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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA
PROFESINIO ORIENTAVIMO, KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO IR UGDYMO
KARJERAI
VEIKLOS PLANAS
2016-2017 m.m.
Tikslai: Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su
darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę
karjerą.
Uždavinai:
1. Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes,
priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose
Lietuvoje ir užsienyje.

2. Skatinti mokinius pagal sugebėjimus pasirinkti mokymąsi, studijas ir profesiją,
atitinkančią asmenybės poreikius, interesus.
3. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes.
4. Supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
(AIKOS), kitais profesinio informavimo šaltiniais.
5. Skleisti informaciją apie profesijas, populiariausias darbo rinkoje.
6.

Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis
įstaigomis.

Eil.

Veiklos pavadinimas

Data

Dalyviai

Atsakingi

Nr.
1.

Profesinio orientavimo

2015-09-

P.orientavimo Direktoriaus

metų Veiklos plano

13

grupės nariai

pavaduotoja

kūrimas, tikslų ir

ugdymui : A.

uždavinių atnaujinimas:

Vakar, darbo

1.1.Darbo grupės posėdis.

grupės

1.2.Tikslų ir uždavinių

pirmininkė

aptarimas ir

J.Petrucina

įgyvendinimas.
1.3.Veiklos plano
sudarymas.
2.

Bendradarbiavimas su

Visus

Direktoriaus

klasių vadovais, dalykų

metus

pavaduotoja

mokytojais, atitinkamų

ugdymui : A.

konsultacijų teikimas:

Vakar, darbo

2.1. Skatinti klasių vadovus,

grupės

dalykų mokytojus per

pirmininkė

pamokas ir popamokinėje

J.Petrucina

veikloje daugiau dėmesio
skirti profesiniam
orientavimui.

2.2. Rekomendacijos klasių
vadovams, dalykų
mokytojams, metodinių
grupių pirmininkams dėl
renginių įtraukimo į veiklos
planus, akcentuojant , kad
vienas iš 2015-2016 m.m.
gimnazijos tikslų yra
profesinio orientavimo ir
ugdymo karjerai pagalbos
teikimas.
3.

Supažindinti mokinius su

Visus

8,I-IV

Direktoriaus

internetinėmis

metus

gimnazinių

pavaduotoja

svetainėmis, susijusiomis

klasių

ugdymui A.

su profesiniu

vadovams,

Vakar , darbo

informavimu, su AIKOS

mokiniams

grupės

sistema, su JDC kiekvieno

pirmininkė

mėnesio planu:

J.Petrucina

www.cvonline.lt
www.aikos.lt
www.mukis.lt
http://www.darborinka.lt
www.lamabpo.lt
www.ldb.lt/jaunimui
www.esujums.lt

4.

Susitikimai su

Visus

Pavaduotoja

universitetų, kolegijų,

metus

ugdymui

profesinių mokyklų

A.Vakar.

atstovais:

J.Petrucina,

4.1. IV kl.(gimnazinių)

klasių vadovai.

susitikimas su buvusiais
gimnazijos mokiniais,
dabartiniais studentais.
4.2. Susitikimas su „Kastu
International“ atstovais?
4.3.Susitikimas su
gimnazijos psichologe
4.4. Susitikimas su
Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato darbuotojais ir
pareigūnais. Policininko
profesija.
4.5. Susitikimas su VGTU,
LEU, VU atstovais.
4.6. Susitikimas su Vilniaus
ekonomikos ir verslo
mokyklos atstovais.
4.7. Susitikimas su Vilniaus
technologijų ir dizaino
kolegija.
4.8. Susitikimas su mokinių
tėvais.

5.

Klasės valandėlės,
pokalbiai, diskusijos su

Klasių vadovai

ugdytiniais apie profesijų
pobūdį:
5.1. Mokytojo profesija
5.2. Policininko profesija
5.3. Medicinos darbuotojo
profesija
5.4. Virėjo profesija
5.5. Kirpėjo profesija
5.6. Paštininko profesija
5.7.Odontologo profesija
5.8. Karininko profesija
5.9. Žurnalisto profesija
5.9.1. Socialinio darbuotojo
profesija
6.0.Aktoriaus profesija
6.1.I.T. specialisto profesija
6.2. Vairuotojo profesija
6.3.Astronomo profesija

6.

Profesinio orientavimo

Visus

1-8 kl., I-IV Pradinių klasių

integravimas į įvairių

mokslo

gimnazinių

ir dalykų

mokomųjų dalykų turinį.

metus

klasių

mokytojai

Mokytojų tarybos posėdžio

(pagal

mokiniai

ataskaita.

dalykų
mokytojų
teminius
planus)

7.

Išvykų, ekskursijų

Visus

1-8 kl., I-IV Klasių vadovai

organizavimas:

mokslo

gimnazinių

7.1. Išvyka į LITEXPO

metus

klasių

rūmus .

mokiniai

7.2.Išvykos į profesinių
mokyklų, aukštesniųjų
mokyklų ir aukštųjų
mokyklų atvirų durų dienas
7.3.Ekskursija į Trakų
amatų centrą.
7.4. Išvyka į Energetikos ir
Technikos muziejų.
7.5. Išvyka į Rusų dramos
teatrą. Aktoriaus
profesiją.
7.6.Išvyka į Operos ir baleto
teatrą
7.7. Išvyka į geležinkelio
muziejų Vilniuje.
7.8. Išvyka į Trakų duonos
kepyklą.
7.9.. Ekskursija į Karališką
kibininę.
7.10.

Išvyka į žurnalistų

spaudos konferenciją.
7.11.

Išvyka į ESET NOD

Baltic Lietuvą.
Programavimo savaitė.
7.12.

Išvyka į Studfesto

festivalį.
7.13.

Išvyka į Anyksčius.

7.14.

Išvyka į Vilniaus

apskrities policijos
komisariatą
7.15.

Išvyka į Lenkiją.

7.16.

Išvyka į saugaus

eismo mokyklą.
7.17.

Išvyka į

planetariumą.
7.18.

Išvyka į Televizijos

bokštą.
8.

Tėvų informavimas apie

Mokiniai,

Direktoriaus

galimybes gauti

mokinių

pavaduotoja

kvalifikuotą konsultavimą

tėvai,

profesijos pasirinkimo

vadovai

klasių ugdymui:
A.Vakar ,
Psichologė

klausimais:
8.1. Atvirų durų dienos.

Du kartus

L.Chaleckaja ,

8.2. Visuotiniai tėvų

per metus

socialinė
pedagogė

susirinkimai
8.3. Klasių tėvų susirinkima

Du kartus

J.Petrucina

per metus
8.4. Psichologinės

Visus

konsultacijos

mokslo
metus

9.

Profesiniams orientavimui

Visus

Klasių

gimnazijoje reikalingos

metus

vadovai, 1-4, ugdymui

Pavaduotoja

informacijos kaupimas,

5-8,

I-IV A.Vakar,

saugojimas ir tvarkymas

(gimnazinių

gimnazijos skaitykloje.

klasių)

J.Petrucina

mokiniai
10.

Tiriamoji veikla:

Klasių vadovai

10.1. Auklėtojo atmintinė
10.2. Mano karjeros planas
11.

Renginiai, projektai,

A.Vakar

akcijos:

J.Petrucina

11.1. Dalyvavimas

Visus

projekte,, Kam to reikia?“

metus

11.2. Mokytojo dienos
šventė. Pedagogo profesija.

1-8, I-IV
Spalis

(gimnazinės)

Gruodis-

Visa

Sausis

gimnazijos

11.3. Kalėdinis renginys.
Dvasininko profesija.

bendruomenė
12.

Stendų apipavidalinimas:

Visus

J.Petrucina, II-

12.1. Informacija apie

metus

IV (gimnazijos

įvairias mokymosi įstaigas

klasių) vadovai.

Laukiami rezultatai:
1. Mokiniai bus informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų
galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose
mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.
2. Mokiniai gaebės pagal sugebėjimus pasirinkti mokymąsi, studijas ir profesiją,
atitinkančią asmenybės poreikius, interesus.
3. Mokinai bus supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistema (AIKOS), kitais profesinio informavimo šaltiniais.
4. Bus skleidžiama infoemacija apie profesijas, populiariausias darbo rinkoje.
5.

Bendradarbiavimas su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis
įstaigomis.

SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ala Vakar
2016-09-_______

