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							PATVIRTINTA 
Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos Direktoriaus 
						2013 m. ...................d. įsakymu  Nr. ......
	V.


Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos karjeros koordinatorės Natalijos Piskliginos
			
                                                                                                           VEIKLOS PLANAS
2013 m. rugsėjo 2 d. – 2014 gegužės 2 d.
Planą priimančios institucijos pavadinimas:
Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centras 

Nr.
Veiklų sritys
Uždaviniai / Veiklos 
Dalyviai 
Valandos
Datos
Sėkmės kriterijai 
Galutinė paslauga/produktas
Atsiskaitymo forma 
1.
Situacijos analizė, planavimas
Ištirti mokinių UK paslaugų poreikį naujais mokslo metais.
5 – IV G kl. mokiniai 
10
Visus metus 

Ištirtas mokinių UK paslaugų poreikis. 


Sudaryti ilgalaikį veiklos planą.
karjeros koordinatorė
10
Rugsėjo mėn

Sudarytas ilgalaikis veiklos planas. 


Veiklos ataskaitos rengimas.
karjeros koordinatorė
5
Kas menesį

Ataskaita.


Stebėti UK paslaugų teikimo stebėjimas ir fiksavimas. 

karjeros koordinatorė
10
Visus metus

Informacija patalpinama internetiniame gimnazijos  tinklalapiuose.

 


Susitikimai su socialiniais partneriais, savivaldybės bei švietimo skyriaus atstovais, vizitų į institucijas planavimas. 





























Susitikimai su profesijų atstovais.
III G – IV G kl. 
6 
Visus metus
Suorganizuoti susitikimai su skirtingų profesijų atstovais. 
Patenkinti mokinių įvairių profesijų pažinimo poreikiai 


Periodinis susitikimas UK paslaugų teikimo klausimais: konsultantų, koordinatorių, bendri, koordinacinių grupių, klasės auklėtojų, su gimnazijos administraciją, tėvais ir kitais.
karjeros koordinatorė, konkultantas, Profesinio orentavimo darbo grupė.
10
Visus metus

Pasidalinimas patirtimį, konsultacijų teikimas.
2.
Kvalifikacijos kėlimas, saviugda
Informavimas apie karjeros paslaugų sistemą:
UK paslaugų pristatymai gimnazijos bendruomenei.
Informacijos pateikimas  gimnazijos svetainėje.
karjeros koordinatorė



3


3




Per pedagogų susirinkima pristatytos UK paslauos. 

Nuolat atnaujinama informacija. 


Dalyvavimas seminaruose: „Profesinio orentavimo ir karjeros planavimo aspektai Lietuvoje bei pasaulyje“.


karjeros koordinatorė


6
 

Spalio 16d. 

Po seminarų pasidlinimas gauta informacija su Profesinio orentavimo darbo grupė gimnazijoje. 




3.
Priskirtos mokyklos karjeros koordinacinių grupių 
veiklos koordinavimas
Koordinacinių grupių sudarymas, patvirtinimas direktoriaus įsakymu.
Profesinio orentavimo darbo grupė
1
Rugsėjo 2d.

Sudaryta Profesinio orentavimo darbo grupė.


Koordinacinės grupės kvalifikacijos tobulinimas. 

10
Nuolat 
Pasidalinimas patirtimį
Sekmingai taikyti gaunamas žinias praktikoje. 

4.
Mokyklos bendruomenės (administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų ir kt.)  PO veiklų koordinavimas.
Integruoti KU į visus dalykus 


1- IV G kl. mokiniai, dalykų mokytojai. 
10
Visus metus

Integruotas ugdymas karjerai visose dalykuose.
5.
Karjeros paslaugos mokiniams ir jų tėvams
Karjeros pamokos.
IIIG- IVG.
5
Visus metus




Informavimas karjeros klausimais.


5


Karjeros paslaugų atskira rubrika  mokyklos tinklalapyje, kur pateikiama išsami informacija apie teikiamas karjeros paslaugas, tekstai ir geriausios  nuorodos į kitus puslapius;


Tikslinis karjeros informacijos suteikimas specialiai tam skirtų informacinių susitikimų, pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių.

10

Mokinių poreikių patenkinimas. 
Indivudualios ir grupinės kosultacijos.


Informaciniai veiklinimo vizitai įmonėse ir mokymo įstaigose: ekskursija į Medininkų pasienečių mokykla, į Vilniaus kolegija, į Letexpo parodą „Studijos“. 
III G – IV G kl. mokiniai
20
 Balandis – gegužė 




Medžiagos paruošimas ir informacinių stendų atnaujinimas. 
Gimnazijos bendruomenė
16
Kartą į menesį

Nuolat atnaujinta informacija


Klasės valandėles karjeros ugdymo temomis. 
1 - IV G kl. mokiniai 
40
Visus metus
Suinteresuoti mokiniai. 
Pravestos klasės valandėlės.


Karjeros konsultavimas:
Konsultavimas karjeros planavimui. 
Konsultavimas karjeros problemų sprendimui. 
Sisteminga parama mokiniui susirandant praktikos, veiklinimo ir darbo galimybes. 


15

Paskatinimas, sudominimas kiekvieno mokinio išbandyti jam įdomias veiklas.
Individualios ir grupinės konsultacijos.
Mokinio karjeros plano sudarymas, derinimas su mokinio individualiu ugdymo planu.



Karjeros į(si)vertinimas.

Profesinio orentavimo darbo grupė
5



6.
Bendradarbiavimas su  soc. partneriais
Bendrų renginių planavimas ir organizavimas (konferencijos, išvykos, ekskursijos, vizitai.);
 -Medininkų pasieniečių mokykla.
-Vilniaus kolegija. 
-VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras.
- Geležinkelių muziejus, edukacine pamoka „profesijos“



III-IV G. 
III-IV G. 
III-IV G. 


7- IG kl. 



30



Balandis
Kovas 
Vasaris

Spalis 




Viešinimas spaudoje, kitokia sklaida. 
Profesinio orentavimo darbo grupė
5
Visus metus 

Renginių ir profesinio orentavimo veiklos sklaida gimnazijos interneto svetaineje. 

(Karjeros koordinatorių vardai, pavardės, parašai)

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


