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ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS 
UGDYMO KARJERAI PLANAS 

 2018 M. 
2018 m. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos ugdymo karjerai planas parengtas vadovaujantis 

profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, atsižvelgiant į mokinių poreikius. 
 

Profesinis veiklinimas 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės  Laikas  Rezultatai 

1.  Klasės valandėlės.  1 klasės val. per 
mokslo metus 

Mokiniai įsivertins asmenines charakteristikas, 
susipažins su karjeros galimybėmis, įvairių 
profesijų atstovais. 

2.  Ugdymo karjerai integravimas 
į dalykų pamokas. 

Pagal dalykų 
teminius planus 

Mokiniai geriau pažins profesijų pasaulį, bus 
įvairinamos ugdymo karjerai veiklos. 

3.  Individualios savęs pažinimo 
konsultacijos ir pokalbiai apie 
profesijų pasirinkimo 
galimybes. 

Suderinus su 
mokiniais 

Mokiniai įsivertins savo gebėjimus ir asmenines 
savybes, susipažins karjeros galimybėmis. Bus 
teikiama pagalba pasirenkant informacijos 
šaltinius. 

4.  Išvykos, ekskursijos, 
pažintiniai ir patyriminiai 
vizitai. 

Spalio – gegužės 
mėn. 

Mokiniai pažins įvairias profesijas, išbandys 
įvairių profesijų darbo veiklą praktiškai. 

5.  Konsultacijos spec. poreikių 
mokiniams dėl tolesnio kelio 
pasirinkimo. 

Balandžio mėn. Bus suteikta informacija spec. poreikių vaikams 
apie tolesnio mokymosi perspektyvas. 

6.  „Protmūšiai“ 5-8 klasių 
mokiniams profesijų 
pasirinkimo klausimais. 

Balandžio mėn. Mokiniai pasitikrins žinias apie profesijas, 
susipažins su profesijų įvairove. 

7.  Dalyvavimas Darbo biržos 
akcijose, susijusiose su 
karjeros planavimu. 

Balandžio mėn. Mokiniai susipažins su profesijų pasiūla ir 
paklausa. 

8.  Savianalizės, profesinio 
kryptingumo testai 8 klasių 
mokiniams. 

Gegužės mėn. Su psichologe atliks John L. Holland 
savarankiško profesijos pasirinkimo tyrimą. 

9.  Šeimos ir mokyklos diena.  Gegužės 15 d. Vyks netradicinės pamokos, kurias ves įvairių 
profesijų atstovai. 

10.  Pamokėlės 5 kl. mokiniams 
Karjeros planavimo žingsniai“. 

Spalio mėn.  5 klasių mokiniai sužinos, kaip planuoti savo 
gyvenimo kelią. 

11.  Dalyvavimas Nacionalinės 
karjeros savaitės renginiuose. 

Lapkričio mėn. Mokiniai susipažins su profesijų įvairove. 

 
  



Bendradarbiavimas su partneriais 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės  Laikas  Rezultatai 

1. Edukaciniai užsiėmimai Zarasų 
žemės ūkio mokykloje 

Rugsėjo – kovo 
mėn. 

Mokiniai susipažins su ŽŪM rengiamomis 
profesijomis. 

2. Susitikimai su teritorinės darbo 
biržos specialistais 

Balandžio mėn. Mokiniams bus pateikta naujausia informacija 
apie rinkos pokyčius, profesijų poreikį. 

3. Susitikimas su Zarasų 
„Ąžuolo“ gimnazijos 
administracija ir mokiniais 

Gegužės mėn. 8 klasių mokiniai susipažins su priėmimo į 
„Ąžuolo“ gimnaziją tvarka. 

4. Dalyvavimas atvirų durų 
dienose „Ąžuolo“ gimnazijoje, 
Zarasų žemės ūkio mokykloje, 
Visagino verslo ir technologijų 
mokymo centre. 

Balandžio – 
gegužės mėn. 

Mokiniai susipažins su priėmimo tvarkomis, 
pedagogais, popamokinių veiklų įvairove. 

 
Karjeros koordinatorė Birutė Graužinienė 


