
 

PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

Direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V2-295 

 

VIEŠIOSIOS ĮSTAIGOS DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANAS  

LAIKOTARPIUI 2022 M. LAPKRIČIO 24 D. - 2023 M.  GRUODŽIO 31 D. 

 

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla, vykdydama mokinių profesinį orientavimą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais: 

1. 2022 m. rugpjūčio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72; 

3. Rekomendacijomis dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose, patvirtintomis Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334. 

 

Sąvokos:  
Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas 

švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 

Karjera – asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą. 

Tikslas: 

Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš vienos 

mokymosi aplinkos į kitą ir galimybės mokymuisi visą gyvenimą. 

Uždaviniai: 

 Organizuoti ir koordinuoti profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą mokykloje. 

 Teikti mokiniams informaciją apie profesinės veiklos galimybes. 

 Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, mokyti jais naudotis. 

 Padėti rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes. 

 Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 

 Mokyti mokinius atlikti savianalizę: žinoti savo poreikius, gebėjimus, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis tolimesnę mokymosi veiklą. 

 Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją apie tolesnio mokymosi galimybes ir formuoti tolesnio mokymosi kryptį pagal įgytą patirtį. 

 

Ugdymo karjerai organizavimas 

Ugdymas karjerai - tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir 

realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis. 

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į ugdymo procesą: 



 

 per grupių vadovų veiklą, 

 per grupines ir individualias karjeros konsultanto vedamas konsultacijas.  

Ugdymo karjerai veiklas koordinuoja karjeros specialistė. 

 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas rezultatas 

1. Planavimas 

 

Tikslų ir uždavinių numatymas 

mokslo metams, veiklos plano 

sudarymas. 

Karjeros 

specialistas  

Lapkritis Mokyklos 

administracija 

Išanalizavus situaciją bus lengviau 

numatyti veiklos tikslus, uždavinius ir 

priemones jiems įgyvendinti. 

  Ugdymo karjerai plano 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

Karjeros 

specialistė  

Lapkritis Mokyklos 

bendruomenės 

nariai: mokiniai, 

mokytojai, tėvai. 

Mokyklos bendruomenė bus informuota 

apie karjeros ugdymo veiklas, padidės 

tikimybė į jas pritraukti daugiau 

bendruomenės narių. 

  Informacijos apie karjeros 

paslaugas rengimas, 

sisteminimas. 

Karjeros 

specialistė 

Nuolat - Tikslingas ir kryptingas dokumentų 

analizavimas, atsižvelgiant į poreikius ir 

galimybes. 

  Mokinių apklausos. 

 

Mokiniai Gruodis - Parengtas mokinių apklausos 

klausimynas apie profesijas, 

individualius ir grupinius pokalbius. 

2. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

 

Karjeros 

specialistė 

Nuolat - Tikslingas ir kryptingas kvalifikacijos 

tobulinimas, atsižvelgiant į poreikius ir 

galimybes. 

  Metodinės medžiagos apie 

profesinio orientavimo galimybes 

sisteminimas. 

Karjeros 

specialistė 

Nuolat - Atnaujintos profesinio orientavimo 

medžiagos analizė. 

3. Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimas 

Integruotų (ugdymo karjerai ir 

visų dalykų) pamokų 

informacijos sisteminimas. 

Karjeros 

specialistė 

Visus metus Dalykų mokytojai Mokyklos integruotų (UK ir mokomųjų 

dalykų) pamokų planavimas ir karjeros 

integravimas pamokose. 

  Rekomendacijų klasių 

valandėlėms rengimas. 

Karjeros 

specialistė 

Pagal poreikį Grupių vadovai Pravestos karjeros ugdymo  pamokos 

klasės valandėlių metu.  

4. Mokinių profesinis  

informavimas 

 

Suorganizuoti pažintiniai vizitai į 

įmones ir įstaigas. (kontaktinis ir 

nekontaktinis) 

Mokiniai Visus metus Grupių vadovai, 

socialiniai 

partneriai 

Praktinė pažintis su įvairiomis 

profesijomis, galimybių pažinimo 

kompetencijos ugdymas.  



 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas rezultatas 

  Suorganizuoti karjeros renginiai  

(kontaktinis ir nekontaktinis) 

 

 

 

Mokiniai Kovas-birželis Socialiniai 

partneriai, 

mokinių tėvai 

Suorganizuoti karjeros renginiai 

mokykloje „Karjeros savaitė“ 

  Suorganizuoti pažintiniai vizitai į 

mokymosi įstaigas (kontaktinis ir 

nekontaktinis) 

Mokiniai Visus metus Įvairios 

mokymosi 

įstaigos 

Sudaromos mokiniams galimybės 

pažinti kitas mokymosi įstaigas. 

  Sudaromos galimybės mokiniams 

pažinti save, savo gebėjimus. 

Mokiniai, 

karjeros 

specialistė 

Pagal poreikį - Mokiniai turės galimybę atlikti savęs 

pažinimo testus. 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-

planavimas/renkuosi-karjeros-

kelia/testai  

5. Mokinių profesinis 

konsultavimas 

Individualios konsultacijos 

 

Mokiniai 

 

 

Visus metus - Mokiniai pagal poreikį konsultuojasi su 

karjeros specialiste. Sužinos kokios 

kompetencijos, kokios savybės 

reikalingos renkantis profesiją, 

išsiaiškins kokias studijų programas 

siūlo tam tikros mokymo įstaigos, 

kokius dalykus mokykloje pasirinkti ir 

kokie egzaminai reikalingi stojančiam.  

  Grupinės konsultacijos Mokiniai Visus metus Grupių vadovai Mokiniai 2 kartus per metus, klasės 

valandėlės metu, dalyvauja grupinėse 

karjeros konsultacijose. 

  Supažindinimas su darbo 

paieškos galimybėmis ir darbo 

paieškos internetinėmis 

svetainėmis 

Karjeros 

specialistė 

Sausis - Mokiniai turės galimybę susipažinti su 

naudingomis paieškos sistemomis. 

  Supažindinimas su gyvenimo 

aprašymo ir motyvacinio laiško 

rengimo taisyklėmis 

Karjeros 

specialistė 

Vasaris - Kiekvienas mokinys turės galimybę  

parengti savo gyvenimo aprašymą ir 

motyvacinį laišką. 

  Asmeninio karjeros plano 

sudarymas 

Karjeros 

specialistė 

Pagal poreikį - Mokiniai geriau  pažins save, savo 

tikslus, išsiaiškins kiek ir kaip kinta jų 

mokymosi pasiekimai, interesai bei 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai


 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas rezultatas 

pasirinkimai. Sudarys savo karjeros 

planą. 

  Supažindinti ir mokyti naudotis 

AIKOS duomenų baze, LAMA 

BPO ir kitais internetiniais 

tinklapiais.   

Karjeros 

specialistė 

Pagal poreikį - Mokiniai mokės susirasti informaciją 

apie studijas, mokymo programas, 

užpildyti prašymus stojant į aukštąsias 

mokyklas 

  Ryšių su užimtumo tarnyba ir 

kitomis institucijomis, 

teikiančiomis profesinio 

orientavimo paslaugas, 

palaikymas. 

Karjeros 

specialistė, 

mokiniai 

Visus metus Grupių vadovai, 

mokyklos 

administracija 

Žinių, patirties kaupimas bei sklaida. 

  Savanorystės skatinimas Karjeros 

specialistė 

Visus metus Grupių vadovai Mokiniai susipažins su savanorystės 

galimybėmis, savanorystės teikiama 

nauda. 

6. Profesinio 

orientavimo 

paslaugos 

suaugusiems 

Aktualios ir naujausios 

informacijos apie mokykloje 

vykdomas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programas viešinimas. 

Suaugusieji Pagal poreikį Mokyklos 

administracija 

Informacijos apie neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programas suteikimas. 

  Sąlygų asmenims savarankiškai 

valdyti karjerą sudarymas:  

individualizuotos įvairių formų  

pagalbos teikimas; socialinės 

reklamos realioje ir virtualioje 

aplinkoje organizavimas; 

programų, profesijų 

populiarinimas. 

Suaugusieji Pagal poreikį Mokyklos 

administracija 

Padės suaugusiesiems pagerinti 

pasitikėjimą savo jėgomis ir vystyti 

įgūdžius bei kompetencijas, būtinus 

suaugusiems žmonėms planuojant savo 

gyvenimą, išsilavinimą ir karjerą. 

7. Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas 

 

Mokinių tėvų supažindinimas su 

profesinio orientavimo aprašu, 

mokyklos veiklomis.  

Karjeros 

specialistė 

Visus metus Mokinių tėvai Informavimas apie profesinį veiklinimą 

mokykloje ir įvairiose įstaigose. Tėvų / 

globėjų skatinimas prisijungti prie 

profesinio veiklinimo ir patiems 

pristatyti savo profesiją mokiniams 

mokykloje ar savo darbo vietoje.  

  Mokinių tėvų konsultavimas Karjeros Pagal poreikį Mokinių tėvai Teikiamos konsultacijos tėvams 



 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas rezultatas 

(kontaktinis ir virtualus) specialistė individualių pokalbių metu.  

  Mokinių išvykos į tėvų 

darbovietes. (kontaktinis ir 

virtualus) 

 

Karjeros 

specialistė, 

grupių vadovai 

Visus metus Tėvai Mokiniai aplanko bent 1 tėvų 

darbovietę per metus. (Jei yra pasiūla) 

8.  Kultūrinės, 

meninės, 

pažintinės, 

projektinės 

veiklos, 

neformaliojo 

švietimo, suderinto 

su ugdymu 

karjerai, 

organizavimas 

Kultūrinių, pažintinių ir kt. 

išvykų derinimas. 

Karjeros 

specialistė, 

mokiniai, 

grupių vadovai 

Visus metus Užimtumo 

tarnyba, 

bendradarbystės 

centras „Spiečius“ 

Kultūrinių, pažintinių ir kt. išvykų 

derinimas su ugdymo karjerai 

veiklomis. 

  Protmūšis „Ar pažįsti 

profesijas?“ 

Karjeros 

specialistė, 

mokiniai, 

grupių vadovai 

Gegužė Mokyklos 

administracija 

Mokiniai pasitikrins žinias apie 

profesijas ir išsiugdytas naujas 

kompetencijas. 

9. Veiklos viešinimas 

(sklaida) 

Ugdymo karjerai veiklos 

viešinimas socialinėse erdvėse 

Karjeros 

specialistė 

Pagal poreikį - Informacijos viešinimas apie profesinio 

orientavimo veiklas mokyklos 

internetinėje svetainėje www.dtvm.lt , 

mokyklos facebook paskyroje, renginių 

aprašymai spaudoje. 

10. Veiklos 

įsivertinimas 

UKSIS duomenų suvedimas  Karjeros 

specialistė 

Sausis - UKSIS duomenų surinkimas ir 

pateikimas. 

  Ataskaitų mokyklai rengimas Karjeros 

specialistė 

Rugsėjis, 

spalis 

- Parengtos ataskaitos mokyklai. 

  Mokinių anketavimas dėl 

ugdymo karjerai veiklų 

tobulinimo. 

Karjeros 

specialistė 

Rugsėjis - Parengtas mokinių anketavimo 

klausimynas. 

 

Parengė: Karjeros specialistė Dovilė Šinkariukienė 

http://www.dtvm.lt/

