
 

 

            PATVIRTINTA 

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 

                          direktoriaus 2022-10-12 

                   įsakymu Nr. V-307 

 

 

PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2023 M.M. 
 

Pagal „Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programos“ (patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. 

rugpjūčio 26 d. Nr. 1-246) bendrojo ugdymo mokykloms keliamus uždavinius ir numatomas įgyvendinimo priemones.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Veiklos Įgyvendinimo 

laikas 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingi Pastabos 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Sukurti profesinio 

orientavimo veiklų 

įgyvendinimo programą, 

vadovaujantis ŠMM 

patvirtintais dokumentais ir 

kitais LR teisės aktais  

 

 

1.1. Atnaujinti profesinio 

orientavimo veiklų 

įgyvendinimo programą. 

 

1.2. Sudaryti ugdymo karjerai 

darbo grupę 2022-2023 m.m. 

  

1.3. Supažindinti mokinius 

su mokinių ugdymo karjerai 

kompetencijų ugdymo 

sistema progimnazijoje. 

 

1.4. Apklausti tėvus dėl 

mokinių ugdymo karjerai 

kompetencijų ugdymo 

sistemos progimnazijoje. 

Tėvai supažindinami su 

mokinių ugdymo karjerai 

 

Rugsėjis, spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

1.1.Sudaryta ir patvirtinta mokyklos 

ugdymo karjerai programa bei darbo 

grupė 2022 – 2023 m. m.m.  

 

1.2. Išanalizuoti mokinių tėvų 

apklausų rezultatai dėl karjeros 

ugdymo kompetencijų 

progimnazijoje. Bent 50 proc. 

mokinių tėvų sudalyvaus apklausoje 

apie ugdymo karjerai kryptingumą ir 

naudingumą mokykloje ir bent 70 

proc. jų teigs, kad ji naudinga. 

 

1.3. Individualių konsultacijų 

padidėjimo poreikis.  

 

1.4. Atlikta 8-toku apklausa.  

 

 

 

V. Lapėnienė, 

Ugdymo karjerai 

specialiste 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

specialistė 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 
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kompetencijų ugdymo 

sistema progimnazijoje, 

išsiunčiant informaciją per 

Tamo. 

1.5. Apklausti 8 klasės 

moksleivius apie jų tolimesnę 

mokymosi perspektyvą .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karjeros kompetencijų 

ugdymas integruojamas į 

visų dalykų programų turinį  

2.1. Darbo grupių susirinkimų 

metu analizuojamos ugdymo 

karjerai reikiamų 

kompetencijų formavimo 

įgyvendinimas skirtingose 

pamokose. Aptariami 

didžiausi iššūkiai.  

 

2.2. Organizuojamos karjeros 

ugdymo  pažintinės išvykos  

už mokyklos ribų.  

 

2.3. Kiekvienam mokiniui 

individuliai parenkamos 

priemonės savęs pažinimo 

lavinimui.  

Visus metus  2.1. Aptarti ugdymo karjerai 

kompetencijų auginimo  iššūkiai 

dalykininko pamokoje. Išskirtos 

stiprybės ir silpnybės, dalykininkų 

pasidalinimas gerąją praktika. 

Pateiktos rekomendacijos pradinių ir 

progimnazijos mokytojams apie tai, 

kaip integruoti karjeros ugdymą į 

dalykų pamokas.  

 

2.2. Bus įgyvendinta bent 90 proc. 

plane numatytų profesinio 

orientavimo veiklų. 

 

2.3.  Mokiniai skatinami pažinti 

savo asmenybės savybes, interesus, 

gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su 

mokymosi perspektyva. 

 

2.4. Skatinama ir formuojama 

pozityvi  nuostata mokymosi ir 

darbo (karjeros) atžvilgiu; 

  

Darbo grupė, 

karjeros specialistė   

 

3. Individualios ir grupinės 

mokinių bei mokytojų  

konsultacijos kompetencijų 

karjeros ugdymui  / 

3.1. Konsultavimas mokinių 

pagal jų išreikštą poreikį. 

 

3.2. Konsultavimas mokinių ir 

Visus metus  3.1. Padidėjęs mokinių ir jų tėvų 

aktyvumas konsultacijose savęs, savo 

kompetencijų pažinimo klausimais. 

 

Karjeros specialistė  
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profesinio orientavimo 

klausimais 

jų tėvų.  

 

3.3. SUP mokinių 

konsultavimas . 

 

3.2. Pagal poreikį teikiamas ugdymo 

karjerai temomis konsultacijos klasių 

vadovams, dalykų mokytojams. 

4. Teikiami duomenys UKSIS  4.1. Renkami rodikliai 

karjeros ugdymo klausimais. 

  

Sausis,  visus 

metus  

4.1. Ataskaitos parengimas UKSIS 

pagal prašomus rodiklius.  

V. Lapėnienė, 

karjeros specialistė 

 

5.  Panevėžio gimnazijų 

pasiūla ir jų pristatymas 

/prisistatymas.  

5.1. Susitikimai su Panevėžio 

gimnazijų vadovybe.  

Lapkritis, 

laikotarpis 

prieš stojant į 

gimnazijas 

5.1. Panevėžio gimnazijų 

specifiškumo įsivardijimas. 

Suorganizuoti gimnazijų prisistatymo 

renginiai per mokslo metus. 

  

6. Karjeros dienos  6.1. Karjeros dienų veiklos.  Kovas 6.1. Karjeros dienose dalyvaus bent 

90 proc. progimnazijos 

bendruomenės. 

Darbo grupė, 

karjeros specialistė 

 

7.   Karjeros specialisto 

progimnazijoje  

kvalifikacijos tobulinimas 

2022-2023 m.m.   

7.1. Dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose, seminaruose.  

Visus metus  7.1. Informacijos profesinio 

orientavimo klausimais skelbimas ir 

viešinimas progimnazijoje.  

Karjeros specialistė   

 

 

Profesinio orientavimo priemonių planą 2022-2023 m.m. parengė 

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos  

Ugdymo karjerai specialistė 

Ingrida Rabačiauskaitė 

 

 


