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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJA 

          2022 M. UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ PLANAS 

 

Tikslas:  

1. Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuojant projektines 

veiklas, vedant klasės valandas. 

 Uždaviniai:  

1.  Padėti rasti ir naudoti su karjera susijusią informaciją.  

2. Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis.  

3. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį, teikiant informaciją apie galimas profesijas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Dalyvavimas ugdymo karjerai koordinatoriams skirtuose 

rajono, šalies renginiuose (seminaruose) 

2022 m. 

 

Z.Adamonienė Gerės ugdymo karjerai kokybė, plėsis 

ugdymo karjerai koordinatoriaus 

kompetencijos. 

2.  Informaciją karjeros planavimo klausimais pogimnazijos 

interneto puslapyje 

2022 m. Z.Adamonienė Didės mokinių susidomėjimas profesijomis 

3.  Informacinių leidinių (plakatai, lankstinukai) iš švietimo 

įstaigų (kolegijų, universitetų, profesinių mokyklų ir 

pan.), darbo rinkos pristatymas klasių valandėlių metu 

2022 m. Z.Adamonienė Teikiama informacija apie švietimo įstaigų 

pasiūlą  

 

4. Supažindinti ir mokyti naudotis AIKOS duomenų baze 

ir kitais internetiniais tinklalapiais (7-8  kl.) 

2022 m. 

 

Z.Adamonienė Mokiniai mokės susirasti informaciją apie 

studijas ir mokymo programas 

5. Individualios konsultacijos dėl tolesnio mokymosi 

galimybių  

2022 m. pagal 

poreikį  

Z.Adamonienė  Bibliotekoje esanti medžiaga pristatoma ir 

pakomentuojama kiekvienam moksleiviui 

6. Susitikimai su profesinių mokyklų, kolegijų, aukštųjų 

mokyklų atstovais. 

 

2022 m. pagal 

mėnesio planus 

Z.Adamonienė, 

klasių vadovai 

Mokiniai susipažins su įvairiomis 

profesijomis, ugdomas verslumas, 

lyderystė stiprėja darbo grupėmis įgūdžiai, 

tvirtėja bendravimas su soc. pratneriais 

7. Integruotos mokomųjų dalykų  

su ugdymu karjerai pamokos  

2022 m. pagal 

UP  7 priedą 

dalykų mokytojai  Mokiniai artimiau susipažins su įvairių 

profesijų ypatumais 



8. „Sėkmės“ pamoka (susitikimas su buvusiais mokyklos 

mokiniais) 

2022 m. gegužės 

mėn.  

Z.Adamonienė, 

Klasių vadovai 

Netradicinės klasių valandos, mokytojai ir 

mokiniai įgis naujų patirčių  

9. Tarptautinis projektas „Profesijų mugė“. 2022 m. vasario 

– balandžio 

mėn. 

Z.Adamonienė, 

Klasių vadovai 

Mokiniai atliks kūrybinius darbus- 

popierines lėles aprengs įvairių projesijų 

rūbais, diskutuos ir daugiau sužinos apie 

įvairių profesijų specifiką. 

10. Klasės valandėlės profesinio orientavimo ir ugdymo 

karjerai temomis.  

2022 m.   Z.Adamonienė, 

Klasių vadovai 

Grupinių diskusijų, profesinio problemų 

sprendimo metodų principu padedama 

mokiniams pasirinkti profesiją. 

11. Akcija „Aplankyk įmones“. Kultūrinių pažintinių 

ekskursijų į įmones, įstaigas, organizacijas 

organizavimas 

2022 m.  Z.Adamonienė,  

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Profesinis moksleivių švietimas, susipažins 

su profesijų įvairove  

 

 


