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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANAS 2022 m. 

 

Tikslas. Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, 

profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš vienos mokymosi aplinkos į kitą ir 

mokymuisi visą gyvenimą. 

Uždaviniai: 

 Bendradarbiauti su administracija, klasių vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, tėvais, socialiniais partneriais, įmonėmis, buvusiais mokiniais teikiant mokinių ir 

tėvų poreikius atitinkančias ugdymo karjerai paslaugas. 

 Teikti mokiniams informaciją apie profesinės veiklos galimybes. 

 Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, mokyti jais naudotis. 

 Mokyti mokinius atlikti savianalizę: žinoti savo poreikius, gebėjimus, interesus, juos 

įsivertinti ir panaudoti renkantis tolimesnę mokymosi veiklą. 

 Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją apie tolesnio mokymosi galimybes.  

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos sritis, veikla 

 

Dalyviai 

 

Laikas 

 

Laukiamas 

rezultatas 

1. Gimnazijos bendruomenės (administracijos, klasių vadovų, dalykų mokytojų ir kt.) 

ugdymo karjerai veiklų koordinavimas 

1.1 Darbas su gimnazijos admi- 

nistracija planuojant ir koor- 

dinuojant ugdymo karjerai 

veiklas. 

Administracija, 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Sausis Gerės veiklos planavi- 

mas, efektyvės ugdy- 

mo karjerai numatyta 

veikla. 

1.2 Darbas su klasių vadovais 

rengiant klasės vadovo veik- 

los metinius planus, 

planuojant ugdymo karjerai 

veiklas. 

5 - IV kl. vadovai, 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Rugsėjis Efektyviau 

planuojama klasių 

vadovų veikla, 

suteiktos ugdymo kar- 

jerai paslaugos moki- 

niams 

1.3 Pagalba klasių vadovams 

organizuojant ir pravedant 

klasių valandėles. 
 

5 - IV kl. vadovai, 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Pagal klasių 

vadovų 

veiklos 

planus, esant 

poreikiui; 

Plėsis moksleivių 

ugdymo karjerai 

kompetencijos, 

gerės ugdymo karjerai 

kokybė. 



1.4 Pagalba klasių vadovams, 

dalykų mokytojams 

organizuojant klasės išvykas 

(išvykos į įmones, įstaigas). 

 

5 –IV kl. mokiniai 
Pagal klasių 

vadovų 

veiklos 

planus; 

Plėsis moksleivių 

ugdymo karjerai 

kompetencijos, 

gerės ugdymo karjerai 

kokybė 

1.5 Pagalba dalykų mokytojams 

planuojant, organizuojant 

ugdymo karjerai integravimą 

į mokomuosius dalykus. 

Dalykų mokytojai Pagal dalykų 

mokytojų 

ilgalaikius 

planus 

mokslo metų 

bėgyje, 

esant 

poreikiui; 

Plėsis moksleivių 

ugdymo karjerai 

kompetencijos, 

gerės ugdymo karjerai 

kokybė 

2. Karjeros paslaugos mokiniams ir tėvams 

2. 1 Individualios konsultacijos 
mokiniams 

Ugdymo karjerai 
koordinatorė 

5 – IV kl. 

mokiniai 

Pagal 
mokinių 

poreikį 

Mokiniai įgys savęs 
pažinimo, karjeros 

galimybių pažinimo, 

karjeros planavimo 

bei jos įgyvendinimo 

kompetencijų, didės 

pasitikėjimas savimi, 

motyvacija; 

2. 2 Pagalba pildant LAMA BPO 
prašymus mokymuisi 

profesinėse mokyklose, 

kolegijose, universitetuose. 

UK mokytoja V. 

Perminienė, 

I, IV klasių 

mokiniai. 

Vasaris- 

rugpjūtis 

Mokiniai teisingai 
užpildys prašymą, 

išvengs klaidų 

sudarant studijų prog- 

ramų eiliškumą. 

2. 3 Individualios konsultacijos 
tėvams. 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Pagal tėvų 
poreikį 

Plėsis tėvų žinios apie 
karjeros galimybes, 

karjeros planavimą, 

didės tėvų pagalba 

savo vaikams. 

2. 4 Susitikimai su įvairių 
profesijų žmonėmis, 

studentais, buvusiais 

gimnazijos mokiniais, 

paskaitos 

UK mokytoja V. 

Perminienė, 8- 

IV kl. mokiniai 

Metų eigoje Mokiniai praplės 
žinias apie profesijas, 

mokymosi galimybes, 

darbo pasaulį, jo ten- 

dencijas, plės kitas 

ugdymo karjerai kom- 

petencijas. 

2. 5 Veiklos tarptautinėje moky- 
mosi, žinių ir karjeros plana- 

vimo parodoje ,,Mokykla 

2022 

III-IV kl. Kovas Plėsis mokinių savęs 
pažinimo, mokymosi 

galimybių pažinimo 

karjeros planavimo, 

gebėjimo priimti kar- 

jeros sprendimus 

kompetencijos. 

2. 6  Profesinis veiklinimas 
(pagal individualų 
pageidavimą) 

II-IV kl. Metų eigoje, 
esant 

poreikiui 

Mokiniai turės 
galimybę 

,,pasimatuoti“ 

profesiją, pasitikrinti 

savo sprendimus. 

3.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, išvykos, ekskursijos, profesinis 
veiklinimas. 



3. 1 Išvyka į Šiaulių profesinį 
mokymo centrą. Profesinis 
veiklinimas ŠPRC.  
 

II g – IV g 
mokiniai, 

ketinantys rinktis 

tolimesnį moky- 

mąsi ŠPRC 

 

Balandis 
Įgys žinių apie 
mokymosi galimybes 

ŠPRC, pagilins 

karjeros sprendimo 

priėmimo 

kompetenciją. 

3. 2 Išvyka į Kuršėnų 
politechnikos mokyklą ir 
Mažeikių politechnikos 
mokyklos, Viekšnių skyrių 

II g kl. mokiniai Gruodis Praplės žinias apie 
mokymosi galimybes 

politechnikos 

mokyklose 

3. 3 Veiklos su Ventos regioninio 
parko direkcija 

5- 8 kl Balandis Mokiniai susipažins 
su savanorystės gali- 

mybėmis Ventos 

regioniniame parke, 

formuosis savanorystės 

kultūra. 

3. 4 Veiklos su Papilės seniū- 
nija. Akcija ,,Lankau ir 

dalinuosi“. 

8 –IVg kl. 

savanoriai 

Gruodis Ugdysis mokinių ir 
kitų bendruomenės 

narių savanorystės 

kultūra, plėsis moki- 

nių bendrosios kom- 

petencijos. 

3. 5 Naujų partnerių paieška, 
bendradarbiavimo sutarčių su 
naujais partneriais pasirašy- 

mas. 

Administracija, 
UK mokytoja 
V. Perminienė 

Metų eigoje Vyks numatytos 
sutartyse veiklos, plė- 
sis mokinių ugdymo 

karjerai kompetenci- 

jos. 

4.Kvalifikacijos kėlimas, saviugda, kitos veiklos 

4. 1 Dalyvavimas ugdymo 

karjerai koordinatoriams 

skirtuose rajono (apskrities, 

šalies) renginiuose. 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Esant 
galimybei, 

pagal 

renginių 

organizatorių 

planą. 

Plėsis ugdymo karje- 

rai koordinatoriaus 

kompetencija, gerės 

ugdymo karjerai pas- 

laugų kokybė. 

4. 2 Tinklapių, literatūros, susiju- 
sios su karjeros ugdymu, 

savarankiškos studijos. 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Nuolat, pagal 
poreikį. 

Plėsis ugdymo karje- 
rai koordinatoriaus 

kompetencija, gerės 

ugdymo karjerai 

teikiamų paslaugų 

kokybė. 

4. 3 Informacijos sklaida UK mokytoja V. 

Perminienė 

Ištisus metus Gimnazijos tinklapyje 
viešinama informacija 

apie ugdymo karjerai 

programos veiklas, 

didės gimnazijos 

patrauklumas. 

4.4. Darbas su UKSIS UK mokytoja V. 
Perminienė 

Vasaris Pateikti duomenys 
UKSIS. 

4. 5 Informacinės erdvės 

,,Rinkis ir studijuok“ 

atnaujinimas 

UK mokytoja V. 
Perminienė 

Vasaris Atnaujintas UK 

kampelis 



4. 6 Informacinio stendo 

rengimas 

UK mokytoja V. 

Perminienė 

Nuolat Atnaujinama 

medžiaga stende, 

moksleiviams 

prieinama naujausia 

informacija ugdymo 

karjerai klausimais. 

4.7. Ugdymo karjerai paslaugų 

poreikio tyrimas 

8-III kl. 
Klasių vadovai 

,UK mokytoja 

V. Perminienė 

Balandis - 

gegužė 

Ugdymo karjerai 

veikla atitiks mokinių 

poreikius, bus 

patrauklesnė; 
 

 

 

 

 

 

Parengė ugdymo karjerai mokytoja Vilija Perminienė  

 

 

 


