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Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorės Santos Jakienės 

 

VEIKLOS PROGRAMA 2015-2016 m.m. 

Eil. 

nr. 
Veiklų sritys  Dalyviai  Datos  Pastabos  

1. 

Mokyklos internetinės svetainės informacijos atnaujinimas  

 

Koordinatorius Kartą per 

mėnesį 

UK gerosios praktikos sklaida, 

mokyklos bendruomenės 

informavimas, rengiama paskaitų 

medžiaga 

Dalyvavimas Mokytojų tarybos, metodinių grupių posėdžiuose, UK 

veiklų pristatymas mokyklos interneto svetainėje, mokyklos stende 

 

Koordinatorius, 

mokytojai 

Per mokslo 

metus 

 

Dalyvavimas metodinių grupių susirinkimuose siekiant perteikti 

informaciją apie ugdymo karjerai programos integravimą į 

mokomuosius dalykus 

Koordinatorius, 

mokytojai 

Per mokslo 

metus 

 

Mokinių, baigusių progimnaziją karjeros planų perdavimas S. 

Gaudėšiaus gimnazijos ugdymo karjerai koordinatoriams (tolesniam 

pildymui) 

Koordinatorius Rugsėjis  

2. 

Integruota klasės valandėlė. 

Paskaitos „Mano vertybių skalė“ 5-8 kl.mokiniams 

Koordinatorius, 

5-8 kl., klasių 

mokiniai ir 

auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Atskleidžiamos mokinių stiprybės 

ir tobulintinos pusės, apžvelgiama 

ir įvertinama asmeninė patirtis bei 

pasiekimai. Parengtas pristatymas 

Integruota klasės valandėlė. 

„Intelektas.Gabumai.Talentas“ 5-8 kl. mokiniams 

Koordinatorius, 

5-8 kl., klasių 

mokiniai ir 

auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Atskleidžiamos mokinių stiprybės 

ir tobulintinos pusės, apžvelgiama 

ir įvertinama asmeninė patirtis bei 

pasiekimai. 



Integruota klasės valandėlė. 

Paskaitos „Asmeninis mokymosi stilius“ 5-8 kl.mokiniams 

 

Koordinatorius, 

5-8 kl., klasių 

auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Susipažinta su mokymosi būdų ir 

metodų įvairove, svarstyta, kaip 

juos pritaikyti savo karjeros kelyje. 

Integruota klasės valandėlė. 

Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose (arba „Konfliktų 

sprendimo būdai“) 8 kl. mokiniams 

Koordinatorius, 

8 kl. klasių 

mokiniai ir 

auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Mokiniai vertina gyvenime 

pasitaikančius  nemalonumus, kada 

nemalonios situacijos virsta stresu 

ir paveikia žmogaus sveikatą; 

supranta, kad valdyti stresą yra 

labai svarbu, jei norima 

harmoningai ir efektyviai dirbti 

Integruota klasės valandėlė. 

Karjeros planų pildymas 5 klasėse 

 

Koordinatorius, 

penktokai, 

klasių 

auklėtojai,  

05 mėn. Sudaromas asmeninis mokinio 

ugdymo karjerai planas 

Integruota klasės valandėlė. 

Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje 8 kl. mokiniams 

Koordinatorius, 

8 kl., klasių 

mokiniai ir 

auklėtojai 

05 mėn. Mokiniai supranta, kaip naujoje 

mokymosi aplinkoje perprasti ten 

vyraujančią tvarką, elgesio 

taisykles, bendravimo normas  

 

Dalyvavimas su aštuntokais Atvirų durų dienos renginyje 

S.Gaudėšiaus gimnazijoje 

Koordinatorius, 

8 kl., klasių 

mokiniai ir 

auklėtojai 

05 Susipažinimas su gimnazijos 

struktūra, mokymosi galimybėmis, 

mokytojais 

 

Karjeros planų 6-8 klasėse koregavimas ir papildymas Koordinatorius Per mokslo 

metus 

 

 

 

    

Karjeros diena Dariaus ir Girėno progimnazijoje. Dalyvavimas 

Visuotinėje atvirų durų dienos tėvelių darbovietėse renginiuose 

Koordinatorius 

mokiniai, 

mokytojai, 8 

kl. mokiniai 

04 mėn. Data tikslinama atsižvelgiant į 

skelbiamą laiką respublikos mastu 

Amatų diena (1-4 kl.). Amatų mugės renginius sieti su mokinių 

ugdymo karjerai programos temomis 

Koordinatorius 

1-4 kl. 

04 mėn. Domėtis tėvelių profesija, kurti 

lankstinukus apie tėvelių darbą; 



mokiniai, 

mokytojai,   

paruošti sukurtų rankdarbių ir pan. 

pristatymus. 

Susitikimas su naujai atvykusiais į 5-8 progimnazijos klasę mokiniais, 

jų supažindinimas su UK paslaugomis mokykloje, karjeros planų 

rengimas 

Koordinatorius Per mokslo 

metus 

Informuojama apie UK paslaugas  

mokykloje 

6. 

Dalyvavimas konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ kartu su Šilalės 

Sveikatos biuru 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

koordinatorius 

01 mėn.  

Dalyvavimas Draugystės savaitės renginiuose (bendradarbiavimas su 

psichologais, soc. darbuotojais, Policijos pareigūnais, Vaikų teisių 

tarnyba) 

Administracija, 

soc. pedagogai, 

psichologas, 

koordinatorius 

   

Bendros mokinių, mokytojų ir mokyklos socialinių partnerių veiklos 

organizavimas ir koordinavimas 

Koordinatorius  Per mokslo 

metus 

 

Baigusių 8 klasę  2013-2014 m.m. mokinių karjeros planų perdavimas 

Šilalės S.Gaudėšiaus MUK koordinatoriams 

 

Koordinatorius 05 mėn.  

 

Santa Jakienė 

(Karjeros koordinatoriaus vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 


