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PATVIRTINTA
Vilniaus lietuvių namų direktoriaus
2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V1-82 (1.3)

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ 2015-2016 MOKSLO METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PLANAS
Veiklų sritis

Veikla ir tema

Tikslinė grupė

1
Ugdymo karjerai
seminarai
mokiniams
Profesinis
informavimas
klasės
valandėlės metu

2
Mainų programa su Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegija (3 mokiniai 2 dienas lankys paskaitas
kolegijoje )
Pokalbis ,,Mano mokyklos darbuotojai“

3
II ir III G klasių
mokiniai

Pokalbis „Pagalba – 112“
Pokalbis „Mokytojas“ (mokiniai kalbės apie mokytojo
profesiją, kokius dalykus gali mokyti)
Pokalbis 6 a klasėje ,, Įdomiausia profesija‘‘(
mokiniai kalbės apie savo svajonių užsiėmimą,
profesiją darys ta tema koliažą ir\arba iliustruos
Pokalbis „Ar žinau, kuo noriu būti?“
Diskusija „Svajonių ateitis- pasiekimai ir realybė“
Susitikimas su mokyklos psichologe. Tema pagal
poreikį
Richard Scarry knygos ,,Ką žmonės dirba visą
dieną” skaitymas ir aptarimas
Pokalbis apie gydytojo profesiją (integracija su
pasaulio pažinimo pamoka)
Pokalbis ,,Svarbiausios profesijos“ (mokiniai kalbės
apie ugniagesio, mediko, policininko profesijas, jų

Val.
skaičius
4
12

Metai ir mėnuo

Atsakingo asmens vardas ir
pavardė
6
Edita Juozėnienė

1

5
2016 m.
balandis gegužė
2015 m.
rugsėjis
2015 m. spalis

1

2015 m. spalis

Nijolė Volosevičienė

2

2015 m. spalis

Violeta Bartkienė

1

2015 m. spalis

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

1

2015 m.
lapkritis
2015 m.
lapkritis
2015 m.
lapkritis
2015 m.
lapkritis
2015 m.
gruodis

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

1 klasės
mokiniai
1 klasės
mokiniai
3 klasės
mokiniai
6 a klasės
mokiniai

1

7 a klasės
mokiniai
7 a klasės
mokiniai
7 a klasės
mokiniai
2 a klasės
mokiniai
4 klasės
mokiniai
3 klasės.
mokiniai

1
3
1
1

Aldona Gecevičienė
Aldona Gecevičienė

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Stasė Rožienė
Rasa Mažeikienė
Nijolė Volosevičienė

2

darbus)
1

2
Klasės valandėlė su psichologe „Mano karjeros
planas: ateities vizija, gyvenimo ir karjeros tikslai"
Pokalbis „Planuoju ateitį“
Pokalbis apie statybininko profesiją (integracija su
pasaulio pažinimo pamoka)
3 klasės mokinės Aurėjos Valinčiūtės tėčio
atvykimas ir supažindinimas su kario profesija.
Pokalbis „Kaip keičiasi mano svajonių profesijos“
Klasės valandėlė „Esame vieni kitiems reikalingi“
Pokalbis „Profesijų įvairovė Lietuvoje“
Teoriniai-praktiniai užsiėmimai „Kūrybiškumo
ugdymas ir savęs pažinimas. Mano svajonių
profesija“
Pokalbis ,,Kuo dirba mano tėveliai“
Teoriniai-praktiniai užsiėmimai „Kūrybiškumo
ugdymas ir savęs pažinimas. Mano svajonių
profesija“
Pokalbis „Kuo būsiu, kai užaugsiu?“
Pokalbis „Mano svajonių profesija"

Profesinis
konsultavimas
klasės
valandėlės metu

Užsiėmimai mokiniams profesijos pasirinkimo
klausimais: savęs pažinimas, savo gebėjimų
ugdymas. Informacijos mokiniams apie esamas ir
būsimas specialybes, įsidarbinimo galimybes
teikimas
Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo
klausimais: savęs pažinimas, savo gebėjimų
ugdymas. Informacijos mokiniams apie esamas ir

3
III a ir b G
klasių mokiniai
II a G klasės
mokiniai
4 klasės
mokiniai
3 klasės
mokiniai
8 a ir b klasių
mokiniai
4 klasės
mokiniai
IK mokiniai

2

4

5
6
2016 m. sausis Živilė Deksnytė

1-2

2016 m. sausis Rūta Zakarkaitė

1

2

2016 m.
vasaris
2016 m.
vasaris
2016 m. kovas

1

2016 m. kovas

Laura Zabulytė Šapranauskienė
Rasa Mažeikienė

1

2016 m. kovas

Aušra Dambrauskienė

I a ir b G klasių
mokiniai

4

2016 m. kovas

Edita Juozėnienė

1 klasės
mokiniai
1-5 kasių
mokiniai

1

2016 m. kovas

Aldona Gecevičienė

7

2016 m.
balandis

Eglė Šekštelienė

5 a ir b klasių
mokiniai
7 b klasės
mokiniai
5-IV G klasių
mokiniai
(individualiai ir
grupėse pagal
poreikį)
5-IV G kl.
mokiniai
(individualiai ir

1

2016 m.
balandis
2016 m.
balandis
2015 m.
rugsėjis –
2016 m.
gegužė

Kristina Papšienė

2015 m.
rugsėjis –
2016 m.

Eglė Šekštelienė

3

1
Pagal
poreikį

Apie 40

Rasa Mažeikienė
Nijolė Volosevičienė

Laura Meškauskienė
Edita Juozėnienė

3

1

Bendradarbiavi
mas su
socialiniais
partneriais

būsimas specialybes, įsidarbinimo galimybes
teikimas.
2
Susitikimas su mokyklos psichologe.
Užsiėmimai, testai „Ugdymas karjerai. Kam esi
gabus?“
Mokymas rašyti gyvenimo aprašymą (CV) ir
motyvacinį laišką
Susitikimas su psichologe. Grupinė konsultacija
renkantis profesiją.
Susitikimas su psichologe „Egzaminų stresas, ir kaip
jį įveikti“
Išvyka į Vilniaus universiteto atvirų durų dieną
Išvyka į parodą „Išsilavinimas Ir karjera 2015“
Išvyka į karjeros dieną AB Swedbanke
Susitikimai su Vilniaus universiteto ir Vilniaus
kolegijos 4 kurso studentais
Susitikimai su Vilniaus universiteto ir Gedimino
technikos universiteto 4 kurso studentais
Išvykos į atvirų durų dienas

Karjeros
ugdymo
renginiai
mokiniams ir jų
tėvams

Profesinio

Renginys kartu su tėvais „Mano tėvelių profesija"
Išvyka į parodą „Tarptautinių studijų paroda“
Išvyka į parodą „Mokykla 2015“ Lietuvos ir parodų ir
kongresų centre
Nacionalinės gynybos diena gimnazijoje
Išvyka į Lietuvos ir parodų ir kongresų centrą tarptautinę mokymosi, studijų ir karjeros planavimo
parodą „Studijos 2015”
Išvyka į žirgyną „Komandoras"

grupėse pagal
poreikį)
3
6-8 ir I G klasių
mokiniai
III ir IVG klasių
mokiniai
II-III G klasių
mokiniai
IV G kl.
mokiniai
IV a ir b G
klasių mokiniai
III-IV G klasių
mokiniai
IV a ir b G
klasių mokiniai
III a G klasės
mokiniai
III-IV G klasių
mokiniai
IV G klasės
mokiniai
5 a ir b kasių
mokiniai
III a G klasės
mokiniai
8 a ir b klasių
mokiniai
I-III G klasių
mokiniai
IV G klasių
mokiniai
5 a ir b klasių

gegužė
4

5
2015 m.
lapkritis - 2016
m. kovas
2016 m.
vasaris
2016 m.
vasaris
2016 m. kovas

6
Eglė Šekštelienė

Aliona Palkevič

2

2015 m.
rugsėjis
2015 m. spalis

2

2015 m. spalis

2

Živilė Deksnytė

3

2015 m. spalis
- lapkritis
2015 m.
lapkritis, 2016
m. kovas
Mokslo metų
eigoje
2015 m. spalis

3

2015 m. spalis

Živilė Deksnytė

2

2015 m.
lapkritis
2015 m.
lapkritis
2016 m.
vasaris

Laura Zabulytė Šapranauskienė
Vilius Švėgžda

2015 m.

Kristina Papšienė

4

2
4
2
2

2

4
5

4

Agnė Vernickaitė
Eglė Šekštelienė
Eglė Šekštelienė

Edita Juozėnienė,
Aliona Palkevič
Aliona Palkevic

Edita Juozėnienė

Edita Juozėnienė,
Aliona Palkėvič
Kristina Papšienė

Edita Juozėnienė,
Aliona Palkėvič

4

veiklinimo
patirtiniai vizitai
1

mokiniai

rugsėjis

2
Išvyka į Lentvario žirgyną- susipažinimas su žirgų
prižiūrėtojo profesija.

3
2 a klasės
mokiniai

Išvyka į žirgyną. Pažintis su raitelio, arklių
prižiūrėtojo profesija.
Išvyka Į Lazerių areną (susipažinimas su lazerinėmis
konstrukcijomis, lazerinių pramogų išbandymas)
Atvyks uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus
vandenų‘‘ darbuotojai, pristatys profesijas, kurios
reikalingos tam, kad turėtumėme švarų vandenį
Išvyka į Lietuvos banką

3 klasės
mokiniai
6 a klasės
mokiniai
3 klasės
mokiniai

3

5
2015 m. spalis
arba 2016 m.
gegužė
2015 m. spalis

2

2015 m. spalis

1

2015 m.
lapkritis

Nijolė Volosevičienė

5 a ir b klasių
mokiniai
7 a klasės
mokiniai

3

2015 m.
lapkritis
2015 m.
lapkritis

Kristina Papšienė

Edukacinė išvyka į Arklio muziejų, duonos kepimas

III a ir b G
klasių mokiniai

6

Išvyka į Energetikos ir technikos muziejų, pokalbis
apie technines specialybes
Išvyka su mokiniais į AB SEB banką

7 a klasės
mokiniai
III arba IV G
klasių mokiniai
IV G klasės
mokiniai
6 a klasės
mokiniai
3 klasės
mokiniai
1 klasės
mokiniai
8 a ir b klasių
mokiniai

3

2015 m.
Živilė Deksnytė
lapkritis gruodis
2016 m. sausis Vilma Vilkytė -Žemaitaitienė

2

2016 m. kovas

Agnė Vernickaitė

3

2016 m. kovas

Agnė Vernickaitė

3

2016 m. kovas

Violeta Bartkienė

3

2016 m.
balandis
2016 m.
balandis
Balandis

Nijolė Volosevičienė

Išvyka į Kernavės archeologinės vietovės muziejų,
pokalbis apie muziejininkų ir archeologų darbus

Išvyka į tarptautinį Vilniaus oro uostą (tikslinė
mokinių grupė)
Išvyka į Vilniaus universiteto botanikos sodą
Kairėnuose
Išvyka į Agnės Tučinos tėčio darbovietę. Pažintis su
spaustuvininko profesija.
Išvyka į Naujininkų paštą – susipažinti
su paštininko profesija
Edukacinė išvyka į medžių lajų taką Anykščiuose

4
4

3

2
5

6
Stasė Rožienė

Natalija Sevostjanovienė,
Nijolė Volosevičienė,
Violeta Bartkienė

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

Aldona Gecevičienė
Laura Zabulytė Šapranauskienė

