Vilniaus Grigiškių vidurinės mokyklos

karjeros koordinatoriaus
Deivido Podleckio

VEIKLOS PLANAS
2013 m. rugsėjo 2 d. – 2014 gegužės 2 d.
Planą priimančios institucijos pavadinimas:
Nr.

1.

Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centras

Veiklų sritys

Uždaviniai / Veiklos

Situacijos analizė,
planavimas

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

Dalyviai

Mokytojai, mokiniai, tėvai

Valandos

Datos

6

Rugsėjis

Testai mokiniams (kiekvienai Mokyklos mokiniai
klasei atskirai).

12

Rugsėjis

Trumpas UK vizijos 2012m.
pristatymas mokytojams.

1

Rugsėjis

Mokyklos pedagogai

Sėkmės kriterijai

Sužinoti UK
situaciją
mokykloje.
Mokinių,
mokytojų, tėvų
lūkesčius ir
poreikius.
Sužinoti UK
situaciją
mokykloje.
Mokinių,
mokytojų, tėvų
lūkesčius ir
poreikius.
Sužinoti UK
situaciją
mokykloje.
Mokinių,
mokytojų, tėvų
lūkesčius ir

Galutinė
paslauga/produktas
Atsiskaitymo
forma
Mokiniai, mokytojai
sužinios apie
projekto veiklas
2013-2014m.m.

Sužinosiu
individualius
mokinių poreikius ir
svajones UK
kontekste

Pristatyti
pedagogams UK
veiklą 2013-2014
m.m.

1

poreikius.
2.

3.

4.

Kvalifikacijos
kėlimas, saviugda

Priskirtos
mokyklos karjeros
koordinacinių
grupių
veiklos
koordinavimas
Mokyklos
bendruomenės
(administracijos,
klasių auklėtojų,
dalykų mokytojų ir
kt.) PO veiklų
koordinavimas

Dalyvauti renginiuose,
mokymuose susijusiuose su
karjeros ugdymo
problematika.
Rinkimas ir sistematinimas
straipsnių, video filmų
susijusių su Ugdymo
Karjerai tėma
Mokyklos karjeros
koordinacinės grupės
susirinkimai (kartą per
menesį).

2013-2014m.m.

2013-2014m.m.

Mokyklos pedagogai

20

Kartą per
mėnesį

Aptarti sunkumus
ir pasidžiaugti
pasiekimais UK
veiklomis 20132014m.m. eigoje

Pedagogų įtraukimas
į UK projekto
organizuojamas
veiklas

UK plano pristytmas
mokyklos pedagogams
Mėnesiniai susitikimai su
Karjeros ugdymo grupe.
Aktualių UK klausimų
aptarimas.

Mokyklos mokytojai,
administracijos atstovai
Karjeros ugdymo grupė,
mokyklos administracijos
atstovai, Ugdymo Karjerai
specialistai (koordinatorius,
konsultantai)

20

Rugsėjis

14

Kartą per
mėnesį

UK veiklų 20132014 pristatymas
Aptarti ir pašalinti
visas kliūtis
sėkmingam UK
veiklų mokykloje
įdiegimui

UK projekto sklaida
mokykloje
Sėkminga UK
sklaida mokykloje

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

12

Kartą per
mėnesį

UK projekto
sklaida

22

Kartą per
savaitę

UK projekto
sklaida 5-8 klasėse

Siekti, kad kuo
didesnė mokyklos
bendruomenės dalis
dalyvautų UK
veiklose
Pamokos UK
tematika

Kviestinis lektorius,
mokyklos pedagogai

2

Kartą per
mokslo metus

UK metodų
pristatymas
mokyklos
pedagogams
besidominties
projekto veikla

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

UK sklaida
mokyklos mokytojų
bendruomenėje

2

5.

6.

7.

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams

Bendradarbiavimas
su soc. partneriais

,,Arbatos klubas“
su kviestiniu
svečiu

Dalyvavimas bendrose ir
kiekvienos klasės tėvų
susirinkimuose

Mokinių tėvai, klasių
aukletojai, mokyklos
administracija

9

Kartą per
mėnesį

Tėvų įtraukimas į
UK veiklas

Diskusijos-pokalbių forumo
organizavimas 10 ir 12kl.
Tėvams.

Abiturientai, abiturientų
tėvai, mokytojai

4

Kovas

Pamokos 9-12kl.

9-12 klasių mokiniai

34

Bendros pamokos 5-8 kl.

5-8 klasių mokiniai

9

Vietos verslo/paslaugų
įmonių bendradarbiavimo
inicijavimas ir palaikymas

9-12 klasių mokiniai, tėvai,
mokytojai, administracijos
atstovai

9

Veikla su Lietuvos verslo
konfederacija

Lietuvos verslo
konfederacijos atstovai, 9-12
klasių mokiniai, mokytojai,
Mokyklos administracijos
atstovai

9

Kartą per
savaitę
Kartą per
mėnesį
Susitikimai,
mokykloje,
seminarai,
ekskursijos į
įmones
Susitikimai,
mokykloje,
seminarai,
ekskursijos į
įmones

Abiturientų ir jų
tėvų sampratos apie
Karjerą
formavimas
Informacijos UK
tema pateikimas
Informacijos UK
tema pateikimas
Dialogo tarp verslo
ir mokyklos
skatinimas

Bendradarbiavimas su miesto
rajono darbo biržomis

10-12 klasių mokiniai,
auklėtojai, mokytojai

2

Pokalbiaidiskusijos apie
situaciją
Lietuvos darbo
rinkoje

Mokiniai, mokytojai, tėvai,
vietos bendruomenių atstovai

Mokyklos mokiniai,
mokytojai, mokinių tėvai

18

Informacijos
apie profesijų
įvairovę sklaida

Verslo galimybių
paieška. Verslo
pasaulio žmonių,
sukūrusių savo
sekmingą verslą,
patarimai jaunimui.
Geroji patirtis.
Mokiniai sužinos
realias darbo
galimybes.
Informacijos apie
įsidarbinimo
galimybes sklaida
Galimybė
mokiniams
susipažinti su
įvairių profesijų
atstovais. Sužinoti
daugiau
informacijos apie
juos dominančias

UK veiklų sklaida
Tėvams. Dialogo
tarp vaikų ir tėvų
skatinimas

Pamokos UK
problematika
Pamokos UK
tematika
Verslo ,,Gerosios
patirties,, sklaida
mokykloje

Verslo ,,Gerosios
patirties,, sklaida
mokykloje

Informacijos apie
darbo rinkos
situaciją pateikimas

Galimybė daugiau
sužinoti apie savo
mėgstamą profesiją

3

profesijas

Deividas Podleckis
(Karjeros koordinatorių vardai, pavardės, parašai)

Dalia Gaidamavičiūtė Apulskė
(Karjeros koordinatoriaus veiklą priimančio karjeros konsultanto vardas, pavardė, parašas)

4

