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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje organizuojama profesinio orientavimo veikla, paskirtas asmuo, atsakingas 

už mokinių profesinį informavimą (toliau – PO) ir įveiklinimą. PO veiklų metu mokiniai skatinami ir mokomi atlikti savianalizę: išsitirti 

gabumus, polinkius, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis profesinę veiklą. Mokiniams teikiama pažintinė informacija apie 

profesijas, specialybes, mokymo ir studijų sistemą. Bendradarbiaujama su kitomis švietimo įstaigomis, profesinio mokymo mokyklomis, 

darbdaviais (socialiniais partneriais), mokymo medžiaga rengiama ir kaupiama progimnazijos bibliotekoje. Dalykų mokytojai bei klasių 

auklėtojai integruoja karjeros planavimo temas į savo veiklą.  

 

II. TIKSLAI 

 

2. Tikslai: 

2.1. nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią PO paslaugų sistemą progimnazijoje. Sudaryti sąlygas 

progimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų; 

2.2. aktyviai bendradarbiauti su kitomis mokymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendrų interesų 

sandūros srityje. Profesinį orientavimą vykdyti teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo, profesinio 

veiklinimo paslaugas. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3. Uždaviniai:  

3.1. teikti mokiniams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas; 

3.2. padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems progimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO 

paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas; 

3.3. padėti mokiniams planuoti individualią karjerą; 



3.4. organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą; 

3.5. organizuoti mokiniams įvairius ugdymo karjerai renginius; 

3.6. kaupti bei skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais; 

3.7. inicijuoti bei dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų bei modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros 

valdymo srityje; 

3.8. vykdyti PO stebėseną progimnazijoje. 

 

IV. VEIKLOS PLANAS 

 

4.Veiklos planas: 

Eil. 

Nr. 
Veiklų sritys Veiklos/priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas rezultatas 

1.  Planavimas Profesinio orientavimo veiklos plano 

rengimas.  

 

 

 

 

 

Informacijos rinkimas apie dominančias 

profesines sritis: mokinių apklausa, 

individualūs pokalbiai. 

 

 

 

Karjeros paslaugų stebėsena ir kitos 

kokybės užtikrinimo priemonės. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

administracija 

 

 

 

5-8 klasių 

mokiniai 

 

 

 

 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas 

Rugsėjis – 

spalis 

 

 

 

 

 

Spalis  – 

gruodis 

 

 

 

 

Reguliariai  

- 

 

 

 

 

 

 

Įvairūs socialiniai 

partneriai, 

atsižvelgiant į 

mokinių apklausų 

metu įvardintas 

profesines sritis  

- 

Parengtas ir direktoriaus 

įsakymu patvirtintas veiklos 

planas 2021-2022 mokslo 

metams. Plano tikslinimas, 

rezultatų fiksavimas, plano 

koregavimas pasikeitus 

numatytoms veikloms. 

Pamokų metu atlikta 5-8 

klasių mokinių apklausa. 

Surinkta informacija 

susisteminta ir išanalizuota. 

 

Paslaugų kokybės 

išsiaiškinimas ir kokybiškų 

aktualių karjeros paslaugų 

teikimo užtikrinimas. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Karjeros specialistų kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda. 

 

 

 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas 

 

 

Reguliariai  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Plėtojamos karjeros paslaugų 

koordinavimo kompetencijos. 

Tai padeda gerinti karjeros 

planavimo kokybę 

progimnazijoje. 



Klasių vadovų kompetencijos įgijimas 

profesinio orientavimo klausimais. 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojų kompetencijos 

įgijimas profesinio orientavimo 

klausimais.  

 

 

 

Bendradarbiavimas/gerosios patirties 

dalijimasis su kitų Druskininkų 

savivaldybės mokyklų karjeros 

konsultantais. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

klasių 

auklėtojai 

 

 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

dalykų 

mokytojai 

 

- 

Pagal 

poreikį  

 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Druskininkų 

švietimo centras, 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras, 

www.mukis.lt  

Individualios ar grupinės 

konsultacijos klasių 

vadovams sprendžiant 

problemas, susijusias su 

auklėtinių poreikiais karjeros 

planavimo srityje. 

 

Plėtojamos dalykų mokytojų 

kompetencijos, padedančios 

efektyviau integruoti ugdymo 

karjerais medžiagą į dalykų 

pamokas. 

 

Įgytų žinių/patirties taikymas 

praktinėje veikloje. 

3. Profesinio 

orientavimo (PO) 

programos 

įgyvendinimas  

Susitarimai dėl PO programos 

įgyvendinimo. 

PO temų integravimas į dalykų 

pamokas. 

PO programos integravimo stebėsena.  

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai  

Visus 

metus 

- Į dalykus integruota PO 

programa. 

Atlikta PO programos 

integravimo į dalykų 

pamokas stebėsena. 

4. Mokinių profesinis 

konsultavimas  

Priemonės, leidžiančios pažinti 

individualias savybes, padedančios 

spręsti klausimus, susijusius su karjeros 

planavimu.  

Individualių ir grupinių konsultacijų 

organizavimas padedant mokiniams 

pažinti save, reflektuoti įgytą patirtį, 

išsikelti ir siekti karjeros tikslo, ieškoti 

savanorystės vietų. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokiniai, 

mokinių tėvai 

Visus 

metus  

- Mokinių asmenybės savybių 

pažinimas karjeros kontekste; 

mokinių gebėjimas pažinti 

karjeros interesus. 

Įvykdytos konsultacijos, 

susisteminta informacija apie 

mokinius, parašytos mokinių 

refleksijos. 

http://www.mukis.lt/


Priemonės, padedančios spręsti karjeros 

problemas, susijusias su socialiniais, 

sveikatos, psichologiniais ir kitais 

veiksniais (spec. poreikių vaikų 

konsultavimas, bendradarbiavimas su 

pagalbos įstaigomis).  

Bendradarbiavimas su mokyklos 

psichologo asistentu, socialiniu 

pedagogu, vaiko gerovės komisija, 

pagalbos mokiniui specialistais įžvelgus 

galimas psichologines, socialines 

mokinių problemas. 

5. Mokinių profesinis 

informavimas  

Įvairios informavimo priemonės, 

suteikiančios informaciją apie švietimo 

teikėjus ir jų vykdomas mokymo ar 

studijų programas, priėmimo taisykles 

(individualios ir grupinės konsultacijos), 

darbo galimybes, išvykos į studijų 

parodas, muges, susitikimai su buvusiais 

mokiniais, seminarų, paskaitų 

mokiniams organizavimas nuotoliniu 

būdu (COVID-19 epidemijos metu), 

veiklinimo užsiėmimų (pažintinių, 

patyriminių) organizavimas. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokiniai 

Visus 

metus  

Socialiniai 

partneriai  

Mokinių savęs pažinimo 

kompetencijų ugdymas, 

darbo paskirties ir karjeros 

sampratos atskleidimas. 

6. Mokyklos 

bendruomenės narių 

vykdomų PO veiklų 

koordinavimas 

Individualios ir grupinės konsultacijos 

mokytojams, klasių vadovams ugdymo 

karjerai klausimais, pagalba (teorinės 

žinios ir praktiniai patarimai) klasių 

vadovams darbui su auklėtiniais bei jų 

tėvais ugdymo karjerai srityje; pagalba 

organizuojant ar vedant klasių 

valandėles, organizuojant tikslines 

išvykas, profesinį veiklinimą; 

dalyvavimas bei PO veiklų pristatymas 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

  

Visus 

metus 

Įvairūs socialiniai 

partneriai, 

įsitraukiantys į PO 

veiklų 

organizavimą, 

įvairių įmonių 

atstovai, 

prisidedantys prie 

tikslinių išvykų 

organizavimo 

Mokyklos bendruomenei 

pateikiama aktuali, naujausia 

ugdymo karjerai informacija.  

Mokytojų gebėjimas taikyti 

skirtingas sprendimų 

priėmimo technikas 

planuojant mokinių karjerą. 

Suorganizuotos ir įvykdytos 

PO veiklos.  



mokytojų, mokyklos tarybos, 

administracijos posėdžiuose, susitikimai 

su mokyklos administracija.  

7. Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas  

Profesinio orientavimo konsultanto 

dalyvavimas tėvų, klasių vadovų 

pokalbiuose, aptariant individualią 

mokinio pažangą; PO vykdomų veiklų 

pristatymas tėvams per Tamo dienyną, 

susirinkimų bei individualių 

konsultacijų metu. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokinių tėvai  

 

Visus 

metus  

- Mokiniai bei jų tėvai gaus 

žinių apie profesijos 

pasirinkimo būdus bei 

galimybes. 

Vaiko individualios pažangos 

stebėsena. 

8. Tėvų įtraukimas į 

mokinių PO veiklas  

Pažintinių, patyriminių išvykų į tėvų 

darbovietes organizavimas, pokalbių 

mokykloje organizavimas, informacijos 

rinkimas apie tėvų darbovietes, tėvų 

įtraukimas į pamokų vedimą. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokinių tėvai  

Visus 

metus  

- Mokinių gebėjimas pažinti 

profesijų pasaulį. 

9. Pirmieji mokinių 

žingsniai lik 

karjeros, 

bendradarbiaujant 

su mokinių tėvais 

Išvykos į tėvų darbovietes, tėvų 

profesijų pristatymas klasėse, 

patyriminiai – pažintiniai užsiėmimai, 

kuriuos veda mokinių tėvai. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokinių tėvai  

 

Ne mažiau 

kaip vieną 

kartą į 

metus  

Mokinių tėvų 

darbovietės  

Mokiniai susipažins su 

profesijų įvairove.  

10. Kultūrinės, 

meninės, pažintinės, 

projektinės veiklos, 

neformaliojo 

švietimo, suderinto 

su PO, 

organizavimas. 

Karjeros dienos, ,,Protų mūšio“ 

konkurso, konferencijų mokiniams 

organizavimas. Dalykinių būrelių, 

STEAM programų, projektų 

įgyvendinimas, orientacinių žaidimų 

organizavimas. Mažųjų tautodailininkų 

mugės organizavimas, Atvirų durų 

diena tėvų darbovietėse ,,Šok į tėvų 

klumpes“, Kūrėjų dienos, Tyrėjų dienos  

organizavimas.   

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

mokiniai  

 

Visus 

metus  

Socialiniai 

partneriai 

Gilinamos žinios karjeros 

ugdymo klausimais.  

 

11. Dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi 

Konferencijų organizavimas, pranešimų 

rengimas konferencijoms, dalyvavimas 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

Visus 

metus  

- Informacijos, susijusios su 

PO, gavimas bei sklaida. 



jose. Dalyvavimas metodinių grupių 

susirinkimuose.  

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

mokiniai, 

mokinių tėvai 

12. Veiklų viešinimas 

(sklaida) 

Informacijos apie PO veiklas skelbimas 

progimnazijos svetainėje, socialiniame 

tinklapyje ,,Facebook“, svarbesnių 

renginių aprašymai miesto bei šalies 

spaudoje. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas 

Visus 

metus  

- Pateikiama aktuali, naujausia 

ugdymo karjerai informacija. 

13. Veiklos 

įsivertinimas  

PO plano įgyvendinimo analizė, sėkmių, 

tobulintinų veiklų išskyrimas, ataskaitų, 

siūlymų PO veiklai tobulinti teikimas 

savivaldos institucijoms, veiklos 

planavimo darbo grupėms. Tyrimai, 

mokinių anketavimas dėl Po veiklos 

tobulinimo progimnazijoje. 

Profesinio 

orientavimo 

konsultantas, 

mokiniai  

Visus 

metus 

- Mokinių anketų analizė, 

savęs pažinimas, refleksijos. 

 

_____________________________ 

 

Parengė 

 

Inga Cololo 


