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KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS  

2017 METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslai: 

1. Rinkti ir tvarkyti mokinių poreikius atitinkančią profesinio informavimo informaciją. 

2. Padėti mokiniams planuoti savo karjerą, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą.   

 

Uždaviniai: 

1. Teikti informaciją apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir 

aukštosiose mokyklose. 

2. Informuoti apie vidurinio ugdymo programą, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajas.  

3. Teikti informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Turinys bei darbo formos 

 

 

Laikas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

 

Kriterijus, įgyvendinimo rodikliai 

 

Lėšos 

(Eur. ) 

 Susirinkimai:     

1. Mokytojų tarybos posėdis. 2016-2017 m.m. 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, 

abiturientų brandos egzaminų bei tolesnio 

mokymosi rezultatų pristatymas. 

 

2017m. 

rugpjūčio mėn. 

2016-2017 m. 

abiturientų ir II klasių 

auklėtojai, 

 

 

BE ir PUPP kiekybinės ir kokybinės 

analizės ataskaita. 

Abiturientų tolimesnio mokymosi 

statistinė analizė. 

 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

2. II-ų gimnazijos klasių mokinių susirinkimas 

vidurinio ugdymo programos klausimams 

nagrinėti. 

 

2017m. 

pavasaris 

 

II klasių auklėtojai, 

R.Bielskis, Ţ.Klimienė,  

L.Vaičiulytė 

 

Susirinkimo tezės. 

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

3. II-ų gimnazijos klasių tėvų susirinkimas vidurinio 

ugdymo programos klausimams nagrinėti. 

2017m. 

pavasaris 

 

II klasių auklėtojai, 

R.Bielskis, Ţ.Klimienė  

 

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. Ţmogiškie

ji ištekliai 

4. „Būsimųjų trečiokų diena“. Atvirų durų 

savaitė 

geguţės mėn. 

II klasių auklėtojai, 

R.Bielskis, Ţ.Klimienė, 

L.Vaičiulytė 

 

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. Ţmogiškie

ji ištekliai 

5.  Tėvų susirinkimas: Studentų 2017m. priėmimo 2017m. sausis IV klasių auklėtojai, Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. Ţmogiškie
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sąlygų ir geriausių eilės sudarymo tvarka, 2016m. 

bendrojo priėmimo rezultatai, minimalūs 

konkursiniai balai, populiariausios studijų 

programos, studijų norminės kainos. 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

ji ištekliai 

6. Tėvų susirinkimas. Ugdymo karjerai veikla  III-ose 

gimnazijos klasėse; studentų priėmimo sąlygų ir 

geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2018m.; 

naudingos nuorodos internetinėje erdvėje. 

 

2017m. ruduo III klasių auklėtojai, 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. Ţmogiškie

ji ištekliai 

7. Tėvų susirinkimas: Ugdymo karjerai veikla  II-ose 

gimnazijos klasėse; mokymosi kelio pasirinkimas 

baigus II g. klasę; individualaus ugdymo plano III 

– IV g. klasėse ypatumai; studentų priėmimo 

sąlygų ir geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2018 

m.; naudingos nuorodos internetinėje erdvėje. 

 

2017m. 

pavasaris 

II klasių auklėtojai, 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga. Ţmogiškie

ji ištekliai 

 Integruotos pamokos:     

1.  Ugdymo karjerai programos integravimas  į 

mokomuosius dalykus. 

 

Visi metai Dalykų mokytojai, 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Pamokų planai, parengta metodinė 

medţiaga. 

http://www.infocentras.info/dok/Ugdy

mo_karjerai_programos_integravimas

_.pdf 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

2. I kl. mokinių supaţindinimas su liaudies ūkio 

šakomis lankantis įmonėse, įstaigose, 

organizacijose per technologijų pamokas. 

Nuolat 

 

Technologijų mokytojai 

 

Pamokų planai, parengta medţiaga. Ţmogiškie

ji ištekliai 

 
Pokalbiai, valandėlės:     

1. Klasių valandėlės, skirtos ugdymo karjerai temoms 

nagrinėti. 

2017m. 

 

Klasių auklėtojai, 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

 

Klasės auklėtojo veiklos planas. 

Parengta pristatymo medţiaga, 

parengtos metodinės priemonės. 

 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

2. Individualūs profesinio informavimo pokalbiai, 

konsultacijos, testai  mokiniams. 

 

2017m. 

 

Profesinio orientavimo 

organizatorė 

L.Šuklienė, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai, 

administracija 

Pagal poreikį organizuoti pokalbiai 

mokiniams, jų tėveliams (globėjams, 

rūpintojams). Parengta anketa.  

 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

http://www.infocentras.info/dok/Ugdymo_karjerai_programos_integravimas_.pdf
http://www.infocentras.info/dok/Ugdymo_karjerai_programos_integravimas_.pdf
http://www.infocentras.info/dok/Ugdymo_karjerai_programos_integravimas_.pdf
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3. Susitikimai su skirtingų profesijų atstovais. 2017m. Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

administracija  

Susitikimų su darbo pasaulio atstovais 

medţiaga. Dalyvavusių mokinių 

skaičius. 

30,- 

 Tiriamoji veikla:     

1. II klasių mokinių  profesinio kryptingumo tyrimai. 

 

2017m. 

pavasaris 

Psichologas, klasių 

auklėtojai, profesinio 

orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

 

Atlikti gebėjimų tyrimai, licencijuoti 

testai. 

30,- 

2. Savianalizės testai I-II klasių mokiniams 

naudojantis internetinių svetainių informacija. 

 

2017m. 

pavasaris 

Klasių auklėtojai, 

profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Atlikti savianalizės tyrimai. Parengta 

medţiaga. 

15,- 

3.  Karjeros plano kūrimas su I g. kl. mokiniais 2017m. 

pavasaris 

Profesinio orientavimo 

organizatorė 

L.Šuklienė, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Parengti Karjeros planai. Mokinių, 

rašiusių planus, skaičius. 

20,- 

 Konsultacijos:      

1. Individualios konsultacijos mokiniams ir jų 

tėveliams vidurinio ugdymo programos klausimais. 

Nuolat 

 

Klasių auklėtojai, 

R.Bielskis, Ţ.Klimienė, 

profesinio orientavimo 

organizatorė  

L.Šuklienė 

Pokalbių su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) skaičius. 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

2. Individualios ir grupinės konsultacijos su 

mokiniais profesijos pasirinkimo klausimais. 

 

Nuolat 

 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

administracija, 

profesinio orientavimo 

organizatorė 

L.Šuklienė 

Konsultacijų su mokiniais skaičius. Ţmogiškie

ji ištekliai 

3. Mokinių supaţindinimas su darbo rinkos 

tendencijomis Lietuvoje ir uţsienyje. 

 

2017m. 

pavasaris 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

administracija, 

profesinio orientavimo 

organizatorė 

L.Šuklienė 

Diskusijos, debatai remiantis 

informacija internetinėje erdvėje. 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

4. Psichologo konsultacijos. 2017m. Psichologas Organizuotų konsultacijų skaičius, Ţmogiškie
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konsultacijose dalyvavusių mokinių 

skaičius. 

 

ji ištekliai 

 Išvykos:     

1. Išvykos į įvairias įmones ir įstaigas. 

 

2017m. 

 

Profesinio veiklinimo 

organizatorė 

L.Šuklienė, mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

Vizitai, vaizdinė medţiaga. 

 

200,- 

2. Dalyvavimas atvirų durų dienų renginiuose 

įvairiose ugdymo  įstaigose. 

 

2017m. Klasių auklėtojai, 

Profesinio veiklinimo 

organizatorė L.Šuklienė 

 

Vizitai, diskusijos. 

 

200,- 

3. Išvyka į Studijų mugę 2017 Kaune ir Vilniuje. 2017m. Klasių auklėtojai, 

Profesinio veiklinimo 

organizatorė L.Šuklienė 

 

Išvyka, diskusijos. 200,- 

 Kita veikla:     

1. Profesiniam orientavimui ir karjeros ugdymui 

skirtų leidinių kampelio tvarkymas, medţiagos 

kaupimas, atnaujinimas. 

 

Nuolat 

 

Profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Surinkta medţiaga gimnazijos IC. 

 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

2. Informacijos apie studijų bei karjeros galimybes, 

paklausias specialybes, profesinio veiklinimo 

išvykas  pristatymas gimnazijos ir Informacijos 

centro internetinėse svetainėse. 

 

Nuolat 

 

Profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Gimnazijos ir Informacijos centro 

svetainės: 

www.jggimnazija.lt  

www.infocentras.info  

Ţmogiškie

ji ištekliai 

3. Informacijos apie profesinį orientavimą pateikimas 

lankstinukuose, Profesinio orientavimo stende,  

spaudoje. 

 

Nuolat 

 

Profesinio orientavimo 

organizatorė L.Šuklienė 

Pagamintas lankstinukas, atnaujinta 

informacija stende, stendinis 

pristatymas, pateiktos publikacijos 

ţiniasklaidoje. 

 

20,- 

4. Mokinių susitikimų su įvairių įstaigų, teikiančių 

išsilavinimą, atstovais, „Karjeros dienos“ , 

„Aukštųjų mokyklų mugės“ organizavimas.  

2017m. 

lapkričio mėn. 

 

Gimnazijos 

administracija, klasių 

auklėtojai, profesinio 

orientavimo 

Organizuoti renginiai. Įgyvendinamo 

renginio programa, apklausos, 

publikacijos ţiniasklaidoje. 

50,- 

http://www.jggimnazija.lt/
http://www.infocentras.info/
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organizatorė L.Šuklienė 

 

5. Bendradarbiavimas su įmonėmis, įstaigomis ir 

organizacijomis.  

 

2017 m. 

 

Profesinio veiklinimo 

organizatorė 

L.Šuklienė, mokytojai 

Vizitai, išvykos. 

 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

6. Statistinių duomenų apie abiturientų stojimus 2017 

m. sklaida.  

 

2017m. rugsėjo 

mėn. 

Profesinio orientavimo 

organizatorė  

L.Šuklienė 

Atlikta apklausa, rezultatų suvestinė, 

apibendrinimas, publikacija. 

Ţmogiškie

ji ištekliai 

7.  Ugdymo karjerai projektai. 2017m. Profesinio orientavimo 

organizatorė  

L.Šuklienė, klasių 

auklėtojai 

Dalyvavimas projekto veiklose. 

Projekto programa.  

 

Projekto 

lėšos. 

  

 
 
 Profesinio orientavimo organizatorė                                       L. Šuklienė 
 


