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ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJA
PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KARJEROS PASLAUGŲTEIKIMO
DARBO GRUPĖS PLANAS 2020 METAMS
BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ
STIPRYBĖS
 Gimnazijoje profesinio orientavimo ir
karjeros ugdymo veiklaiskirtas 29 kabinetas;
 Taikoma UK turinio įvairovė (formaliajame
ugdyme integruojama UKprograma);
 Organizuojant neformalųjį švietimą bei
kultūrinę pažintinę veiklą derinama su karjeros
pažintiniais ir informaciniaisvizitais;
 Aktyvėja Alytaus r Butrimonių gimnazijos
„Tėvų klasė“, kurioje buriasi „Tėvų talentų
bankas“.

GALIMYBĖS
 Naudotis ugdymo karjerai sistema, kurią
įgyvendinat padedama mokiniams ugdytis
karjeros valdymokompetencijas;
 Taikyti UK turinio įvairovę (formaliajame
ugdyme integruojama UKprograma);
 Organizuojant neformalųjį švietimą bei
kultūrinę pažintinę veiklą derinti su karjeros
pažintiniais ir informaciniais vizitais, naudotis
Ugdymo karjerai renginių organizatorių lėšomis,
jeigu tokiosbūna;
 Įsikūręs „Tėvų talentų bankas“ dalinsis su
mokiniais gerąja gyvenimo bei profesinės
veiklos patirtimi, skatins mokinius ugdytis
vertybines nuostatas savarankiškam gyvenimui.

SILPNYBĖS
 Gimnazijoje nėra karjeros specialisto
pareigybės. Darbo apimtys labai išsiplėtė, už
profesinį orientavimą ir karjeros ugdymą
atsakingam mokytojui skirta 0,88etato;
 Daugiausia profesinio orientavimo ir
karjeros ugdymo darbų tenka klasės
vadovams, mokytojams dalykininkams;
 Gimnazijos mokytojai bei klasių vadovai
nebeturi iš išorės talkinančių karjeros
konsultantų (padedančių, o ne
inspektuojančiųpartnerių);
 Mokinių tėvai per mažai domisi savo
vaikų karjeros galimybėmis, nedalyvauja
organizuojamuose tėvų švietimui skirtose
renginiuose, tėvų abejingumas atsiliepia ir
mokiniams.
GRĖSMĖS
 Mažų miestelių ir kaimų mokinių tėvų
nedarbas, kiti negatyvūs pavyzdžiai vaikams,
augantiems socialinės atskirties šeimose,
formuoja atsainų požiūrį į karjeros
galimybes bei nuostatą mokytis visą
gyvenimą;
 Į Bendrųjų ugdymo programų turinį
integruojama labai daug įvairių programų,
todėl sudėtinga efektyviai integruoti ugdymo
karjeraiprogramą;
 Skaitmeninės priemonės sensta, todėl
atsiranda sklandaus ugdymo karjerai paslaugų
teikimo problemų.
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Tikslai:
1. Padėti kiekvienam mokiniui sąmoningai rinktis tinkamas tolimesnio mokymosi arba
įsidarbinimo galimybes, sudarant sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, mokantis bei dalyvaujant
pažintiniuose, patyriminiuose bei profesinio veiklinimoužsiėmimuose.
2. Ugdyti nuostatas mokytis visą gyvenimą, ugdyti asmeniui reikšmingą saviraiškos ir darbo
patirčių seką, gebėjimą naudotis skaitmeninėmispriemonėmis.
Uždaviniai:
 Organizuoti mažiausiai po vieną profesinio veiklinimo bei pažintinius, patyriminius
vizitus 5-8 bei I-IV g klasių mokiniams.
 Koordinuoti Ugdymo karjerai programos, patvirtintos LR ŠMM 2014-01-15 įsakymu Nr.
V-72, įgyvendinimą pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme, konsultuoti mokytojus bei
klasių vadovus.
Funkcijos:
 Organizuoja profesinį švietimą mokykloje mokiniams, jų tėvams, klasių vadovams ir
kitiemspedagogams.
 Informuoja bendruomenę apie karjeros ugdymo veiklas, teikia informaciją gimnazijos
svetainėje, skelbimų lentoje, el. dienyne,spaudoje.
 29 kab. teikia medžiagą apie profesijas bei mokslo įstaigas, sistemina literatūrą,
bendradarbiauja su klasių vadovais, teikia reikalingaskonsultacijas.
 Nuolat supažindina mokinius su karjeros galimybių pasiūla, bendradarbiauja su
socialiniais partneriais, darbdaviais, universitetais, kolegijomis, profesinio rengimo centrais, vykdo
švietėjišką veiklą (klasių valandėlės, tėvųsusirinkimai).
 Pildo Ugdymo karjeros ataskaitą UKSIS sistemoje.
Principai:
 Prieinamumo – prieinama kiekvienam asmeniui, užtikrinant lygias galimybes.
 Nešališkumo – kiekvienas asmuo laisvai pasirenka ir prisiima asmeninę atsakomybę už
pasirinktussprendimus.
 Individualizavimo – karjeros ugdymo paslaugas teikti atsižvelgiant į individualų asmens
poreikį.
 Kokybės –kokybiška paslaugų teikimo kultūra laikantis elgesioetikos.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

1.

Atnaujinti informaciją apie karjeros teikimo
galimybes gimnazijos svetainėje.

2.

Teikti metodinę pagalbąįgyvendinant karjeros
II pusmečio pradžia
programą, integruojant į klasių vadovų darbą
bei visų mokomųjų dalykų planus.
Bendradarbiaujant su „Karjeras“ suorganizuoti Vasaris- balandis
po vieną profesinio orientavimo ir informavimo
užsiėmimą I-II gimnazinių klasių mokiniams
OrganizuotiIII-IVgimnaziniųklasių
Lapkritis-gruodis
mokiniamsinformacinius susitikimus su karjeros
galimybėmis Krašto apsaugos bei
Lietuvos kariuomenėje.

3.

4.

Nuolat beipagal
poreikį

Atsakingas
G. Žiurinskienė
J. Poliakienė
G. Žiurinskienė
V.Mielaikienė
J.Mensevičienė
V. Mielaikienė
R. Jablonskienė
D. Adžgauskienė
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5.

6.

7.

8.

9.

I-IV g klasių mokiniams organizuoti karjeros
planavimo
renginius,
siekiant
suteikti
informacijos apie galimybes pasirenkant
tolimesnį mokymosi kelią universitetuose,
kolegijose, profesiniuose centruose arba ieškant
darbo.
Pagalgimnaziniųklasių mokiniųporeikį
konsultuoti mokinius, kaip naudotis AIKOS,
Mukis.lt ir kitomis internetinėmis svetainėmis.
Organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą
karjeros ugdymo klausimais turintiems
specialiųjų poreikių mokiniams bei jų šeimoms.
Sudaryti sąlygasmokytojamsirklasiųvadovams
dalyvauti karjeros ugdymo
irprofesinioorientavimo kvalifikaciniuose
seminaruose.
Organizuoti I-IV gimnazinių klasių mokinių
susitikimus su socialiniais partneriais.

12. Susitikimai - diskusijos su įvairių profesijų
atstovais.

1 kartą per mokslo
metus

J.Mensevičienė
V.Mielaikienė
J. Poliakienė
D. Gecevičienė

Per mokslo metus

J. Poliakienė
R. Jablonskienė

Per mokslo metus

I. Rakauskienė
Klasių vadovai

Per mokslo metus

V. Valvonis

Vasariobirželio
mėnesiais
Per metus

G. Žiurinskienė
I-IV g klasių
vadovai
G. Žiurinskienė
V. Mielaikienė
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai

13. Informacijos apie atvirų durų dienas įmonėse ir Nuolat, pagal naujos
mokymosi įstaigose sklaida gimnazijos
informacijos gavimą
internetiniame puslapyje.
14. Patyriminių, pažintinių bei karjeros veiklinimo Pagal klasiųvadovų
užsiėmimų šalies ir miesto įstaigose
darbosuklase
organizavimas, bendradarbiaujant su „Tėvų
planus
klasės“ „Tėvų talentų banku“.
15. Vykdant kultūrinę pažintinę veiklą integruoti
Per metus
pažintinius, patyriminius UK užsiėmimus.
15. Profesinioa informavimo veiklos
apklausa, Balandis - birželis
nalizė.
16. AtaskaitaMokytojų tarybos posėdyje.
Lapkritis-gruodis
17. Bendradarbiavimas su tėvais, lankymasis tėvų
darbovietėse.
18. Mokinių karjeros planų rengimas II,IV
gimnazinėse klasėse.
19. Teikti duomenis UKSIS administratoriui.

V. Mielaikienė
Klasių vadovai
V.Mielaikienė
Klasių vadovai
Mokytojų tarybos
posėdyje
V.Mielaikienė

Per mokslo metus

Klasių vadovai

II pusmetis

G.Žiurinskienė

Per mokslo metus

V. Mielaikienė

Profesinioorientavimo ir karjeros
paslaugų darbo grupė
Darbo grupės vadovė Genovaitė
Žiurinskienė
SUDERINTA
Gimnazijostaryboje
2020-01-24
ProtokoloNr. VI-1

SVARSTYTA
Mokytojų tarybos posėdyje
2020-01-24
Protokolo Nr. V-22
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