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Veiklos sritys

Uždaviniai /Veikla

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS
2017-2018 m.m.
Dalyviai
Valandos
Data

Situacijos analizė, Veiklos plano sudarymas, T. Sidorovič
planavimas.
aptarimas, derinimas su Administracija
administracija.
Informacijos viešinimas
internetinėje gimnazijos
svetainėje, el. dienyne,
fojė stende.
Kvalifikacijos
Dalyvavimas
T. Sidorovič
kėlimas, saviugda.
organizuojamuose
seminaruose, mokymuose
bei susirinkimuose.
Mokyklos
Karjeros
ugdymo T. Sidorovič
bendruomenės
integravimas į dalykų
(administracijos,
pamokas,
medžiagos
klasių
vadovų, platinimas.
dalykų
mokytojų,
tėvų ir kt.) veiklų Individualios konsultacijos
koordinavimas
dalykų mokytojams, klasių
vadovams, tėvams.
Mokinių ir jų tėvų
Išvyka Studijos 2018 m.
T. Sidorovič
konsultavimas
LITEXPO
IV-IIIG. kl
Karjeros ugdymo
mokiniai.
klausimais, kita
veikla.
Brandos darbo galimybės
T.Sidorovič
ir reikalavimai.
III ir IIG.kl.
Individualus mokinių ir jų
tėvų konsultavimas.

1

Rugsėjis

Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma

Parengtas karjeros ugdymo planas Veiklos programa.
leis mokiniams teikti kokybiškas ir Konsultavimo
efektyvias karjeros paslaugas.
grafikas.
Gimnazijos bendruomenė žinos,
kada ir kur galima kreiptis karjeros
ugdymo klausimais.

Nuolat

Dalijimasis
gerąja
patirtimi, Kvalifikacijos
planuojamųjų
renginių tobulinimo
organizavimas, naujienų aptarimas. pažymėjimai.

Nuolat

Dalykų mokytojai ir klasių vadovai
prisidės prie karjeros ugdymo
sistemos
kūrimo
gimnazijoje.
Sėkminga
karjeros
ugdymo
integracija klasių vadovų veikloje.

4

Vasaris

2

Rugsėjis
Gegužė

Turės galimybę plačiau sužinoti Išvykos įsakymas.
apie Studijas 2018 metais.
Straipsnis
el.gimnazijos
svetainėje.
Supažindinti su brandos darbo
reikalavimais, struktūra bei nauda
stojant.
Mokiniai bei jų tėvai bus
individualiai
konsultuojami

Nuolat

Integruotų pamokų
sąrašas.
Klasių vadovų
auklėjamieji planai.

Dalyvavimas klasių tėvų
susirinkimuose (II-IVG).

karjeros
ugdymo
klausimais,
teikiama
pagalba
renkantis
tolimesnį
mokymosi
kelią.
Mokiniai plės karjeros galimybių
pažinimo kompetencijas.
Supažindinti su LAMA BPO Mokinių sąrašas.
naujienomis 2018 metais.
Supažindinti su LAMA BPO Mokinių sąrašas.
naujienomis stojant 2018 metais.

LAMA BPO naujienos
2018 m.
LAMA BPO naujienos
2018 m.

T. Sidorovič
IVG kl.
T.Sidorovič
IIIG. kl.

1

Spalis

1

Spalis

Susitikimas su
KALBA.LT atstovu
„Studijų galimybės,
karjera, specialybių
paklausa ir pasirinkimas
Lietuvoje ir užsienyje“
Paskaita „Mokymo įstaigų
įvairovė ir galimybės
toliau mokytis“.

III-IVG kl.

1

Spalislapkritis

Susipažins su studijų galimybėmis, Mokinių
sąrašas.
specialybių paklausa Lietuvoje ir Straipsnis
e.
užsienyje.
gimnazijos svetainėje.

T. Sidorovič
1
B.Lukaševičienė
IVG kl.

Sausis

Paskaita „Bendras
priėmimas, prašymų
pildymas, balo sandara“

T.Sidorovič
IVG kl.

1

Balandis

Paskaita „Keturi žingsniai
link sėkmingos karjeros“

T.Sidorovič
IVG kl.

1

Lapkritis

Užsiėmimas „Asmenybės
charakterio tipai“

T.Sidorovič
IVG kl.

1

Gruodis

Dėl motyvacinio laiško,
CV ir gyvenimo aprašymo
rašymo

T. Sidorovič
1
B.Lukaševičienė
IVG kl.

Kovas

Supažindinti
su
mokymo
įstaigomis, jų internetiniai adresais
bei
siūlomomis
studijų
programomis.
Stojantiesiems pristatyta LAMA
BPO balų skaičiuoklė, parodyta,
kaip teisingai reikia pildyti stojimo
prašymą, pateikta informaciją apie
bendrąjį priėmimą.
Mokiniai žinos, kaip teisingai
žingsnis po žingsnio siekti savo
tikslo bei kurti karjeros pamatą;
Atlikę testą mokiniai žinos savo
charakterio tipus, įvertins savo
silpnąsias bei stipriąsias puses.
Žinos, kaip taisyklingai yra
rašomas motyvacinis laiškas, jo
svarbiausias dalis, CV forma,
užpildys bei parašys gyvenimo
aprašymą.

IV G. klasių mokinių

T. Sidorovič

Pagal

Mokinių sąrašas.

Mokinių sąrašas.
LAMA BPO mokinių
prašymai.
Mokinių sąrašas.
Mokinių sąrašas.
Mokinių
pildytų
motyvacinių
laiškų,
CV pavyzdžiai.
Mokinių sąrašai.

5.

Bendradarbiavimas
su socialiniais
partneriais

apsilankymas
universitetuose,
kolegijose, profesinėse
mokyklose per atvirų durų
dienas.
Pristatyti internetines
svetaines AIKOS, MUKIS
ir jose skelbiama
informacija.
Lankymasis Šalčininkų
darbo biržoje.

II, III, IVG kl.

poreikį

T.Sidorovič
III-IVG kl.

1

Kovas

Mokiniai žinos, kokia informacija Mokinių sąrašas.
yra pateikta MUKIS ir AIKOS
svetainėse.

T. Sidorovič
III-IVG kl.

2

Vasaris Kovas

Išvyka į Purvėnų
pasieniečių užkardą.

T. Sidorovič
III-IVG kl.

1

Balandis

Lankymasis Medininkų
pasieniečių mokykloje.

T.Sidorovič
III-IVG kl.

4

Balandis

Susitikimas su Varėnos
technologijų
mokykla,
Dieveniškių technologijų
ir verslo mokykla.
Išvyka į Vilniaus policijos
komisariatą

T.Sidorovič
II-IVG kl.

2

KovasBalandis

Mokiniams pristatys darbo biržos
darbo veiklą, papasakos apie
profesijas, atliks įvairius profesinio
tinkamumo testus.
Mokiniai detaliau susipažins su
pasieniečio profesija, darbo veikla,
aplinka.
Mokiniai susipažins su Medininkų
pasieniečių
mokykla,
stojimo
sąlygomis,
mokyklos
reikalavimais,
bendrabučio
sąlygomis ir kt.
Mokiniams profesinės mokyklos
pristatys mokymosi reikalavimus,
programas, stojimo sąlygas.

T.Sidorovič
III-IVG kl.

5

Kovas

4 kartai
po 6 val.

Per
mokslo
metus

Karjeros planavimo
T.Sidorovič
akademija – Mykolo
III-IVG kl.
Romerio universitete
PASTABA. Planas metų bėgyje tikrai bus koreguojamas.

Išvykos įsakymas.
Straipsnis
el.
gimnazijos svetainėje.

Straipsnis
el.
gimnazijos svetainėje.

Mokiniai detaliau susipažins su
visuomenės
saugumo
darbo
ypatumais, galės įvertinti darbo
sąlygas
Karjeros
baigimo
pažymėjimas.

Karjeros ugdymo konsultantė Tatjana Sidorovič

