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VEIKLOS ATASKAITA
2013 m. rugsėjo 02 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitą priimančios institucijos pavadinimas:

Nr.
1.

2.

3.

4.

Veiklų sritys
Situacijos analizė,
planavimas

Kvalifikacijos kėlimas,
saviugda

Priskirtos mokyklos
karjeros koordinacinių
grupių veiklos
koordinavimas
Mokyklos
bendruomenės
(administracijos, klasių
auklėtojų, dalykų

Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centras

Atliktos veiklos
Situacijos mokykloje analizė. (mokinių,
tėvų, mokytojų) UK poreikių tyrimas ir
analizė.

Dalyviai
Mokytojai, mokiniai,
tėvai

Valandos
Datos
6
Rugsėjis

Testai mokiniams (kiekvienai klasei
atskirai).
„Ugdome karjerai. Geriausios ugdymo
patirtys, šiandien, ruošiant mokinį
sėkmingai jo ateičiai“
„Asmeninių kompetencijų ugdymas
mokymo procese“ Seminaro vedėjas
Karjeros konsultantas

Mokyklos mokiniai

12

Rugsėjis

Karjeros
koordinatorius

6 val.

2013 spalio
28d.

Renginys Edukologijos universitete

Karjeros
koordinatorius,
mokyklos pedagogai

6 val.

2013 spalio
29d.

Renginys mokykloje
Seminaro vedėjas
Karjeros konsultantas Kęstutis
Mikolajūnass

Mokyklos karjeros koordinacinės
grupės susirinkimai (kartą per menesį).

Mokyklos pedagogai

8

Kartą per
mėnesį

UK plano pristatymas mokyklos
pedagogams

Mokyklos mokytojai,
administracijos
atstovai
Karjeros ugdymo

2

Rugsėjo 10d.

4

Kartą per

Mėnesiniai susitikimai su Karjeros

Pastabos
Klausimynas moinių tėvams ir
pedagogams. Gautų rezultatų analizė
ir aptarimas Mokyklos karjeros
koordinacinėje grupėje.

1

mokytojų ir kt.) PO
veiklų koordinavimas

ugdymo grupe. Aktualių UK klausimų
aptarimas.

grupė, mokyklos
administracijos
atstovai, Ugdymo
Karjerai specialistai

Nuolatinis bendravimas su klasių
vadovais

Sužinoti ir tinkamai
organizuoti UK
projekto veiklas
pritaikant konkretiems
klasės ir mokyklos
poreikiams
UK veikla
integruojama su
įvairių dalykų
mokytojais
Mokyklos pedagogai

4

Kartą per
mėnesį

13

Kartą per
savaitę

6

2013 spalio 29d

4

Pamokos 9-12kl.

Mokinių tėvai, klasių
aukletojai
9-12 klasių mokiniai

Bendros pamokos 5-8 kl.

5-8 klasių mokiniai

4

Mokinių ekskursija Vilniaus
Geležinkeliečių mokykloje
Mokinių ekskursija VŽDRMC (Grožio
paslaugų industrija)
Mokinių ekskursija VŽDRMC(Maisto
ruošimo industrija)
Mokinių ekskursija į Grigiškių
popieriaus fabriką
Mokiniai, mokytojai, tėvai, vietos
bendruomenių atstovai

11-12 klasių mokiniai

4

Kartą per
mėnesį
Kartą per
savaitę
Kartą per
mėnesį
2013 spalio 18d

9-10 klasių mokiniai

2

9-10 klasių mokiniai

2

8 klasių mokiniai

2

Mokyklos mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėvai

4

Integruotos UK veiklų pamokos su
įvairių dalykų mokytojais (Etika,
tikyba, matematika, literatūra)
Mokymai mokytojams:
Retorika, įv. mokymo metodikos
5.

6.

7.

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų tėvams

Bendradarbiavimas su
soc. partneriais

,,Arbatos klubas“ su
kviestiniu svečiu

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose

mėnesį

15

„Asmeninių kompetencijų ugdymas
mokymo procese“ Lektorius UK
konsultantas
UK veiklų pristatymas visuotiniame
tėvų susirinkime. 2013 m.spalio 3d.

2013 gruodžio
4d.
2013 gruodžio
12d.
2013m.gruodžio
16d
Paskutinis
mėnesio
penktadienis

2

Deividas Podleckis
(Karjeros koordinatoriaus(-ių) vardas, pavardė, parašas)
Dalia Gaidamavičiūtė Apulskė
(Karjeros koordinatoriaus veiklą priimančio karjeros konsultanto vardas, pavardė, parašas)

3

