
PATVIRTINTA  

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. sausio   d.  

įsakymu Nr. V1- 

   

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJA 

  

PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: Nuosekliai ir kryptingai plėtoti profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai gimnazijoje įvairovę, nuolat ieškoti naujų galimybių informacijos 

sklaidai, ugdyti mokinių gebėjimą konkuruoti ir sėkmingai įsitvirtinti studijų pasaulyje bei darbo rinkoje.  

Uždaviniai:  

1. Padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei 

darbo paiešką).  

2. Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; 

darbdaviais, verslininkais, užimtumo tarnybos atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais.  

3. Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas. 

4. Teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei.  

5. Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais gimnazijos 

internetiniuose puslapiuose, teikti gimnazijos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą; organizuoti karjeros 

dienas gimnazijoje; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą gimnazijoje: ją analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir 

įsidarbinimu; pildyti ir koreguoti „Asmeninius mokinių karjeros planus“).  

6. Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais, profesinėmis mokyklomis ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su 

klasių vadovais, dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.  

7. Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais.  
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8. Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas, sėkmės pamokas, asistento dienas ir pan.), įgytos 

patirties aptarimą ir kitas veiklas. 

Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

1. Situacijos 

analizė, 

planavimas, 

informacijos 

kaupimas ir 

skleidimas 

Susipažinimas su karjeros 

ugdymo švietimo sistemoje veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. 

 A. Nacevičienė 

D. Sirtautienė 

Visus metus Gilinti žinias. Tikslingas ir kryptingas 

dokumentų analizavimas, 

atsižvelgiant į poreikius ir 

galimybes padės numatyti veiklos 

tikslus, uždavinius ir priemones 

jiems įgyvendinti. 

Veiklos plano parengimas. Darbų 

pasiskirstymas ir jų aptarimas. 

Informacijos UKSIS sistemoje 

pateikimas. 

A. Nacevičienė 

D. Sirtautienė 

Sausis Tikslingas darbų 

pasiskirstymas.  

Parengtas  ir gimnazijos 

bendruomenei pristatytas 

profesinio orientavimo planas, 

veiklos. Padidės tikimybė į jas 

pritraukti daugiau bendruomenės 

narių.  

Informacijos rinkimas ir  

tvarkymas (kaupti naujausią 

informaciją).  

A. Nacevičienė 

D. Sirtautienė 

Visus metus Metodinės 

medžiagos 

kūrimas, 

naudojimas. 

Sukaupta tikslinių grupių 

poreikius atitinkanti profesinio 

švietimo informacija, literatūra, 

metodinės priemonės, LAMA 

BPO informacija apie aukštąsias 

mokyklas ir profesinio rengimo 

institucijas, reikalavimus 

stojantiesiems. 

Paruoštos klasės valandos apie 

karjeros pasirinkimo žingsnius, 

ateities profesijas ir įgūdžius, 

individualaus plano sąsajas su 

studijų programomis. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

Dalyvavimas seminaruose A. Nacevičienė 

D. Sirtautienė 

Visus metus 

pagal 

pasiūlą 

Žinių 

pagilinimas apie 

dalykinį 

integravimą 

karjeros 

kompetencijų 

ugdyme padės 

geriau 

susipažinti su 

naujovėmis 

ugdymo karjerai 

srityje. 

Seminarų 

pažymėjimai/sertifikatai. 

Informacinio puslapio, skirto 

profesinio informavimo ir 

karjeros aktualijoms, 

atnaujinimas. Periodinis 

informacijos pateikimas. 

A. Nacevičienė 

D. Sirtautienė 

Visus metus Mokinių ir 

mokytojų 

informavimas 

karjeros 

klausimais. 

Tikslinis informacijos pateikimas, 

informacijos sklaida apie 

renginius, studijų naujoves, 

karjeros paslaugas teikiančių 

įmonių veiklą. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros 

paslaugos 

mokiniams 

Informaciniai 

veiklinimo 

vizitai:  

 

 

 

 

 

 

 

Aukštųjų mokyklų mugė   II–IV klasių 

mokiniai 

Sausio mėn.  

 

Mokiniai gauna 

atsakymus į 

klausimus 

apie studijas 

aukštosiose ir 

profesinėse 

mokyklose 

Lietuvoje ir 

užsienyje, 

susipažįsta su 

aukštųjų 

mokyklų 

gyvenimu, 

Susitikimai su aukštųjų mokyklų 

atstovais mugėse, konferencijose, 

universitetų erdvėse,  

apsilankymai mokymo 

institucijose, įmonėse. 

VDU Moksleivių diena MPS  

 

II–IV klasių 

mokiniai 

Sausio mėn. 

 

LSMU  

 

III–IV klasių 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

 

LSU Moksleivių diena 

 

II–IV klasių 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

 

Studijos 2023 Litexpo  

 

III–IV klasių 

mokiniai 

 

Kovo mėn. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitas KAMS (Orlaivių techninis 

aptarnavimas) 

 

II–IV klasių 

mokiniai 

 

Kovo mėn. 

 

bendrauja su 

studentais ir 

dėstytojais, 

dalyvauja 

seminaruose, kur 

gauna 

informacijos 

apie būsimą 

darbą ir 

įsidarbinimo 

galimybes 

įvairiose 

Lietuvos ir 

užsienio 

įmonėse.  

Mokiniai gauna 

praktinių 

patarimų, 

dalyvauja 

individualiuose 

pokalbiuose su 

karjeros 

konsultantais, 

mokosi pažinti 

save, sprendžia 

karjeros 

pasirinkimo 

klausimus. 

 

Jonavos politechnikos mokyklos 

atvirų durų diena (I–II kl.) 

 

I–II klasių 

mokiniai 

Kovo mėn. 

 

KTU  

 

II–IV klasių 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

 

ISM 

 

I–IV klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

 

Kauno kolegija 

 

III–IV klasių 

mokiniai 

Gegužės–

birželio 

mėn. 

VU Studentas vienai dienai  

 

Individualiai 

pagal 

pasirinkimą 

Spalio mėn. 

 

Konferencija „Išsilavinimas ir 

karjera 2023“  

 

III–IV klasių 

mokiniai 

Spalio mėn. 

 

Kauno technikos kolegija II–IV klasių 

mokiniai 

 

Lapkričio 

mėn. 

LSMU atvirų durų diena 

 

III–IV klasių 

mokiniai 

 

Lapkričio 

mėn. 

VIKO karjeros diena 

 

II–IV klasių 

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

Renginiai 

gimnazijoje: 

 

Mokymai „Karjeros pasirinkimo 

subtilybės ir ugdymo(si) 

plano apžvalga.  

Individualios konsultacijos su KIS 

testu. 

Seminaras tėvams „Individualaus 

mokinio ugdymo(si) plano 

pasirinkimo galimybės“ 

 

II klasių 

mokiniai 

 

 

 

II klasių 

mokinių tėvai 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

Mokiniams 

suteikta 

profesionali 

pagalba 

renkantis 

profesiją, 

mokomuosius 

dalykus 

individualiame 

plane. 

Bus sudaryta mokiniams 

galimybė atlikti KIS testus ir 

gauti konsultaciją. 

KTU inžinerinių specialybių 

pristatymas. 

I–IV klasių  

mokiniai 

Sausio mėn. Klasėse teikiama 

bendra 

informacija apie 

aktualius 

mokymosi ir 

karjeros 

pasiūlymus, 

svarbius etapus, 

sąlygas ir 

galimybes, kt. 

Susitikimai su aukštųjų mokyklų 

atstovais įvairiose pamokose. 

Informaciniai vizitai į klases 

(teikiama karjeros plėtojimui 

aktuali informacija, galimybės, 

etapai ir kt.) 

Kauno kolegijos karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

VDU  karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Kovo mėn. 

LSMU karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

VU karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

LSU karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Birželio 

mėn. 

VIKO karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Spalio mėn. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

ISM karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn. 

Vilniaus TECH karjeros diena I–IV klasių 

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

Susitikimai su įvairių mokymo 

institucijų  atstovais, išskirtinėmis 

asmenybėmis.  

 

I–IV klasių 

mokiniai 

Visus metus Susitikimai su 

gimnazijos 

alumnais, 

sėkmingai 

dirbančiais 

įvairiose srityse.  

Suorganizuoti susitikimai su 

buvusiais gimnazijos mokiniais, 

sėkmingai dirbančiais įvairiose 

srityse. 

Seminarai apie studijas užsienyje 

iš Kalba.lt, Kastu lt. 

 

II–IV klasių 

mokiniai 

Spalio–

gruodžio 

mėn. 

 Informacijos apie studijas 

užsienyje pateikimas. 

Supažindinimas su stojimo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas 

reikalavimais 2023 ir brandos 

egzaminų organizavimo ir 

pasirinkimo aprašu.(LAMA BPO) 

IV klasių 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

 Pateikta naujausia informacija 

apie stojimo į aukštąsias 

mokyklas reikalavimus ir 

egzaminų pasirinkimą. 

3.  Mokinių 

profesinis 

konsultavimas 

Individualus konsultavimas I–IV 

klasių mokiniams 
 

Grupinės paskaitos ir/ar teminės 

užduotys grupėse. 

D. Sirtautienė 

A. Nacevičienė 

 

 

Visus metus Taikant įvairius 

metodus 

individualios 

konsultacijos 

metu, mokiniams 

padėti pasidaryti 

savo karjeros 

planą. 

Nuotolinės ar/ir įprastos 

individualios  ir grupinės 

konsultacijos profesinio 

tinkamumo klausimais. 

Sudaromas karjeros planas. 

Nuotoliniai patarimai per Tamo 

ar Google Meet, pagalba 

konkrečiam asmeniui. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

4.  Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas 

ir 

konsultavimas 

Mokinių tėvų supažindinimas su 

profesinio orientavimo aprašu, 

mokyklos veiklomis. 

D. Sirtautienė 

A. Nacevičienė 

 

Visus metus Tėvų / globėjų 

prisijungimas 

prie profesinio 

veiklinimo 

skatins patiems 

pristatyti savo 

profesiją 

mokiniams 

mokykloje ar 

savo darbo 

vietoje. 

Mokinių susitikimai su tėvais bei 

jų profesijų pristatymas. Projekto 

„Pasimatuok profesijų batus“ 

įgyvendinimas. 

5. Karjera, 

integruota į 

klasės 

valandas 

 

Stojimas į aukštąsias mokyklas 

Lietuvoje. Minimalūs 

reikalavimai stojantiesiems. 

 

III–IV klasių 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

Sudarytos 

tinkamos sąlygos 

gimnazijos 

mokiniams 

susipažinti su 

jiems aktualia 

informacija 

profesinio 

orientavimo 

klausimais, įgyti 

karjeros 

kompetencijų, 

aktyviai kurti 

savo karjerą (t. 

y. visą gyvenimą 

Organizuojamos klasių valandos. 

Mokiniai gauna praktinių 

patarimų, dalyvauja 

individualiuose pokalbiuose su 

karjeros konsultantais, mokosi 

pažinti save, sprendžia karjeros 

pasirinkimo klausimus. 

 

Karjeros pasirinkimas,  mokymosi 

dalykų ir  studijų programų  

atitikimas, individualaus plano 

sudarymas. 

 

I–II klasių 

mokiniai 

Vasario– 

kovo mėn. 

Ateities profesijos,  svarbiausi 

įgūdžiai ir kompetencijos  

 

I–II klasių 

mokiniai 

Kovo mėn. 

Karjeros samprata ir svarbiausi 

profesijos pasirinkimo žingsniai. 

 

I klasių 

mokiniai 

 

Balandžio 

mėn. 
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Nr. Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Data 
Sėkmės 

kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas 

Atsiskaitymo forma 

Supažindinimas su darbo rinkos 

pokyčiais. Jaunimo užimtumas ir 

integracija į darbo rinką. 

 

 

I–IV klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

trunkančią 

asmeniui ir 

visuomenei 

reikšmingų 

asmens 

mokymosi, 

saviraiškos ir 

darbo patirčių 

seką). 

Savanorystė-savęs pažinimui ir 

gebėjimų išbandymui. 

I–II klasių 

mokiniai 

Birželio 

mėn. 

CV ir motyvacinio laiško 

rašymas. 

 

III–IV klasių 

mokiniai 

Spalio–

lapkričio 

mėn. 

 

_______________________ 


