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Situacijos analizė  

 

Profesinio orientavimo ir karjeros paslaugų darbo grupė sudaryta ir patvirtinta 2017-12-18 

gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-198. Grupę sudaro 6 nariai. 2018 m. sausio mėn. 19 d. 

įsakymu Nr. V-28 patvirtintas Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo tvarkos 

aprašas ir darbo planas.  

2018 metais gimnazijoje įgyvendinama Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta Ugdymo karjerai programa. 

Technologijų kabinete teikiama informacija mokiniams apie naujausias karjeros galimybes 

bei studijas profesinio rengimo centruose, kolegijose ir universitetuose. 

Visiems I-IV gimnazinių klasių mokiniams sudaromos sąlygos susipažinti su įvairių profesijų 

atstovais. 2018 m. gimnazijoje lankėsi 6 sričių specialistai ir pristatė studijų ir karjeros galimybes 

policijoje, bankuose, politikoje, kariuomenėje, medicinoje. Taip pat informavo apie profesijas, kurias 

galima įgyti Alytaus profesinio rengimo centre. 

 

Profesinio orientavimo ir informavimo veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Organizuota 

veikla 

Data Tikslas Dalyvavo 

mokinių 

Lėšos Atsakingas 

1. Pažintis su pašte ir 

mokykloje 

dirbančiųjų 

profesijomis 

2018 

09-11, 

12-14 

 Pažintiniai 

vizitai 

15 pirmos 

kl. mok. 

Mokinio 

krepšelio 

R. Peckuvienė 

2. Pažintis su 

ugniagesio 

gelbėtojo profesija  

05-28 Pažintiniai 

vizitai 

15 pirmos 

kl. mok. 

Kult.-paž. 

veiklos, mok. 

krepš. lėšos 

R. Peckuvienė 

3. Pažintis su 

statybininko, 

ekskavatorininko,

paukštininko, 

kompozitoriaus, 

ūkininko ir 

kitomis 

profesijomis 

apsilankius 

CurioSity 

pramogų parke 

05-31 Patyriminis 

vizitas 

15 

ketvirtos 

kl. mok. 

Kult.-paž. 

veiklos, mok. 

krepš. lėšos 

R. Peckuvienė 

4.  Mokytis 

individualiai ir 

grupėje. Tekstilė: 

informacija apie 

tekstilės gaminius 

05-23 Patyriminis 

vizitas 

15 

ketvirtos 

kl. mok. 

Integruota 

dailės ir 

technologijų 

pamoka 

R. Peckuvienė 



prekyboje. 

Edukacinė 

pamoka 

parduotuvėje. 

5. Mokytis 

individualiai ir 

grupėje. Mokausi 

planuoti išvyką 

04-18 Profesinis 

veiklinimas 

15 

ketvirtos 

kl. mok. 

Integruota 

pasaulio 

pažinimo 

pamoka 

R. Peckuvienė 

6. Išvyka į V. 

Patinsko bityną, 

esantį Alytaus r. 

Plasapninkų k.  

05 Profesinis 

veiklinimas 

18 antros, 

trečios kl. 

mok. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

G. Griškonienė 

S. Žvinakienė 

7. Edukacinė išvyka 

į Punios 

girininkiją 

10-11 Pažintinis 

vizitas 

19 antros 

kl. mok. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

N. Karkauskaitė 

8. Edukacija Alytaus 

kraštotyros 

muziejuje ,,Tapk 

archeologu“ 

12-04 Pažintinis 

vizitas 

14 šeštos 

kl. mokinių 

Mokinių lėšos D. Adžgauskienė 

R. Jablonskienė 

9.  Krašto apsaugos 

diena Alytaus 

Didžiosios 

kunigaikštienės 

Birutės Ulonų 

batalione 

10-09 Pažintinis 

vizitas 

25 

mokiniai, 

I-IV g kl. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

D. Adžgauskienė 

R. Jablonskienė 

10. Išvyka į Kauno 

pilį 

10-26 Pažintinis 

vizitas 

18 šeštos ir 

I g kl. mok. 

Mokinių lėšos V. Mielaikienė 

11. Ekskursija į 

Varšuvą 

„Koperniko 

mokslo centrą“ 

05-11 Karjeros 

veiklinimas 

51 

mokinys 7-

8 ir I-IIIg 

kl. 

Mokinių lėšos J. Poliakienė, 

V. Mielaikienė, 

D. Adžgauskienė, 

N. Jančauskaitė, 

D. Gecevičienė 

12.  Edukacija „Lėlių 

teatro įdomybės“ 

Vilniaus lėlių 

teatre 

01-25 Patyriminis 

vizitas 

22 mok. 5-

6 klasių 

Projekto 

organizatorių 

lėšos 

N. Jančauskaitė 

A. Daironienė 

13.  Edukacija „Amatų 

technologija- 

restauravimas“ 

Vilniaus dailės 

akademijoje 

02-08 Patyriminis 

vizitas  

22 mok. 8,  

I-IV g kl. 

Projekto 

organizatorių 

lėšos 

N. Jančauskaitė 

A. Daironienė. 

Ž. Patinskaitė 

14. Edukacinė išvyka 

į Kauno aviacijos 

muziejų 

01-14 Pažintinis 

vizitas 

6 klasė, 17 

mokinių 

Mokinio 

krepšelio 

neformaliajam 

ugdymui skirtos 

lėšos 

R. Balčiūnienė 

15. Edukacinė išvyka 

į Kauno Rotušę 

2018-

10-25 

Pažintinis 

vizitas 

7 klasė,15 

mokinių 

Projekto „Būk 

šauniausias“ 

lėšos 

R. Balčiūnienė 

 

16. VGTU 

elektronikos 

fakultete 

12-14 Patyriminis 

vizitas 

18 

gimnazinių 

kl. mok. 

Mokinių lėšos J. Poliakienė 



 

 

MOKINIŲ KARJEROS VEIKLINIMAS, PAŽINTINIAI IR PATYRIMINIAI VIZITAI 

  

Pradinis ugdymas: 

 

 Pažintiniuose vizituose 1 kl. mokiniai dalyvavo 2 kartus, 2 klasės mokiniai po 1 kartą; 

 Patyriminiuose vizituose 4 klasės mokiniai dalyvavo po 2 kartus; 

 Karjeros veiklinimo užsiėmimuose dalyvavo 2, 3, 4 klasių mokiniai po 1 kartą; 

 

Pagrindinis ugdymas ir Vidurinis ugdymas: 

 

 Pažintiniuose vizituose 7 klasės mokiniai dalyvavo po 4 kartus; 

 Patyriminiuose vizituose dalyvavo 22 mokiniai iš 5-6 klasių po 1 kartą ir 10 mok. iš 8 klasės.  

 Karjeros veiklinimo užsiėmimuose 26 mokiniai iš 7-8 klasių dalyvavo 1 kartą; 

 Pažintiniuose vizituose I-IV g klasių mokiniai dalyvavo po 3 kartus,  

 Patyriminiuose vizituose I-IV g klasių mokiniai dalyvavo po 2 kartus,  

 Karjeros veiklinimo užsiėmimuose I-IV g klasių mokiniai dalyvavo po 1 kartą. 

 

Kiti renginiai 

 

2018-10-05 organizuota Savivaldos diena, kurioje IV g klasės mokiniai atliko profesinį 

veiklinimą mokytojo, socialinio pedagogo, mokyklos vadovo, spec. pedagogo, logopedo bei kitose 

pareigose.  

2018m. birželio mėnesį, rengiant ir organizuojant respublikinę sporto ir meno šventę 

„Adamkiada“ profesinio veiklinimo užsiėmimuose dalyvavo beveik visi 8, I-IV g klasių mokiniai, jie 

įgijo patirties gidų, raštvedybos, fotografijos, filmavimo, IT, varžybų teisėjų, renginių organizatorių 

ir renginių vedėjų patirties.  

Profesinio veiklinimo patirties mokiniai įgyja ir vasaros atostogų metu dirbdami namų ūkiuose, 

Algimanto Žemaičio gėlių ūkyje ir kitur. 

Visiems gimnazijos mokiniams klasių vadovai organizavo po 2-3 klasių valandėles, susijusias 

su karjeros ugdymu. 

2018 m. iš mokinio krepšelio skirta 200 Eur  kultūrinei pažintinei veiklai ir prof. orientavimui, 

kiti vizitai buvo organizuojami projektų organizatorių bei mokinių tėvų lėšomis. 

 

Grupės vadovė – etikos mokytoja metodininkė 

Genovaitė Žiurinskienė 
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17. Išvyka į renginį 

„Aukštųjų 

mokyklų mugė 

2018“ 

2018-01-

17 

Pažintinis 

vizitas 

III g ir 

IVg kl. 

Mokinių lėšos A. Gudelaitienė 

N. Jančauskaitė 


