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Situacijos an{liz6.
Siauliq ,,Sandoros" progimnazijoje organizuojama profesinio orientavimo veikla, paskiriami asmenys (karjeros konsultantai), atsakingi ui profesin!
informavim4 (toliau - PO) ir veiklinim4. PO veiklq metu moksleiviai skatinami ir mokomi a ikti savianalizg: i5sittti gabumus, polinkius, interesus, juos

isivertinli ir panaudoti renkarrtis profesing veikl4. Jiems teikiama paZintind informacija apie darbo rink4 profesijas, specialybes, moklmosi prohlius,
mokymo I studij4 sistem4 pridmimo sqlygas. Bendradarbiaujarna su profesinio mokyrno mokyklomis, darbdaviais, darbo birZa, rengiama ir kaupiama
skaitykloje mokyno medZiaga. Dalykq mokytojai ir klasiq vadovai integruoja karjeros planavimo temas i savo veikl4.

Tikslai:
Nuosekliai ir kryptingai pletoti Siuolaikilk4, efektyvi4 PO paslaugq sistem4 progimnazijoje. Sudaryti s4lygas progimnazijos mokiniams igl.ti reikalingq
karjeros kompetencijq. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos mokymo istaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendq intercsrl sandtuos
srityje.
Profesinis orientavimas \Tkdomas teikiant ugdlmo karjerai, profesinio infomravimo ir profesinio konsultavimo, profesinio veiklinimo paslaugas.

Uidaviniai:
. Pad€ti mokiniams planuoti individuali4 karje4.
. Teikti mokiniams ivairiq formq individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
. Organizuori mokiniams ivairius karjeros renginius.
. Kaupti ir slleisti infomacij4 profesinio odentavimo klausimais.
. Organizuotiprogtnnazijos mokiniqprofesini veiklinim4.
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. Vykdlti PO stebesen4 progimnazijoje, uztikrinandi4 teikiarnq paslaugq kokybg.

. lnicijuoti ir dal).vauti projektuose, kurie skatinnt plestq ir modemizuotq paslaugu mokiniams sistem4 karjeros valdymo srityje.

. Padeti klasirl vadovams, dalykq mok)4ojams, kitiems proginnazijoje dhbantiems specialistans kokybi5kai teikti PO paslaugas mokiniams,
organizuoti j iems atitinkamas konsuhacijas.

Eil.
Nr.

Veiklq sri{ys Veiklos / Priemonds Dalryiai Datos Paitneriai Laukiamas rezultatas

1 Planavimas Ugdymo karjerai veiklos plano
rengimas.

Karjeros
konsultantai,
administraciia.

09 men. Parengtas ir direktoriaus isakymu
patvirtintas veiklos planas.

Plano suderinimas su karjeros
konsultantu, Siauliq,,S andoros"
pr o gimnazii o s Uedvmo planu.

Karjeros
konsultantai,
administraciia.

09 men. PO veiklos programa integruojame

i mokyklos ugdymo plan4.

Karj eros plano patvirtinimas. Karjeros
konsultantai,
administracija.

09 men. Plano naudoj imas, tikslinimas,
rezultatq fiksavimas.
Plano koregavimas pagal poreiki,
pasikeitus numatytoms veikloms

Karjeros paslaugq stebdsena ir
kitos kokybes uZtikrinimo
priemones.

Karjeros
konsultantai.

Reguliariai Paslaugq kokybes i5siaiSkinimas ir
kokybiSkq, aktualiq karj ero s

oaslausu teikimo uZtikrinimas.
Ilgalaikio plano vykdymas,
tikslinimas, rezultatq fiksavimas.

Karjeros
konsultantai.

Reguliariai Mokyklos ugdymo plane
numatomas bUdas karjeros
paslaugu plano dalies integravimui.

Menesio veiklq detalizavimas
remiantis il salaikiu olanu.

Karjeros
konsultantai,

Reguliariai Detalaus ugdymo karjerai plano
sudarymas menesio laikotarpiui.

2. Kvalifikacijos
kelimas.

Karjeros specialistq
kvalifikacijos kdlimas, saviugda.

Karjeros
konsultantai.

Reguliariai Pletoj amos karj eros paslaugrl
koordinavimo grupes nariq
kompetencijos, o tai padeda gerinti
PO kokvbe mokvkloie.

Klasiq vadovq. Karjeros
konsultantai,
klases vadovai.

Reguliariai Individualios ir grupines karjeros
konsultacii os klasiq vadovams
sprendZiant problemas, susij usias
su iu aukletiniu arbalir iu



tevq/globej q poreikiais karj ero s

planavimo srityje (pagal poreiki,
susitarus del laiko su karjeros
konsultantais).

Dalykq mokytojq. Karjeros
konsultantai,
dalykq mokytoiai.

Reguliariai Pletoj amos dalykq mokytojq
kompetencij os, padedandios
efektyviau integruoti ugdymo
karj erai medLiag4 i dalyko
pamokas.

Tevr/globejq. Karjeros
konsultantai,
tevai/globejai.

Reguliariai Individualios ar / ir grupines
karj eros konsultacij os mokiniq
tdvams / globejams (pagal poreiki,
susiderinus del laiko su karjeros
konsultantais).

J. Ugdymo
karjerai
programos

igyvendinimas.

Susitarimai del PO programos

igyvendinimo.

Karjeros
konsultantai,
administracija,
klasiq vadovai,
dalvku mokr,toiai

Reguliariai Ugdymo karjerai programos temq
integravimas i mokomuosius
dalykus.

4. Mokiniq
profesinis
informavimas.

{vairios informavimo priemones,
suteikiandios informacij 4 apie :

Svietimo teikejus ir jq vykdomas
mokymo ir studijq programas,
priemimo taisykles
(individualios ir grupines
konsultacijos);
darbo galimybes (darbo rink4 ir

jos pokydiq prognozes); i5vykos

i studijq parodas, muges;
susitikimai su buvusiais
mokiniais; seminarq, paskaitq
mokiniams organizavimas;
veiklinimo uZsiemimu

Karjeros
konsultantai,
mokiniai, klasiq
vadovai.

Reguliariai Socialiniai
partneriai

Mokiniq savgs paZinimo
kompetencij q ugdymas, darbo
paskirties ir karjeros sampratos
atskleidimas.



(paZintiniq, patyriminiq,
intensyviqi q) organizavimas

5. Mokiniq
profesinis
konsultavimas.

Priemones, leidZiandios paZinti
individualias savybes,
padedandios sprgsti klausimus,
susijusius su karjeros planavimu
(individualaus ugdymo plano
arba karjeros / SKU plano
sudarymas, refleksijos po
veiklos ir kt.);
priemonds, padedandios sprgsti
karjeros problemas, susijusias su
socialiniais, sveikatos,
psichologiniais ir kitais
veiksniais (spec. poreikiq vaikq
konsultavimas,
bendradarbiavimas su pagalbos

istaigomis.

Karjeros
konsultantai,
mokiniai, klasiq
vadovai,
tevai/globejai ir
kt. specialistai.

Reguliariai Mokiniq asmenybds savybiq
paZinimas karj eros kontekste;
Mokiniq gebej imas paLinti karj eros
interesus;
Mokiniq artimosios socialines
aplinkos paZinimas;
Mokiniq asmenines patirties anahze
karjeros planavime.

6, Mokyklos
bendruomen€s
nariq
(administracijos,
klasiq vadovq,
dalykq
mokyojq ir kt.)
vykdomq PO
veiklq
koordinavimas.

Individualios ir grupines
konsultacijos mokyojams /
klasiq vadovams ugdymo
karj erai klausimais ; pagalba
(teorines Zinios ir praktiniai
patarimai) klasiq vadovams
darbui su aukletiniais bei jq
tevais/globej ais ugdymo karj erai
srityje: pagalba organizuojant ar
vedant klasiq valandeles,
organizuoj ant tikslines i5vykas,
profesini veiklinim4;
informaciniai susirinkimai klasiq
vadovdms apie stojimo,
priemimo s4lygas ir t. t.;
dalyvavimas bei PO veiklu

Karjeros
konsultantai,
mokyto.jai.

Reguliariai Mokyklos bendruomener
pateikiama aktuali, nauj ausia
ugdymo karj erai informacij a;

Mokytojq gebej imas skirtingq
sprendimo priemimo technikq
taikymas, planuoj ant mokiniq
karjer4.



pristatymas mokytojrl, mokyklos
tarybos, administracij os
posedZiuose, susitikimai su
administraciia).

7. Mokiniq tevq
profesinis
informavimas ir
konsultavimas.

Karjeros konsultantq

dalyvavimas tdvq, klases vadovo

pokalbiuose aptariant ind.

mokinio paLang4; PO vykdomq
veiklq pristatymas tevams/

globejams, per TAMO dienyn4,

susirinkimq, individualiq
konsultacijq metu.

Karjeros
konsultantai, tdvai
I globejai,
mokytojai.

Reguliariai Mokiniai ir jq tevai gaus Ziniq apie
profesij os pasirinkimo btdus,
galimybes, studijas ir kt.

8. Tevq itraukimas
imokiniq PO
veiklas.

Ekskursijq i tevq darbovietes,
pokalbiq organizavimas
mokykloj e ; informacij o s

rinkimas apie tevq darbovietes;
tevq itraukimas i pamokq
vedima.

Karjeros
konsultantai,
mokiniai,
mokiniq tevai I
globejai.

Reguliariai Mokiniq gebej imas paLinti
profesijq pasauli.

9. Kulturines,
menines,
paZintines,
projektines
veiklos,
neformaliojo
Svietimo,
suderinto su

ugdymu
karjerai,
organizavimas

Karjeros dienq, ,,Protq m[Siq"
konkursq, konferencij q
mokiniams organizavimas,
dalykiniq bureliq, STEAM
programq, projektq

igyvendinimas. orientaciniq
Zaidimq vedimas.

Karjeros
konsultantai,
mokiniai.

Reguliariai Socialiniai
partneriai

Gilinamos Zinios karjeros ugdymo
klausimais.

10. Dalijimasis
gerg;'a darbo
patirtimi.

Konferencij q organizavimas ;

prane5imq rengimas
konferencij oms, dalyvavimas
iose.

Karjeros
konsultantai,
mokiniai,

Reguliariai Informacijos, susijusios su karjeros
ugdymu, gavimas ir sklaida.



mokiniq tevai I
slobeiai.

11 Veiklos
vieSinimas
(sklaida).

Informacijos apie veiklas
skelbiamas mokyklos svetainej e,

SKU kalendoriuje,,,Facebook";
svarbesniq renginiq apraSymai
S avivaldybes tinklalapyj e,

miesto, Salies spaudoie.

Karjeros
konsultantai.

Reguliariai Pateikiama aktuali, nauj ausia
ugdymo karj erai informacij a.

12. Veiklos

isivertinimas

PO plano igyvendinimo anahze,
sekmiq, tobulintinq veiklq
i5skyrimas; ataskaitq, siUlymq
PO veiklai tobulinti teikimas
savivaldos institucijoms, veiklos
planavimo darbo grupems;
tyrimai, mokiniq anketavimas
del PO veiklos tobulinimo
mokykloj e; duomenq teikimas
UKSIS)

Karjeros
konsultantai,
mokiniai.

Reguliariai Mokiniq anketq analizd, savgs
paZinimas, refl eksij os.

Profesinio orientavimo (ugdymo
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