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KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS KARJEROS KOORDINATORĖS MILDOS BENETIENĖS UGDYMO KARJERAI
VEIKLOS ATASKAITA
2014 m. sausio 01 d. – 2014 m. gegužės 02 d.

Ataskaitą priimančios institucijos pavadinimas:

Nr.
1.

Veiklų sritys
Situacijos analizė,
planavimas

Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centras

Atliktos veiklos
9-okų mokymosi stiliaus nustatymo testas

Dalyviai
2 devintos klasės,
klasių vadovai

Valandos
Datos
1
Kovo
mėn.

10-okų Holando testas

2 dešimtos klasės

Savaitės ugdymo karjerai (toliau – UK)
veiklų planavimas Google kalendoriuje

Koordinatorė

1
1
9

UK stebėsenos pildymas

Koordinatorė

UK veiklos ataskaita

Konsultantė

3
2
2
2
2
2
2
2
2
4

03-17
03-24
Sausio–
balandžio
mėn.
01-10
01-13
01-06
01-07
01-08
01-14
04-07
04-08
04-09
04-10

Pastabos
Išsiaiškinti 1G klasių mokinių
mokymosi stiliai. Anketavimo būdu
apklausti 52 mokiniai
Apklausti 33 mokiniai, gauti rezultatai
pristatyti mokiniams
Užpildytos veiklos Google kalendoriuje
Užpildyti UKSMIS sistemos duomenys
Sudaryta, patvirtinta UK veiklos
ataskaita

1

2.

Kvalifikacijos kėlimas,
saviugda

Literatūros, knygų, susijusių su UK,
skaitymas

Koordinatorė

3
2
2
2
3
1

01-16
03-07
03-14
03-21
03-28
04-04

Įgytos žinios pritaikomos UK veikloje,
ruošiantis individualioms
konsultacijoms, klasės valandėlėms

Dalyvavimas metodinėje - praktinėje
konferencijoje „Mokinių ugdymas
karjerai – mūsų rankose“

Konsultantai,
koordinatoriai,
švietimo skyriaus
atstovai
Konsultantai,
koordinatoriai

6 ped.
val.

03-25

Pažymėjimas Nr. 009

16 val.

01-03
01-04

Pažymėjimas Nr. M2-2315

Konsultantė,
koordinatorė

5,5

03-28

Gerosios patirties sklaida, konsultantės
pamokos 8, 1G-2G klasių mokiniams

Ugdymo karjerai koordinacinės grupės
susirinkimai

Koordinacinės grupės
nariai

2

01-09

Ugdymo karjerai veiklų derinimas

Susitikimai su gimnazijos administracija

Gimnazijos direktorius,
dir. pavaduotoja
ugdymui, karjeros
koordinatorė

0,5
0,5
0,5
0,5

01-10
01-15
03-19
03-31

Ugdymo karjerai ataskaitos derinimas,
konsultantės Editos užsiėmimų
aptarimas; būsimų veiklų, skirtų
karjeros ugdymui, planavimas

Integruotos UK pamokos į chemiją,
istoriją

Dalykų mokytojai,
koordinatorė

2
1
1

03-10
01-29
01-31

6 studentės per chemijos pamokas 2G 4G klasių mokiniams pristatė
studijuojamas studijas universitetuose,
susijusias su chemijos mokslu
(dalyvavo 79 mokiniai). Integruota
istorijos pamoka 2G kl. mokiniams,
kurios metu VU studentas pristatė savo
specialybę susijusią su istorijos mokslu
(dalyvavo 45 mokiniai)

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo
seminare „Karjeros koordinatoriaus
veiklų švietimo įstaigoje ypatumai“
Susitikimai su konsultante

3.

4.

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

2

5.

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų tėvams

Individualūs susitikimai su klasių
auklėtojais, dalykų mokytojais

Klasių auklėtojai,
karjeros koordinatorė

1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
5

01-11
03-13
03-20
03-27
04-03
04-10
03-17
03-24
03-31
04-07
03-28

Klasės valandėlės 4Ga, 4Gb, 2Ga, 2Gb
klasėms tema „Egzaminų baimė ir
stresas“

Koordinatorė, klasių
vadovai, mokiniai

Pamokos 8a, 1G-2G klasių mokiniams

8, 1G-2G klasių
mokiniai, konsultantė,
koordinatorė

4G klasės mokinių tėvelių susirinkimas

Dir. pavaduotoja
ugdymui, tėveliai

3

01-15

Individualios konsultacijos su mokiniais

Koordinatorė, mokiniai

1
1
1
1
1
1

01-08
01-16
03-04
03-12
03-18
04-10

Individualios konsultacijos su 2G klasių
mokiniais dėl ugdymo plano sudarymo

2G klasių mokiniai,
dir. pavaduotoja
ugdymui

30

Sausiobalandžio
mėn.

Individualių karjeros planų pildymas

Koordinatorė, 1Ga
klasės mokiniai

1

04-28

Išvyka į Kauno studijų mugę

1G-4G klasių mokiniai,
mokytoja

16

01-25

Karjeros veiklų, integruotų ugdymo
karjerai temų į dėstomą dalyką
aptarimas

Įgytos streso valdymo kompetencijos.
2Ga kl. dalyvavo 20 mokinių, 2Gb – 22
mokiniai, 4Ga – 19 mokinių, 4Gb – 15
mokinių
8akl. mokiniai buvo supažindinti su
karjeros sąvoka, kūrė karjeros
žemėlapius; 1Ga kl. mokiniai buvo
supažindinti su keletą specialybių, jų
ypatumais; 1Gb, 2Gb kl. mokiniai
kalbėjo apie motyvaciją; 2Ga kl.
mokiniai atliko koliažus. Dalyvavo 93
mokiniai
Tėveliams buvo pristatytas pranešimas
apie profesijų ieškos būdus, egzaminų
tvarką, stojimo sąlygas. Dalyvavo 24
tėveliai
Mokinių pomėgių, interesų aptarimas;
paklausių bei mažiau paklausių
profesijų aptarimas; studijų programų,
priėmimo sąlygų apžvalga su mokiniais.
Individualias konsultacijas turėjo 6
mokiniai
Individualios mokinių konsultacijos dėl
pasirenkamų mokomųjų dalykų.
Individualias konsultacijas turėjo 45
mokiniai
27 devintokai atliko individualius
karjeros planus
1G-4G klasių mokiniai susipažino su
studijomis, profesijomis. Dalyvavo 16
3

2G-4G klasių mokiniai,
dir. pavaduotoja
ugdymui, biologijos
mokytoja
8, 1G-4G klasių
mokiniai, lietuvių
kalbos mokytojos,
skaityklos vedėja
Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo
centro atstovai, 4G
klasių mokiniai, klasių
vadovai, dir.
pavaduotoja ugdymui
Žemaitijos kolegijos
dėstytojai, 4G klasių
mokiniai, koordinatorė
2G-3G klasių mokiniai,
koordinatorė

15

02-08

14

02-22

2

03-06

4G klasių mokiniai susipažino su
Karaliaus Mindaugo profesinio
mokymo centru. Dalyvavo 39 mokiniai

1

03-18

2

03-03

Pristatymas 4G klasių mokiniams apie
stojimo sąlygas, brandos egzaminus

4G klasių mokiniai,
dir. pavaduotoja
ugdymui

1

01-09

Kaziuko mugė

Mokiniai, mokytojai

5

03-07

Vizitai į įstaigas, įmones

1-4 klasių mokiniai,
mokytojai

8

Vasariogegužės
mėn.

Socialinių partnerių mokinių veiklinimui
paieška

Konsultantė

5

Kovobalandžio
mėn.

4G klasių mokiniai susipažino su
Žemaitijos kolegijos studijomis,
galimybėmis. Dalyvavo 16 mokinių
2G-3G klasių mokiniai buvo
supažindinti su veiklinimo
galimybėmis. Dalyvavo 95 mokiniai
4G klasių mokiniai buvo supažindinti su
stojimo sąlygomis, brandos egzaminų
organizavimu ir vykdymu. Dalyvavo 44
mokiniai
Mugėje dalyvavo 40 prekiautojų, kurie
pardavinėjo savo darbelius, vaišes
1-4 klasių mokiniai susipažino su
įstaigomis, profesijomis. Lankėsi
muzikos mokykloje, gaisrinėje, Salantų
palaikomojoje gydymo ir slaugos
ligoninėje, dienos veiklos centre Salantų
padalinyje
Surastas vienas socialinis partneris

Išvyka į Vilnių „Studijos 14“

Išvyka į knygų mugę

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centro pristatymas

Žemaitijos kolegijos pristatymas
Paskaita „Profesinis veiklinimas“

6.

Bendradarbiavimas su
soc. partneriais

mokinių
Mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų
pristatymuose, paskaitose,
individualiuose konsultacijose.
Dalyvavo 20 mokinių
8, 1G-4G klasių mokiniai susipažino su
poetais, rašytojais, dalyvavo paskaitose.
Dalyvavo 38 mokiniai

4

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
socialiniais partneriais dėl mokinių
veiklinimo įmonėse, įstaigoje

Konsultantė,
koordinatorė, mokiniai

2

Balandžio Pasirašyta viena bendradarbiavimo
mėn.
sutartis, įveiklinta viena 2G klasės
mokinė

Milda Benetienė
(Karjeros koordinatoriaus(-ių) vardas, pavardė, parašas)
Edita Mačiulskė
(Karjeros koordinatoriaus veiklą priimančio karjeros konsultanto vardas, pavardė, parašas)

5

