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BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PROFESINIO ORIENTAVIMO 

 VEIKLOS PRIEMONIŲ  PLANAS 

2019-2020 m. m. 

Eil. 

nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingi Dalyviai Laukiamas rezultatas 

1.  Dokumentų ir įsta-

tymų, susijusių su 

profesiniu orientavi-

mu analizė ir sklaida 

mokyklos bendruo-

menei. 

Nuolat. 
Direktoriaus pava-

duotoja ugdymui 

D. Laumienė, POT 

vadovė 

A. Viduolienė. 

 

Nuolat atnaujinama informa-

cija mokyklos tinklalapyje: 

http://birzuausra.lt 

 

 

2.  

Bendradarbiavimas 

su įstaigomis, tei-

kiančiomis profesi-

nio informavimo, 

konsultavimo ir o-

rientavimo paslaugas  

Visus me-

tus 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 
 

Bendradarbiavimas su Biržų 

darbo birža. 

 

 

 

 

3.  

Bendradarbiavimas 

su klasių vadovais: 

1. Paruošti, klasių 

vadovams rekomen-

daciją, dėl profesinio 

orientavimo temų 

klasės veiklos plana-

vimui. 

2. Individualus po-

kalbis su klasių va-

dovais „Profesinio 

orientavimo plana-

vimas“. 

Rugsėjo 

mėn. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

 

Paruošta, 5-10 klasių vado-

vams rekomendacija, dėl pro-

fesinio orientavimo temų kla-

sės veiklos planavimui - 1. 

Su kiekvienu klasės vadovu 

vyko individualus pokalbis 

tema: “Profesinio orientavimo 

planavimas“- 1 kartą.  

1.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Karjeros planas“.  

Spalio mėn. 

 

POT vadovė 

A. Viduolienė, klasių 

vadovės 

V. Jasilionienė, 

D. Šinkevičienė 

 

5 a, 5 b, 

kl. moki-

niai. 

Pravestos 5 a, 5 b kl. valandė-

lės tema: „Karjeros planas“.  

2.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Aš kuriu savo gy-

venimą. Svajonės“. 

Lapkričio 

mėn. 

POT vadovė 

A. Viduolienė, 

klasių vadovės  

R. Mitrochinienė 

R. Jablonskienė 

L. Tamošiūnaitė 

6 a, 6 b, 

6 c kl. 

mokiniai. 

Pravestos 6 a, 6 b, 6 c kl. va-

landėlės tema: „Aš kuriu savo 

gyvenimą. Svajonės“. 

3.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Mano interesai“. 

Balandžio 

mėn. 

 

POT vadovė 

A. Viduolienė, 

V. Papirtienė, 

L. Kėželienė 

R. Zemlickienė 

7 a, 7 b, 

7 c kl. 

mokiniai. 

Pravestos 7 a, 7 b, 7 c kl. va-

landėlės tema: „Mano intere-

sai“. 

4.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Mano vertybių ska-

lė“. 

Kovo mėn. 

 

POT vadovė 

A. Viduolienė, klasių 

vadovės  

8 a, 8 b, 

8 c kl. 

mokiniai. 

Pravestos 8 a, 8 b, 8 c kl. va-

landėlės tema: „Mano verty-

bių skalė“. 



I. Šafranauskienė, 

G. Armonavičienė, 

J. L. Šatienė. 

5.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Intelekto tipo nusta-

tymas“. 

Gruodžio  

mėn. 

POT vadovė 

A. Viduolienė, klasės 

vadovė  

R. Butkevičienė. 

9 a kl. 

mokiniai. 

Pravesta 9 a kl. valandėlė 

tema: „Intelekto tipo nustaty-

mas“. 

6.  

Kl. valandėlė, tema: 

„Karjera ir aukštųjų 

mokyklų stojimo 

sąlygos“. 

Sausio 

mėn. 

 

POT vadovė 

A. Viduolienė, klasės 

vadovė 

N. Skinderskienė, 

10 a kl. 

mokiniai. 

Pravestos 10 a, 10 b kl. va-

landėlės tema: „Karjera ir 

aukštųjų mokyklų stojimo 

sąlygos“. 

7.  

Individualios konsul-

tacijos 8-10 kl. mo-

kiniams „Profesinis 

karjeros žemėlapis“. 

Kiekvieną 

trečiadienį 

14-16 val. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

8-10 kl. Pravestos individualios 8-10 

kl. mokiniams konsultacijos 

(kai kreipsis mokinys)  

8.  

Konsultacijos tėvams 

– profesijų pasirin-

kimo galimybės, 

darbo rinkos paklau-

sa. 

Kiekvieną 

antradienį 

14-16 val. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

 

Mokinių 

tėvai. 

Per atvirų durų dieną e - die-

nynu  išsiųstas pranešimas 8-

10 kl. tėvams, dėl individualių 

konsultacijų apie profesijų 

pasirinkimo galimybes, darbo 

rinkos paklausą – 1. 

9.  

Mokinių supažindi-

nimas su AIKOS 

sistema 10 kl.; 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

10 kl. 

mokiniai 

 

10 kl. mokinius supažindinti 

su AIKOS sistema. 

10.  

Susitikimai Kupiškio 

technologijų ir verslo 

mokykla, Biržų tech-

nologijų ir verslo 

centro ir kitų ugdy-

mo  mokyklų atsto-

vais. 

Nuo vasa-

rio mėn. 

1 d. iki 

gegužės 

mėn. 31 d. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

9-10 kl. 

mokiniai.  

Susitikimai su Kupiškio tech-

nologijų ir verslo mokykla Ir 

Biržų technologijų ir verslo 

centro ir kitų ugdymo  mo-

kyklų atstovais - 2.  

11.  
Susitikimas su KAS-

TU organizacijos 

atstovais  

Rugsėjo  

mėn. 

POT vadovė 

A. Viduolienė. 

8-10 kl.  Susitikimas su KASTU orga-

nizacijos atstovais- 1. 

12.  

9-10 klasių mokinių 

išvyka į Biržų tech-

nologijų ir verslo 

mokymo centrą. 

Per Biržų 

technologi-

jų ir verslo 

mokymo 

centro atvi-

rų durų 

dieną. 

POT vadovė 

A. Viduolienė; 

 9 – 10 klasių vado-

vai. 

9-10 kl.  

mokiniai. 

Išvyka į Biržų technologijų ir 

verslo mokymo centrą - 1. 

13.  
Išvyka į Litexpo pa-

rodų centrą - „Studi-

jos 2019“. 

Vasario 

mėn. 

POT vadovė 

A. Viduolienė, 9-10 

klasių vadovai. 

9-10 kl. 

mokiniai.  

Išvyka į Litexpo parodų 

centrą - „Studijos 2019“- 1. 

14.  Profesijų diena Birželis 
POT vadovė, kl. auk-

lėtojai 

5-10 kl. 

mokiniai. 

Profesijų dienos renginys - 1. 

 

Parengė: POT vadovė Alma Viduolienė 


