
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos veiklos planas 2020 m. 

 
PATVIRTINTA 
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos  
Direktoriaus įsakymu 2020-01-30 Nr. V-10 

 
UGDYMO KARJERAI PLANAS 2020 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės  Laikas  Rezultatai  Pastabos 

1 2 3 4  
Profesinis veiklinimas  

1. Ugdymo karjerai integravimas į dalykų 
pamokas, klasės valandėles 

Sausis – 
birželis, 
rugsėjis - 
gruodis 

Mokiniai įsivertina asmenines charakteristikas, 
geriau pažįsta profesijų pasaulį, vykdomos 
įvairesnės veiklos. 

 

2. Susitikimai su buvusiais mokiniais, 
besimokančiais „Ąžuolo“ gimnazijoje, 
Zarasų žemės ūkio mokykloje 

Vasaris 7 ir 8 klasių mokiniai iš bendraamžių sužino 
mokymosi ir neformalaus ugdymo ypatumus, 
sprendžia apie tolesnio savo mokymosi  
galimybes. 

 

3. Mokymasis rašyti gyvenimo aprašymą Kovas 8 klasių mokiniai per lietuvių kalbos ir užsienio 
kalbų pamokas  mokosi rašyti gyvenimo 
aprašymą. 

 

4. Užsiėmimai karjeros ugdymo klausimais 
vadovaujantis seminaro „Karjeros 
planavimo pamoka: struktūra, mokymo 
metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“ 
medžiaga ir rekomendacijomis 

Kovas  7 ir 8 klasių mokiniai dviejų užsiėmimų metu 
gilinasi į savo asmens polinkius, emocijų 
reakcijų ypatumus, atlieka praktines užduotis ir 
geba pasitikrinti, ar gerai išnaudoja savo laiką 
mokykloje, ar nuosekliai siekia tikslų. 

 

5. Teritorinės darbo biržos specialistų 
užsiėmimai karjeros planavimo ir profesinio 
konsultavimo klausimais 

Balandis  Mokiniai susipažįsta su profesijų pasiūla ir 
paklausa, atliekamas testas – išsiaiškinama, kokia 
profesija jiems būtų tinkamiausia. 

 

6. Išvykos, ekskursijos, lankymasis įstaigose Gegužė, spalis Mokiniai stebi žmonių darbo ypatumus, gilinasi į 
profesijų specifiką. 

 

7. Savianalizės, profesinio kryptingumo testai 
8 klasių mokiniams. 

Gegužė  Su progimnazijos psichologe atliekamas John L. 
Holland savarankiško profesijos pasirinkimo 
tyrimas. 
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8. Šeimos ir mokyklos diena Gegužė Netradicinė pamokos progimnazijoje ir tėvelių 

darbovietėse (veda mokinių tėveliai). 
 

9. Dalyvavimas Nacionalinės karjeros savaitės 
renginiuose. 

Lapkritis Mokinių susipažindinimas su profesijų įvairove, 
žinios apie dabarties ir ateities populiarias 
profesijas. 

 

10. Individualios savęs pažinimo konsultacijos 
ir pokalbiai apie savęs pažinimo galimybes 

Sausis – 
gruodis, pagal 
individualius 
mokinių 
pageidavimus 

Mokiniai įvertina savo gebėjimus ir asmenines 
savybes, susipažįsta su karjeros galimybėmis. 
Teikiama pagalba pasirenkant informacijos 
šaltinius ugdymo karjerai klausimais. 

 

11. Informacijos sklaida grįžus iš ugdymo 
karjerai kvalifikacinių renginių. 

Grįžus iš 
renginių 

Dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai 
supažindinti su kvalifikacinių renginių medžiaga, 
naudoja ją veikloje su mokiniais. 

 

Bendradarbiavimas su partneriais 

12. Edukaciniai užsiėmimai Zarasų profesinėje 
mokykloje 

Kovas – 
birželis 

Susipažinimas su profesinėje mokykloje 
rengiamomis profesijomis. 

 

13. Susitikimai su teritorinės darbo biržos 
specialistais. 

Balandis Mokiniams pateikta naujausia informacija apie 
rinkos pokyčius, profesijų poreikį. 

 

14. Susitikimas su Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 
administracijos atstovais 

Gegužė 8 klasių mokiniai susipažindinami su priėmimo į 
„Ąžuolo“ gimnaziją tvarka. 

 

15. Dalyvavimas atvirų durų dienose „Ąžuolo“ 
gimnazijoje, Zarasų profesinėje mokykloje 

Balandis – 
gegužė 

Mokiniai susipažįsta su ugdymo sąlygomis, 
pedagogais, tradicijomis, priėmimo tvarka, 
neformalaus ugdymo  veiklų įvairove. 

 

 
Karjeros koordinatorė Birutė Graužinienė 


