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I SKYRIUS 

 SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos (toliau – gimnazija)  profesinio orientavimo paslaugų teikimo planas apibrėžia profesinio orientavimo gimnazijoje 

paskirtį ir numatomas paslaugas, kurios padės mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudarys sąlygas įgyti karjeros 

kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. Šiame dokumente vartojamos sąvokos: 

Karjeros specialistas – asmuo teikiantis ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo 

mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, profesinio orientavimo centruose ir kitose institucijose. 

Ugdymas karjerai (UK) – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. 

Profesinis konsultavimas (PK) – pagalba asmeniui priimti racionalų profesijos rinkimosi sprendimą atsižvelgus į jo individualias savybes, darbo 

rinkos poreikius ir profesinio mokymosi galimybes. 

Profesinis orientavimas (PO) – profesinį informavimą ir konsultavimą apimantis procesas. 

2022 m. rugsėjo mėn. duomenimis gimnazijoje mokosi 569 mokiniai. Kadangi gimnazijoje mokosi I–IV gimnazijos klasių mokiniai, ugdymas 

karjerai, ruošimas gyvenimui gimnazijoje yra viena iš prioritetinių sričių. Tai atsispindi gimnazijos 2021–2023 m. Strateginiame veiklos plane, ugdymo 

planuose, kituose veiklos dokumentuose. Profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į svarbiausius mokinių poreikius, II klasių mokiniams vyksta 

ugdymo karjerai pamokos (0,5 val. per savaitę). Kasmet organizuojamos Karjeros dienos, susitikimai su aukštųjų, profesinių mokyklų atstovais, buvusiais 

gimnazistais, įvairių profesijų atstovais. Karjeros konsultavimo srityje vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos. Gimnazijoje pagal 2021–2022 m. 

m. ir 2022–2023 m. m. veiklos tobulinimo planą įgyvendinamas projektas II kl. mokiniams „Mano ateitis – mano rankose“.  

Norint mokinius plačiau supažindinti su Vilkaviškio r. mokymo įstaigomis ar nukreipti mokytis į kitas įstaigas Vilkaviškio rajone, 

bendradarbiaujama su Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriumi, Vilkaviškio r. suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Užimtumo tarnybos 

Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriumi. Norintieji labiau save pažinti ir išbandyti, mokiniai kviečiami dalyvauti popamokinėje 

veikloje ne tik gimnazijoje, bet ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro būreliuose, Vilkaviškio muzikos mokykloje, Vilkaviškio r. sporto mokykloje ir kitose 

organizacijose, organizuojančiose pažintines–patyrimines veiklas. Bendradarbiaujama su kitomis švietimo įstaigomis, įvairiomis organizacijomis ir 

socialiniais partneriais. Ši veikla vykdoma nuosekliai, tačiau mažesnis dėmesys buvo skiriamas I ir III klasių gimnazistams. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 

gimnazijoje įsteigiama karjeros specialisto pareigybė, tai padės profesinio orientavimo paslaugas efektyviau teikti visiems gimnazijoje besimokantiems 

mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. 
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SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Karjeros pamokos II kl. mokiniams. Mokinių tėvų įsitraukimas/įtraukimas į UK veiklas ir jų 

švietimas. 

Karjeros kompetencijos ugdyti skirti renginiai. Dalies mokinių motyvacijos stoka. 

Individualus mokinių konsultavimas. Mažas/nedidelis profesijų prieinamumas mieste. 

GRĖSMĖS GALIMYBĖS 

Nepakankamai apgalvoti dalies II klasės mokinių individualaus 

ugdymosi plano sudarymas. 

Nuoseklus ir kryptingas karjeros kompetencijų ugdymas. 

Neaktyvus tėvų dalyvavimas UK veiklose. Didesnė klasės vadovų įtaka mokinių karjeros planavime. 

Ekonominė situacija mieste/šalyje. Veiklinimo/šešėliavimo galimybės mokiniams.  

 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS – teikti profesinio orientavimo paslaugas gimnazijoje, sudarant sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. 

 

UŽDAVINIAI:  
 

1. Skatinti visus mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.  

2. Teikti profesinio konsultavimo paslaugas, supažindinant visus II ir IV klasių mokinius su priemonėmis, skirtomis savęs įsivertinimui ir sudaryti 

sąlygas jas atlikti.  

3. Teikti informaciją apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi, studijų, priėmimo sąlygas bei įsidarbinimo galimybes, organizuoti profesinį 

veiklinimą. 

4. Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, socialiniais partneriais, buvusiais gimnazistais.  

5. Tobulinti profesinę karjeros specialisto kompetenciją. 
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VEIKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS 2022–2023 m. m.  

 

Uždavinys Priemonė Vykdymo laikas Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas 

UGDYMAS KARJERAI 

1. Skatinti 

mokinius pažinti 

savo asmenines 

savybes, interesus, 

gabumus, įgūdžius 

ir jų sąsajas su 

karjera. 

1.1. 2021 m. UK veiklos analizė, tikslų ir 

uždavinių numatymas 2022 metams, plano 

sudarymas. 

Rugsėjo mėn. E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

Įvykdytos visos suplanuotos 

veiklos. 

1.2. Ugdymo karjerai pamokos II klasių 

mokiniams. 
I ciklas – rugsėjo–spalio 

mėn. 

II ciklas – vasario–gegužės 

mėn. 

J. Arbačiauskienė Pravesta po 18 pamokų 

kiekvienai II klasei. 100 proc. II 

kl. mokinių susipažįsta su 

svarbiausiais karjeros 

dokumentais, parengia savo 

Karjeros planą.     

1,3. Dalyvavimas mokslinėje–praktinėje 

konferencijoje „Gyvenimo kelio 

pasirinkimas vartotojiškoje visuomenėje“ 

Kaune. 

Spalio mėn. E. Čiaučionaitė Pranešimą parengia ir skaito 1 

mokinė (IIIA kl.). 

1.4. Klasių valandėlės I kl.  mokiniams 

„Kas aš esu?“, „Kuriu savo Karjeros 

planą“. 

Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

Pravesta po 3 kl. valandėles 

kiekvienai klasei. Tobulinami 

mokinių savęs pažinimo 

gebėjimai. 

1.5. Darbas grupėse su I kl. mokiniais 

„Mokausi pristatyti save“. 

  

 

Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

Pravesta po 2 užsiėmimus 

kiekvienai klasei. Gerėja 

mokinių savęs pristatymo 

įgūdžiai. 

1.6. I-III kl. mokinių karjeros paslaugų ir 

informavimo poreikių tyrimas ir analizė. 
Lapkričio–gruodžio mėn. E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

60 proc. I-III kl. mokinių 

dalyvauja tyrime 

1.7. Klasių valandėlės III ir IV kl. 

mokiniams, skirtos Karjeros plano 

koregavimui, papildymui. 

Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

Klasių vadovės 

Pravesta po 3 kl. valandėles 

kiekvienai klasei. 

1.8. Mokymai II ir IV kl. mokiniams 

„Kompetencijos, reikalingos sėkmingam 

karjeros pasirinkimui. Ateities ir nepelnytai 

nuvertintos profesijos“ 

(Po 2 ak. valandas). Lekt. G. Sarafinas. 

Spalio 20 d. R. Laukaitienė 

E. Čiaučionaitė 

J. Arbačiauskienė 

Mokymuose dalyvauja 80 proc. 

II kl. ir 60 proc. IV kl. mokinių 
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PROFESINIS KONSULTAVIMAS 

2. Teikti profesinio 

konsultavimo 

paslaugas, 

supažindinant 

visus II ir IV kl. 

mokinius su 

priemonėmis, 

skirtomis savęs 

įsivertinimui ir 

sudaryti sąlygas jas 

atlikti. 

2.1. Integruotos pamokos III, IV kl. 

mokiniams, pasirinkusiems fotografijos ir 

dailės A lygį „Ką reikia žinoti stojant į 

menus?“ 

Rugsėjo mėn. J. Arbačiauskienė, 

R. Viktažentienė 

4 integruotos pamokos. 

Mokiniai sužino stojimo į menus 

reikalavimus. 

2.2. IV kl. mokinių supažindinimas su 

Brandos egzaminų tvarka. 
Rugsėjo mėn. D. Voitiuk Visi IV kl. mokiniai 

supažindinami su brandos 

egzaminų tvarka. 

2.3. Spotiself platformos testavimas. 

Dalyvauja IV kl. mokiniai. 
Spalio–lapkričio mėn. A. Serneckas 

E. Čiaučionaitė 

A. Budrys 

25 IV kl. mokiniai dalyvauja 

tyrime.  

Mokiniai tikslingiau pasirenka 

savo tolimesnį karjerą.  

2,4, Praktiniai mokymai „Mokausi pildyti 

CV“. 
Sausio mėn. J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Dalyvauja 30  

III ir IV kl. mokinių. 

2.5. Vidurinio ugdymo programos 

pristatymas II kl. mokiniams ir jų tėvams. 
Kovo–balandžio mėn. D. Voitiuk Pravestos 5 konsultacijos 

mokiniams ir  

1 paskaita tėvams. 

2.6. Individualios konsultacijos dėl IUP 

sudarymo II kl. mokiniams. 
Kovo–balandžio mėn. D. Voitiuk 

J. Arbačiauskienė 

Klasių vadovės 

Visi II kl. mokiniai gauna bent 

po 1 konsultaciją. 

2.7. Paskaita-konsultacija IV kl. mokiniams 

„Stojimo į aukštąsias ir profesines 

mokyklas reikalavimai 2023 m.“ 

Balandžio mėn. J. Arbačiauskienė 80 proc. abiturientų dalyvauja 

paskaitoje-konsultacijoje. 

2.8. Konsultacijos „Stojimo prašymo 

pildymas LAMAbpo sistemoje“ 

abiturientams. 

Birželio mėn. J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Konsultuojami visi norintys. 

2.9. Refleksijos po veiklinimo vizitų. Mokslo metų eigoje J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

100 proc. veiklinime 

dalyvavusių mokinių teigiamai 

vertina profesinio veiklinimo 

galimybę. 

2.10. Knygų, susijusių su karjeros 

kompetencijomis, pristatymas ir aptarimas 

I-II kl. mokiniams ir „Diskusijų klube“. 

Mokslo metų eigoje J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Lietuvių k. mokyt. 

Suorganizuoti bent 2 knygų 

aptarimai. 

PROFESINIS INFORMAVIMAS 

3. Teikti 

informaciją apie 

3.1. Informacijos mokiniams, mokytojams, 

tėvams (globėjams) teikimas.  
Mokslo metų eigoje R. Laukaitienė 

J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Savalaikiai teikiama informacija 

apie aktualius mokymosi ir 

karjeros pasiūlymus, renginius. 
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švietimo sistemoje 

teikiamas 

mokymosi, studijų, 

priėmimo sąlygas 

bei įsidarbinimo 

galimybes, 

organizuoti 

profesinį 

veiklinimą. 

Klasių vadovės 

3.2. Vizitai į Vilkaviškio miesto įmones ir 

organizacijas (profesinis veiklinimas). 
Mokinių atostogų metu J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

E. Naidaitė 

20 mokinių dalyvauja 

profesiniame veiklinime. 

3.3. Išvyka į parodą „KARJERA & 

STUDIJOS 2023“ 
Kovo 30–31 d. Klasių vadovės 60 gimnazistų dalyvauja 

parodoje. 

3.4. Paskaita mokinių tėvams „Kokias 

klaidas daro mokiniai planuodami savo 

karjerą, kaip jiems padėti? Nepelnytai 

nuvertintos profesijos“. Lekt. G. Sarafinas 

Spalio 20 d. R. Laukaitienė 

J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Klasių vadovės 

30 proc. mokinių tėvų dalyvauja 

paskaitoje. 

3.5. Abiturientų tolesnės veiklos rezultatų 

analizė ir pristatymas mokytojams. 
Rugpjūčio–rugsėjo mėn. J. Arbačiauskienė Atlikta lyginamoji 5 metų 

analizė. 

4. Bendradarbiauti 

su mokymo 

įstaigomis, 

įmonėmis ir 

organizacijomis, 

socialiniais 

partneriais, 

buvusiais 

gimnazistais. 

4.1. Susitikimai su įvairių profesijų, 

aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais 

gimnazijoje. 

Mokslo metų eigoje J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Suorganizuota ne mažiau kaip 

15 susitikimų.  

4.2. KARJEROS  DIENA Kovo mėn. R. Laukaitienė 

J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

Klasių vadovės 

70 proc. gimnazistų dalyvauja 

Karjeros dienos renginyje. 

4.3. Dalyvavimas atvirų durų dienose 

Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriuje. 
Lapkričio mėn. E. Čiaučionaitė  

J. Arbačiauskienė 

 

Dalyvauja 40 gimnazistų. 

4.4. Ekskursijos į VU, VGTU, KTU, VDU, 

Kauno kolegiją, Karaliaus Mindaugo PMC, 

Marijampolės kolegiją, Marijampolės PRC 

ir kt.  

Kovo–balandžio mėn. R. Laukaitienė 

J. Arbačiauskienė 

E. Čiaučionaitė 

 

80 proc. II kl. mokinių 

susipažįsta sus studijų 

galimybėmis Lietuvoje. 

KITA VEIKLA 

5. Tobulinti 

profesinę karjeros 

specialisto 

kompetenciją 

5.1. Dalyvavimas karjeros specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.  
Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė  

 
Įgytas karjeros specialisto 

pažymėjimas. 

5.2. Dalyvavimas seminaruose, paskaitose. Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė  

J. Arbačiauskienė 

Sudalyvauta ne mažiau kaip 3 

seminaruose. 

5.3. Savišvieta. Mokslo metų eigoje E. Čiaučionaitė  

J. Arbačiauskienė 
 

 5.4. UKSIS sistemos pildymas. Sausio mėn. J. Arbačiauskienė Savalaikiai pateikta 

informacija. 

 


