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Vilniaus lietuvių namai  karjeros koordinatorės Editos Juozėnienės   
VEIKLOS PLANAS 

2013 m. rugsėjo 2 d. – 2014 gegužės 2 d. 

 

Nr. Veiklų sritys Uždaviniai / Veiklos  Dalyviai  Valan
dos 

Datos Sėkmės kriterijai  Galutinė 
paslauga/produktas 
Atsiskaitymo forma  

1. Situacijos 
analizė, 
planavimas 

Dalyvavimas grupės 
koordinatorių 
susirinkimuose. Juose 
aptarti UK situaciją 
mokyklose. Pasidalyti 
informacija , sėkmėmis 
ir nesėkmėmis 
koordinatoriaus darbe  

UK konsultanto 
Mindaugo 
Vidugirio grupė 

    
2val. 

Kiekvieną 
mėn.  

Naujos idėjos  Pasidalinama 
koordinatorių darbo 
patirtimi, aptariama ir 
koreguojama veikla.  

Mėnesio veiklos  
aptarimas ir kito 
mėnesio konkrečios 
veiklos planavimas 

Gimnazijos  UK 
grupės nariai 

 1val. Kiekvieną 
mėn. pirmą 
savaitę 

Įvykdytos numatytos veiklos, 
aptartos, koreguojamos kito 
mėn. veiklos.  

Numatytos konkrečios 
UK veiklos, atsakingi 
asmenys 

Gimnazijos pedagogų 
supažindinimas su 
internetine svetaine 
www.mukis.lt . 

Klasių vadovai, 
bendrabučio 
auklėtojai  

1val. Spalio  I 
savaitė 

Pedagogai atnaujins 
informaciją  apie UK. 

Mokymai  

UK paslaugų 
pristatymas gimnazijos 
mokinių tėvams 

Mokinių tėvai, 
globėjai, 
rūpintojai 

1 val. lapkritis Tėvai bus geriau informuoti 
apie gimnazijos teikiamas UK 
paslaugas 

Pristatymas  

2. Kvalifikacijos 
kėlimas, 
saviugda 

Konsultavimas karjeros 
problemų sprendimui 

koordinatorius 1val. nuolat Padės mokiniams apsispręsti 
planuojant  savo karjerą 

konsultacija 

Seminaras mokytojams 
„Mintis ir jausmas: 
kognityvinės technikos“ 

Gimnazijos 
pedagogai 

6 val. spalio pabaiga Naujos žinios, idėjos Seminaras  

3. Priskirtos 
mokyklos 
karjeros 

Karjeros koordinacinės 
grupės susirinkimai 

grupėsnnariai   Kiekvieną 
mėn./kas antrą 
mėn.,  
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koordinacinių 
grupių  
veiklos 
koordinavimas 

Kas trimestrą 
Bendri  seminarai  tarp 
mokyklų su grupės 
konsultantu  

vyresnių klasių 
moksleiviai  

2h  metų eigoje nauji veidai ,idėjos įspūdžiai   

4. Mokyklos 
bendruomenės 
(administracijos, 
klasių auklėtojų, 
dalykų mokytojų 
ir kt.)  PO veiklų 
koordinavimas 

Dalyvavimas Mokytojų 
tarybos posėdžiuose, UK 
veiklų pristatymas 

pedagogai 1 val. Gruodis, 
vasaris, 
balandis 

Pedagogai bus geriau 
informuoti, gerės PO teikiamų 
paslaugų kokybė 

Posėdis  

Susitikimai su 
administracija,  
koordinatoriaus veiklų 
aptarimai  

Administracija, 
koordinacinė 
grupė 

1 val. 
per 
mėn. 

rugsėjis Gerės PO paslaugų kokybė 
gimnazijoje 

Pasitarimas  

UK integracija dalykų 
pamokose: 
gamtos mokslai , menai  

I-IVG klasių 
mokiniai 

3 val. Lapkritis, 
vasaris, kovas 

Mokytojai susipažįsta su UK 
integracijos galimybėmis, 
mokytojams pateikiamos 
rekomandacijos, gauna 
konsultacijas ir pagalbą; 
mokiniai daugiau sužinos apie 
konkrečias profesijas 

Integruotos fizikos, 
technologijų,  
biologijos pamokos 

Mokymai  klasių 
vadovams ir auklėtojams  
apie savanorystę  

Klasių vadovai ir 
auklėtojai 

4 val.  Klasių vadovai ir auklėtojai 
susipažins su savanorystės 
principais ir organizavimu 

Mokymai  

Naudingos UK 
Informacijos, nuorodų  
sklaida į mokytojų el. 
paštus 

koordinatorius  1 val. nuolat Nauja informacija greičiausiai 
pasieks mokytojus  

Informacinis laiškas  

Gimnazijos svetainės UK 
informacijos atnaujinimas  

tinklalapio 
administratorius, 
koordinatorius 

 nuolat Naujausia informacija griečiau 
pasieks mokinius ir jų tėvus 

Gimnazijos svetainės 
skiltis 

5. Karjeros 
paslaugos 
mokiniams ir jų 
tėvams 

Užsiėmimai  mokiniams 
su konsultantu Minadugu 
Vidugiriu  

gimnazinių 
klasių 
mokiniams  

2 val.  kartą  per 
mėnesį  

Pagalba mokiniams renkantis 
profesiją, savęs pažinimas 

Užsiėmimas  

Klasės valandėlė 
mokiniams apie 
savanorystę 

7-8 kl. mokiniai 2 val.  spalio mėn. Mokiniai susipažins su 
savanorystės principais ir 
organizavimu 

Klasės valandėlė 

Individualios II-IVG klasių  nuolat  Gerės PO paslaugų kokybė Konsultacija  
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konsultacijos mokiniams  mokiniai  gimnazijoje 
Individualios 
konsultacijos tėvams  

tėvai 1 val. Klasių tėvų 
susirinkimų 
metu; pagal 
koordinatoriau
s darbo grafiką  

Gerės PO paslaugų kokybė 
gimnazijoje 

Konsultacija 

Karjeros diena     Mokiniai, tėvai 6 val. Balandžio 
mėn. 

Gerės PO paslaugų kokybė 
gimnazijoje 

Karjeros diena 

IVG klasės mokinių 
dalyvavimas „Atvirų durų 
dienų“ renginiuose 
aukštosiose mokyklose 

IVG klasės 
mokiniai 

2 h pagal aukštųjų 
mokyklų 
grafiką 

Naujausia informacija griečiau 
pasieks mokinius ir jų tėvus; 
pagalba mokiniams renkantis 
profesiją 

Renginiai  

Individualios 
konsultacijos IV  G klasių 
mokiniams  dėl brandos 
egzaminų pasirinkimo 

IV G klasės 
mokiniai, jų tėvai 

4 val. Vasario mėn. Pagalba  mokiniams renkantis 
brandos egzaminus 

Konsultacija  

Parengti naujausius 
formalius reikalavimus 
atitinkančius asmeninius 
karjeros dokumentus ( 
CV ir motyvacijos laiško 
rašymas darbdaviui) 

IV G klasės 
mokiniai, 

2 val. Kovo mėn. Pagalba mokiniams 
įsidarbinant 

CV,  motyvacijos 
laiškas 

II G klasės mokinių 
informavimo apie 
individualaus plano 
dalykų pasirinkimo 
galimybes. Pagalba II G 
klasės mokiniams 
susidarant  individualų 
ugdymosi planą 

IIG klasės 
mokiniai, tėvai 

4 val. Kovas-
balandis 

Pagalba mokiniams renkantis 
individualaus plano dalykus, 
renkantis tolimesnes studijas 

Konsultacija   

Išvykų ir ekskursijų 
organizavimas 

5-8, I-IV G, IK 
klasių mokiniai 
pagal suderintą 
sąrašą 
patvirtintą 
direktoriaus 
įsakymu 

 1 kartą per 
mėn. 

Mokiniai susipažins su 
įvairiomis profesijomis, 
dalyvaus susitikimuose, 
pagalba renkantis profesiją/ 
studijas 

Išvyka, ekskursija, 
susitikimas 

6. Bendradarbiavim Socialinių partnerių Konsultantas, 2 val. nuolat Gerės PO paslaugų kokybė Sutartis  
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as su  soc. 
partneriais 

mokinių veiklinimui 
paieška 

koordinatorius gimnazijoje 

Bendradarbiavimo 
sutarčių pasirašymas su 
socialiniais partneriais 
dėl mokinių veiklinimo 
įmonėmse, įstaigose 

     

Veikla su socialiniais 
partneriais: 
Vilniaus dizaino kolegija; 
-praktiniai šeštadieniniai 
užsiėmimai  mokiniams; 
 

I-IVG klasių 
mokiniai pagal 
suderintą sąrašą 
patvirtintą 
direktoriaus 
įsakymu 

2 val. 
kiekvi
eną 
šešta
dienį  
 

nuo spalio 1 d.  Mokiniai susipažins su 
dizainerio profesiją, išbandys 
praktiškai, stiprės motyvacija 

Praktiniai užsiėmimai,  
aptarimai 

-kūrybinės dirbtuvės 8-12 klasių  15 
mokinių pagal 
suderintą sąrašą 
patvirtintą 
direktoriaus 
įsakymu 

2 val. Kovo mėn. 
 

Mokiniai susipažins su 
dizainerio profesiją, išbandys 
praktiškai, stiprės motyvacija 

Kūrybinės dirbtuvės,  
aptarimai 

 Verslo ir turizmo 
mokykla: 
praktiniai  užsiėmimai 

III-IVG klasių  5 
mokiniai pagal 
suderintą sąrašą 
patvirtintą 
direktoriaus 
įsakymu 

12 
val. 

Balandžio 
mėn. 
 

Mokiniai susipažins su 
konditerio ir kulinaro 
profesijomis, išbandys 
praktiškai, stiprės motyvacija 

Praktiniai užsiėmimai,  
aptarimai 

 

 


