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PROFESINIO INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO, UGDYMO KARJERAI  

VEIKLOS PLANAS 2019 M. 

 

Tikslas  

 Stiprinti pagalbą planuojant karjerą. 

 

Uždaviniai:  

 tobulinti dalykų ryšius ir tarpdalykinę integraciją, akcentuojant mokinių karjerą;  

 teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas vyresnių klasių mokiniams, jų tėvams, 

pedagogams bei kitiems suinteresuotiems asmenims; 

 informuoti mokinius, jų tėvus bei pedagogus apie profesijos pasirinkimo galimybes, tolesnio 

mokymosi perspektyvas, darbo rinką; 

 kaupti, sisteminti ir saugoti profesiniam informavimui ir konsultavimui reikalingą  metodinę, 

vaizdinę bei informacinę medžiagą; 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

 

I.Tobulinti dalykų ryšius ir tarpdalykinę integraciją, akcentuojant mokinių karjerą 

 

1.1. Integruotos mokomųjų dalykų ir 

karjeros planavimo pamokas 

 

Per m. m.  

 

 

Dalykų 

mokytojai, 

pagal 

individualius 

mokomųjų 

dalykų planus 

Mokiniai daugiau 

sužinos apie įvairias 

profesijas, lengviau 

nuspręs, kur studijuoti, 

tobulins bendravimo 

kompetencijas; 

 1.2. Mokinių supažindinimas su 

liaudies ūkio šakomis technologijų 

pamokose. 

 

Per m. m. 

 

 

Technologijų 

mokytojai 

 

1.3. Aptarti ugdymo karjerai 

integravimo rezultatai (į kuriuos 

dalykus buvo integruojama 

ugdymo karjerai programa). 

12 mėn V.Perminienė 

 

II. Teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas vyresnių klasių mokiniams, jų 

tėvams, pedagogams bei kitiems suinteresuotiems asmenims 

 

2.1. Profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugų poreikio bei 

tolesnio mokymosi planų tyrimas. 

Anketų parengimas,  apklausos 

vykdymas, rezultatų 

apskaičiavimas ir pristatymas. 

03 – 04  

mėn.  

 

 

Vyresnių 

klasių 

mokiniai, 

pedagogai, 

vadovai.  

Tėvai ir klasių vadovai 

susipažins su ugdymo 

karjerai programa ir 

prisidės prie jos 

įgyvendinimo, laiku 

gaus informaciją apie 

organizuojamus 

renginius 
2.2. Profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugų poreikio bei 

tolesnio mokymosi planų tyrimo 

rezultatų pristatymas mokyklos 

vadovui, administracijai, 

04 mėn.  

 

V. Perminienė 

 



pedagogams.  

2.3. Individualios konsultacijos 

mokiniams ir jų tėveliams 

vidurinio ugdymo programos 

klausimais. 

Pagal 

poreikį. 

 

V. Perminienė  

 

2.4. Pokalbiai su mokiniais profesijos 

pasirinkimo klausimais 

Pagal 

poreikį. 

V. Perminienė  

klasių vadovai 

2.5. Mokinių supažindinimas su darbo 

rinkos tendencijomis Lietuvoje ir 

užsienyje 

10 mėn.  

 

V. Perminienė 

 

 

III. Informuoti mokinius, jų tėvus bei pedagogus apie profesijos pasirinkimo galimybes, 

tolesnio mokymosi perspektyvas, darbo rinką 

 

3.l. Mokytojų tarybos posėdis. 2018-

2019 m. m. pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, abiturientų 

brandos egzaminų bei tolesnio 

mokymosi rezultatų pristatymas. 

 

08 mėn.  

 

 

G. Karvelienė 

K. 

Dorofėjienė, 

V. Perminienė 

Suteikta pagalba 

mokiniams planuojant 

karjerą, parengti 

mokinių IUP, geresnis 

mokinių savo galimybių 

pažinimas bei 

įvertinimas 3.2. II-ų gimnazijos klasių tėvų ir 

mokinių  susirinkimas vidurinio 

ugdymo programos klausimams 

nagrinėti. 

12 mėn. 

 

V. Perminienė 

 

3.3. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, naujų socialinių 

partnerių paieška. 

 

Per m. m. 

 

V. Perminienė 

 

3.4. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas  

organizuojant ir rengiant bendrus 

profesinio informavimo, karjeros 

planavimo renginius, vietinius 

renginius, projektus.  

Per m. m. 

 

V. Perminienė 

 

3.5. Dalinimasis bendra informacija 

apie socialinių partnerių vykdomus 

renginius, projektus. 

Per m. m. 

 

V. Perminienė 

 

 

IV. Kaupti, sisteminti ir saugoti profesiniam informavimui ir konsultavimui reikalingą  

metodinę, vaizdinę bei informacinę medžiagą 

 

4.1. Dalyvavimas profesinio 

informavimo, profesinio 

konsultavimo bei karjeros ugdymo 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

seminaruose. 

Per m. m. 

 

V. Perminienė, 

pedagogai 

 

Sukaupta informacinė, 

vaizdinė bei metodinė 

medžiaga profesinio 

informavimo, 

konsultavimo bei 

karjeros ugdymo 

klausimais. 
4.2. Medžiagos klasės valandėlėms 

sisteminimas karjeros ugdymo 

klausimais. 

Per m. m. 

 

E. Zaveckienė 

 

 

Pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja                    Vilija Perminienė 

 


