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ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJA 

PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO 

DARBO GRUPĖS ATASKAITA UŽ 2019 METUS 

Situacijos analizė  
2018 m. sausio mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintas Profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Ataskaita parengta vadovaujantis 2019 m. 

Profesinio orientavimo ir karjeros paslaugų teikimo darbo grupės planu, patvirtintu 2019-01-18 

gimnazijos direktoriaus įsakymu V-17. Profesinio orientavimo ir karjeros paslaugų darbo grupė 

sudaryta ir patvirtinta 2019-03-05 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-57 Grupę sudaro 5 nariai. 

2019 m. gimnazijoje įgyvendinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

Technologijų (29)kabinete teikiama informacija mokiniams apie naujausias karjeros 

galimybes bei studijas profesinio rengimo centruose, kolegijose ir universitetuose.  

 

Profesinio orientavimo ir informavimo veikla: 

Eil. 

Nr. 

Organizuota veikla Data Tikslas Dal

yva

vo 

mok

inių 

Lėšos Atsakingas 

1. Pamoka 

„Mokykloje 

dirbantys žmonės“ 1 

klasės mokiniams 

2019-09-11 Pažintinė veikla 

Sužadinti norą 

mokiniams stebėti, 

domėtis mokyklos 

aplinkoje dirbančių 

žmonių 

profesijomis 

17 - G. Griškonienė 

2.  Pamoka „Pažinti 

kintantį darbo 

pasaulį (pažintis su 

profesijomis)“ 

2019-10-23 Pažintinė veikla 

Ugdyti 1 klasės 

mokinių supratimą 

stebėti, kaip viskas 

kinta aplinkui, 

šeimoje, darbe ir 

gyvenime 

17 - G. Griškonienė 

3. Edukacinė pamoka 

,,Puodininkystė“ 

Alytaus kraštotyros 

muziejuje 2 klasės 

mokiniams 

2019-09-19 

Įsak. Nr. V-

172 

2019-09-17 

 

Karjeros 

veiklinimas  
Išmėginti 

nacionalinius 

amatus   

16 Asmeninės 

mokinių 

tėvų lėšos 

R. Peckuvienė 

4. Pažintis su 

ugniagesio-gelbėtojo 

profesija (miestelyje 

prie tvenkinio) 

2019-06-03 Patyriminis 

vizitas 

8  G. Griškonienė 

 Iš viso pradinėse 

klasėse 

1 karjeros veiklinimas; 1 patyriminis vizitas; 2 Pažintis su 

profesijomis. 

5. Spektaklis 

„Pikseliukai“ 5 

klasės mokiniams. 

2019-09-18 

Dir. Įsak. 

V-174 

Pažintinis vizitas 

Stebėti spektaklį ir 

susipažinti su teatro 

8 Kultūrinės 

pažintinės 

veiklos 

I. Šimanskienė 



aktorių bei 

darbuotojų 

profesija  

lėšos 

6. Ugdymo karjerai 

programa 5 klasės 

mokiniams. 

Mokytojo profesija. 

2019-10-04 Pažintinė veikla 

Susipažinti su 

mokytojo profesija 

kūrybiškai kuriant 

klasės sveikinimą. 

8  I. Šimanskienė 

7.  Edukacinė programa 

EBRU 

2019-11-13 

Dir. Įsak. 

V-206 

 

Patyriminis 

vizitas 

Išbandyti 

ebru(tapybos ant 

vandens) 

technologiją 

Kultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

8 Kultūros 

paso lėšos 

I. Šimanskienė 

8.  Edukacija 

„Animacijos istorija“ 

Alytaus Kraštotyros 

muziejuje 

Integruojama 

ugdymo karjerai 

programa 

2019-11-29 

Dir. Įsak. 

V-232 

 

Pažintinis vizitas 

Kultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

8 Lietuvos 

Raudonojo 

Kryžiaus 

draugijos 

Alytaus 

skyrius 

I. Šimanskienė 

9.  ,,Šok į tėvų 

klumpes“, ( 7 klasės 

mokinių pažintis su 

kirpėjo profesija) 

Butrimonių miestelio 

kirpykloje 

2019-06-10 Patyriminis 

vizitas 

17  D. 

Adžgauskienė 

10. Edukacinė išvyka į 

Kauno Mokyklų 

muziejų ir Jaunųjų 

mokslininkų 

laboratoriją 

(KaunoVII forte 8 

klasės mokiniams) 

2019-06-05 

TAMO 

įrašas 

 

Pažintinis vizitas 

pažintis su istoriko 

bei mokslininko 

profesija 

12 Kultūrinės-

pažintinės 

veiklos 

lėšos, 

Kultūros 

paso lėšos 

R. Balčiūnienė 

11. Dalyvavimas 

respublikinėje 

profesinio 

veiklinimo 

iniciatyvoje „Šok į 

tėvų klumpes“ 

(atvirų durų diena 

tėvų darbovietėje 8 

klasės mokiniams) 

 

2019-06-12 

TAMO 

įrašas 

 

Patyriminis 

vizitas 

17 - R. Balčiūnienė 

12. 8 klasės mokinių 

Karjeros plano 

pildymas  

2019-11-13 

TAMO 

įrašas 

 

Karjeros planavimo 

lapo pildymas 

18 - R. Balčiūnienė 

13. Edukacinė išvyka į 

Trakus(edukacija )ir 

Vilnių (Iliuzijų 

2019-10-25 

TAMO 

įrašas 

Patyriminiai 

vizitai 

Edukacinė išvyka į 

12 Kultūrinės-

pažintinės 

veiklos 

R. Balčiūnienė 



muziejus, edukacija)  Trakus(edukacija ) 

ir Vilnių (Iliuzijų 

muziejus, 

edukacija) 

lėšos, 

Kultūros 

paso lėšos 

 Iš viso 5-8 klasėse Organizuota 4 pažintiniai vizitai, 4patyriminiai vizitai 

 

14. Roko opera 

,,Priesaika“ 

I g kl. mokiniams 

2019-10-24 

2019 m. 

rugsėjo 30 

d. V-185 

Kultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

5 Kultūros 

pasas 

V. Mielaikienė 

15. Edukacija ,,Trakų 

pilys kovose su 

kryžiuočiais“ 

I g kl. mokiniams 

2019-10-25 

 

Kultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

9 Kultūros 

pasas 

V. Mielaikienė 

16. Edukacija ,,Iliuzijos 

mene“ 

Ig klasės mokiniams 

2019-10-25 Kultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

9 Kultūrinė-

pažintinė 

veikla 

V. Mielaikienė 

17. Išvyka į Alytaus 

profesinio rengimo 

centrą 

Ig klasės mokiniams 

 

2019-11-13 

2019 m. 

lapkričio 11 

d. V-213 

 

Profesinis 

orientavimas ir 

informavimas 

16 Profesinis 

orientavim

as 

V. Mielaikienė 

18. II g klasės mokinių 

išvyka į KTU 

matematikos ir 

gamtos mokslų 

fakultetą 

2019-01-26 Patyriminis 

vizitas 

Susipažinti su KTU 

matematikos ir 

gamtos mokslų 

fakultete studijų 

programomis ir 

dalyvavimas 

J.Matulionio 

matematikos 

konkurse 

 

8  J. 

Mensevičienė 

19. II g klasės mokinių 

Išvyka į Alytaus 

Profesinio rengimo 

centrą 

2019-11-13 Pažintinis vizitas, 
profesinis 

informavimas ir 

orientavimas 

8  J. 

Mensevičienė 

20. Dalyvavimas 

Konkurse, „Pažink 

Dzūkijos kelius ir 

statinius“, skirtas 

susipažinti su 

kelininko profesija ir 

kelių statybos 

profesijų ypatumais 

2019-12-10 Patyriminis 

vizitas  

UAB Alkesta ir 

Kauno technikos 

kolegijos Kelių 

inžinerijos studijų 

programos 

organizuojamomis 

edukacinis-

pramoginis 

renginys, skirtas II-

IV gimnazinių 

klasių mokiniams.  

8  J. 

Mensevičienė 

21. Matuokis profesiją 

III g kl. mokiniams 

VDU 

2019-11-15 Patyriminis  

vizitas Profesinio 

informavimo ir 

9 Lėšos, 

skirtos 

karjeros 

D. Gecevičienė 



 

 

orientavimo su 

VDU studijų 

programomis bei 

galimybėmis 

įsidarbinti baigus 

studijas 

ugdymui 

22. „Šok į mokytojo 

klumpes“ 

2019-10-05 Profesinis 

veiklinimas 

22  J. Poliakienė 

23. „Matuokis profesiją“ 

IV g klasės 

mokiniams VDU 

2019-11-15 Patyriminis 

vizitas Profesinio 

informavimo ir 

orientavimo su 

VDU studijų 

programomis bei 

galimybėmis 

įsidarbinti baigus 

studijas 

12  Lėšos, 

skirtos 

karjeros 

ugdymui 

J. Poliakienė 

24. Opera „Priesaika“ 

IV g klasės mokiniai 

2019-11-13 Pažintinis 

vizitasKultūrinės 

pažintinės veiklos 

ir UK integracija 

 

12 Iš kultūros 

paso 

J. Poliakienė 

25. Edukacinės 

programos „Šakočio 

kelias iki mūsų 

stalo“ 

Druskininkuose 

 

2019-12-19 Profesinis 

veiklinimas 

? Iš kultūros 

paso ir 

šauniausios 

klasės 

Mokytoja Jonė 

Poliakienė 

 Iš viso I-IV 

gimnazinėse klasėse 

I g klasė - 3 pažintiniai vizitai,1 prof. orient., II g kl. - 2 patyriminiai 

vizitai, 1 pažintinis,III g kl. - 1 patyriminis vizitas, IV g kl. - 2 prof. 

veikl.,1 patyr., 1 pažintinis viz. 

 

 

MOKINIŲ KARJEROS VEIKLINIMAS, PAŽINTINIAI IR PATYRIMINIAI 

VIZITAI 

 

Pradinis ugdymas: 

  1 klasės mokiniai 2 kartus dalyvavo pažintiniuose vizituose. 

 2 klasių mokiniai po 1 kartą dalyvavo karjeros veiklinimo užsiėmimuose. 

 

Pagrindinis ugdymas 

 

 5 klasės mokiniai dalyvavo po 4 kartus pažintiniuose vizituose. 

 6 klasės mokiniai dalyvavo 1 kartą patyriminiame vizite. 

 7 klasės mokiniai dalyvavo 1 kartą pažintiniame vizite, 2 kartus patyriminiuose vizituose.  

 8 klasės mokiniai dalyvavo 1 kartą patyriminiame vizite, pildė karjeros lapus. 

 

Vidurinis ugdymas 

 I g klasės mokiniai dalyvavo 3 pažintiniuose vizituose, 1 profesinio orientavimo ir informavimo 

užsiėmime. 

 II g klasės mokiniai dalyvavo: 1 kartą pažintiniame vizite, 2 kartus patyriminiuose vizituose, 1 

profesinio orientavimo ir informavimo užsiėmime. 

 III g klasės mokiniai 1 kartą dalyvavo patyriminiame vizite. 



 IV g klasės mokiniai   2 kartus dalyvavo profesiniame veiklinime,1 patyriminiame ir 1 

pažintiniame vizite. 

 

 

Kiti renginiai: 

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

programų atstovais: 

 2019-09-24 gimnazijoje lankėsi Atsargos majoras Valius Sinkevičius, kuris supažindino 

mokinius su kariūno profesija.  

 2019-03-21 III g klasės mokiniams vyko integruota dorinio ugdymo (etikos, tikybos) 

pamoka kartu su Kalėjimų departamento prie Lietuvos teisingumo ministerijos, Mokymo 

centro specialistais. Balandžio 16 d. gimnazijoje lankėsi VšĮ Daugų technologijos ir verslo 

mokyklos specialistai, kurie pristatė jų įstaigoje vykdomas programas, mokymo formas, 

įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, mokymosi studijų galimybes 

aukštesnėse pakopose bei darbo galimybes. 

 2019-03-25 gimnazijos 26 mokiniai dalyvavo susitikime- paskaitoje su Lietuvos probacijos 

tarnybos Kauno regiono skyriaus specialiste.  

 3 kl. ir 4 kl. mokinių karjeros pažinimo veiklos vyko pamokų metu, integruojant temas į 

lietuvių k., matematiką, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, klasės valandėles. Buvo 

ugdomos mokinių savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo kompetencijos. 

 2019-10-05 organizuota Savivaldos diena, kurioje IV g klasės mokiniai atliko profesinį 

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

kitose pareigose.  

 2019m. 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, A.Žemaičio gėlių ūkyje ir kitur. 

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

susijusias su karjeros ugdymu. 

2019 m. iš mokinio krepšelio skirta 100 Eur profesiniam orientavimui, kultūrinei pažintinei veiklai 

600 Eur , vienam mokiniui tenka 3,077 Eur. 

 

 

 

SUDERINTA                                                                             SVARSTYTA 

Gimnazijos taryboje                                                                   Mokytojų tarybos posėdyje 

2020 -01-24                                                                                2020-01-24 

Protokolo Nr. VI-1                                                                     Protokolo Nr. V-22 

 

 

Darbo grupės vadovė                            Genovaitė Žiurinskienė 

 


