis

I-IV klasės Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.

Klasikinio vokalo 
specializacija. Absolventė 
Lauryna Bendžiūnaitė

Chorinio 
dirigavimo 
skyriaus
mokytojai

2023 m. 
sausis

I-IV klasės Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Supažindinimas su 
tarptautine praktika 
(darbas užsienyje).

Akordeono specializacija. 
Susitikimas su mokyklos ab-
solventais, LMTA I kurso at-
likėjo raiškos (akordeonas) 
studentais M. Kukšta ir Ž. 
Šimkumi.

Karjeros 
specialistė
Marina 
Logutenkova

2023 m. 
sausis

I-IV klasės Buvusių mokinių 
sėkmės istorijos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Profesinis informavi-
mas.

Išvyka į Nacionalinio operos 
ir baleto teatro spektaklį. Ek-
skursija.

Karjeros 
specialistė
Klasių vadovai

2023 m.
Balan-
dis-
gegužė

I-IV klasės Profesinis informavi-
mas.
Profesinis veiklini-
mas.

“Operomanija”, edukacija.  
Barokinio teatro triukšmų 
mašinų kūrybinės dirbtuvės,

Karjeros 
specialistė
Klasių vadovai

2023 m.
Balan-
dis-
gegužė

I-IV klasės Profesinis informavi-
mas.
Profesinis veiklini-
mas.

Padėti organizuoti tėvų 
inicijuotus renginius

Visuotinė atvirų durų diena 
tėvų darbovietėse „Šok į tėvų
klumpes“

Tėvų komitetas 
Karjeros 
specialistė

2022 m.
birželis

I-IV klasės Stiprės 
konservatorijos 
organizacinės 
struktūros padalinių 
veiklų efektyvumas. 
Tobulės 
bendradarbiavimas 
tarp bendruomenės 
narių.
Bus ugdomos 
ugdymo karjerai 
kompetencijos.
Profesinis 
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orientavimas.
Planavimas

Organizuoti susitikimus su 
aukšto meistriškumo 
menininkais. Vykdyti 
informacijos sklaidą.

Direktorius,
Muzikinį ir 
Bendrąjį 
ugdymą 
organizuojančių 
skyrių vedėjai,
ugdymo karjerai
koordinatorius

Pagal 
poreikį

I-IV klasės Pagerės mokinių 
kūrybinės ir 
dalykinės 
kompetencijos.
Bus užtikrintas 
mokyklos 
pristatymas 
visuomenei.

Organizuoti konservatorijoje 
tarptautinius, respublikinius, 
miesto konkursus, 
konferencijas, seminarus-
praktikumus, olimpiadas, 
tarpdalykinius integracinius 
projektus.

Direktorius,
Muzikinį ir 
Bendrąjį 
ugdymą 
organizuojančių 
skyrių vedėjai, 
mokytojai,
Karjeros 
specialistas

Visus 
metus

I-IV klasės Pagerės mokinių 
kūrybinės, 
kultūrinės, praktinės,
pažintinės 
kompetencijos.

Nuolat bendradarbiauti su 
mokinių tėvais, sprendžiant 
mokinių ugdymo karjerai 
klausimus.

Karjeros 
specialistas
Tėvų komitetas
Klasių vadovai

Nuolat Mokinių 
tėvai

Pagerės 
komunikacija tarp 
tėvų ir mokytojų.

Įtraukti mokinius į aktyvią 
kultūrinę veiklą, tęsti 
bendradarbiavimą su 
Klaipėdos valstybiniu 
muzikiniu teatru, Klaipėdos 
koncertų sale, Kristaus 
Karaliaus bažnyčia, 
Pranciškonų ordino 
vienuoliais, Klaipėdos 
apskrities Ievos Simonaitytės
biblioteka, LMTA  KF.

Karjeros 
specialistas
Klasių vadovai

Visus 
metus

I-IV klasės Bus ugdomos 
ugdymo karjerai 
kompetencijos. 
Stiprės 
konservatorijos 
organizacinės 
struktūros padalinių 
veiklų efektyvumas. 
Tobulės 
bendradarbiavimas
tarp bendruomenės 
narių.

Naujų socialinių partnerių 
paieška, kontaktų 
užmezgimas, išvykos į 
įstaigas, įmones

Karjeros 
specialistas

Visus 
metus

Stiprės konsultavimo
gebėjimai, vyks 
glaudus 
bendradarbiavimas 
su mokiniais, 
socialiniais 
partneriais

Karjeros paslaugos 
mokiniams:
1. Grupinis darbas ugdymo 
karjerai  temomis su I-IV 
klasių mokiniais;
2. Individualus darbas su I-
IV klasių mokiniais.

Karjeros 
specialistas
Klasių vadovai
Psichologė

Visus 
metus

I-IV klasės Mokinio savęs 
pažinimo proceso 
svarbos suvokimas.
Bus ugdomos 
ugdymo karjerai 
kompetencijos.

Informavimas
Elektroniniame dienyne, 
mokyklos tinklapyje, 

Karjeros 
specialistas 

Visus 
metus

I-IV klasių
mokiniai

Bus ugdomos UK 
kompetencijos ir 
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Facebook‘o paskyroje talpinti
informaciją apie ugdymą 
karjerai ir profesinį 
orientavimą. 

vykdoma sklaida 
apie profesinį 
orientavimą.

Susitikimas su LMTA 
Klaipėdos fakulteto atstovu.

Karjeros 
specialistė
LMTA 
Klaipėdos 
fakultetas

Balandis
Gegužė

III-IV 
klasės

Informacija.
Supažindinimas su 
studijų programomis.

Mokinių išvyka į parodą ir 
edukacinius renginius  
„Studijų regata‘22“.

Karjeros 
specialistė
Klasių vadovai

2021 m. 
kovas 

I-IV klasės Informacija.
Supažindinimas su 
aukštųjų ir profesinių
mokyklų studijų 
programomis.

Savišvieta. Asmeninis profesinis tobulėjimas
Naujausios ugdymo karjerai 
literatūros publikavimas 
stende bibliotekoje.

Karjeros 
specialistas 
Bibliotekininkas

Visus 
metus

I-IV klasės Bus ugdomos 
ugdymo karjerai 
kompetencijos.
Profesinis 
informavimas.

Kvalifikacijos kėlimas ir 
saviugda: literatūros ugdymo 
karjerai sistemos tematika 
nagrinėjimas; konferencijų, 
seminarų, metodinių būrelių 
susirinkimų lankymas; 
konsultavimo įgūdžių 
tobulinimas.

Karjeros 
specialistas 

Visus 
metus

Tinkamos literatūros 
parinkimas, įgytų  
žinių pritaikymas 
ugdymo karjerai ir 
profesinio 
orientavimo srityse.

Konferencija karjeros 
soecialistams Kaune 
„Profesinis orientavimas: 
iššūkiai ir perspektyvos“.

Karjeros 
specialistas
ŠMM
Lietuvos 
mokinių 
neformalaus 
švietimo centras

2022 m. 
gruodžio
mėn.

Tinkamos literatūros 
parinkimas, įgytų  
žinių pritaikymas 
ugdymo karjerai ir 
profesinio 
orientavimo srityse.
Rūpimų klausimų 
dėl profesinio orien-
tavimo paslaugų 
teikimo ir karjeros 
specialisto darbo 
išsiaiškinimas.

Konsultacijos karjeros spe-
cialistams.

ŠMM 2022 m. 
rugsėjis
lapkritis
2023 m.
sausis

Rūpimų klausimų 
dėl profesinio orien-
tavimo paslaugų 
teikimo ir karjeros 
specialisto darbo 
išsiaiškinimas.

__________________
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