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Proceso ir (ar) 

indėlio vertinimo 

 kriterijai 

 

Pastabos, 

komentarai 

1. Tikslas - Pasiekti mokyklos, klasės, dalyko, mokinio mokymosi pažangą minimaliai - 80%; realiai - 85%, maksimaliai - 96% 

 1.1. Uždavinys – Atsižvelgus į mokyklos strateginius, mokytojų individualaus tobulėjimo tikslus ir uždavinius, padidinti 10 – 15 proc. 

pamokų ir veiklų skaičių, kurios atitiktų šiuolaikinio mokymosi paradigmą ir aktyviau įtrauktų mokinius į aktyvią ir sąmoningą 

veiklą. 

  1.1.1. Priemonė –   Karjeros galimybių pažinimo kompetencijos ugdymas 

   1. Organizuoti viktoriną 

“Pasirink profesiją” 

2017-03 J.Banienė, 

G.Vaitkienė, 

J.Vainorienė, 

darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.1. 7-8 kl. 90% mokinių 

dalyvauja renginyje ir 

susipažįsta su įvairiomis 

profesijomis, jas 

rengiančiomis mokymo 

įstaigomis, įsidarbinimo 

bei karjeros 

galimybėmis. 

1.2. Geriausiai pasirodžiusių 

mokinių komanda 

dalyvauja Kuršėnų m. 7-

8 kl. mokinių viktorinoje 

„Pasirink profesiją“ 

 

   2. Organizuoti 16 

edukacinių išvykų į 

įmones, stiprinant 

mokinių profesinio 

2017m. I ir 

II pusm. 

J.Vainorienė, 

klasių 

auklėtojai, 

darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.1.2-4, 5-8 kl. 95% mokinių 

aplankys po 1-2 įmones I ir II 

ketvirtyje Šiaulių rajone ir 

mieste. 

 



 
 

pasirengimo 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

2.2.Parengti mokinių 

profesinio veiklinimo darbai. 

2.3.Organizuoti darbų 

pristatymus mokyklos 

bendruomenei. 

2.4.Parengti rašytiniai 

susitarimai su įmonėmis. 

   3. Organizuoti edukacines 

išvykas į profesinio 

rengimo mokyklas 

siekiant kryptingo 

profesinio veiklinimo 

(atlikus tyrimą). 

 

2017m. I   

pusm. 

J.Vainorienė, 

klasių 

auklėtojai, 

darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3.1. Edukacinių programų 

aprašai. 

3.2.20% 9-10 kl. mokinių 

dalyvauja edukacinėse 

programose: 

ŠPRC, Kuršėnų politechnikos 

mokykloje ir Radviliškio 

profesinio rengimo centre. 

3.3. Parengti mokinių 

profesinio veiklinimo darbai, 

organizuoti pristatymai 

mokyklos bendruomenei. 

 

   4. Organizuoti renginių 

ciklą mokiniams  

“Planuok karjerą 

atsakingai ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017m. 02 

– 05mėn. 

J.Vainorienė,  

klasių auklėtojai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

žmogiškiej

i resursai 

4.1.10a kl. mokiniai dalyvaus 

edukaciniame užsiėmime 

Jaunimo darbo centre. 

4.2. 20 mokinių  apsilankys 
Kuršėnų bendruomenės 
įstaigose bei tėvų 
darbovietėse. 
4.3.Parengti mokinių 

profesinio veiklinimo darbai 

ir pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 

 



 
 

   5. Organizuoti projektinę 

veiklą mokykloje: 

Karjeros savaitė,  

Finansinio švietimo 

savaitė 

 

 

 

 

 

2017-03 

2017-11 

 

 

J.Vainorienė, 

darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

žmogiškiej

i resursai 

5.1. 80% 8-10 kl. mokinių 

dalyvaus Karjeros savaitėje. 

5.2. 70% 6-8 kl. mokinių 

dalyvaus Finansinio švietimo 

savaitėje. 

5.3.Parengti mokinių veiklos 

darbai ir pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 

 

 

1. Tikslas - Pasiekti mokyklos, klasės, dalyko, mokinio mokymosi pažangą minimaliai - 75%; realiai - 80%, maksimaliai - 95% 

 1.2. Uždavinys -Teikti kryptingą švietimo pagalbą profesinio konsultavimo ir veiklinimo klausimais 

  1.2.1. Priemonė – Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas 

   1. Padėti dalykų 

mokytojams organizuoti 

integruotas pamokas. 

 

Nuo 2017-

01-10 iki 

2017-12-31 

 

J.Vainorienė, 

mokytojai, 

G.Vaitkienė 

 

Žmogiškieji 

faktoriai 

 

1.1.Pravestų integruotų 

pamokų planai-aprašai 

klasėse. 

1.2. Susipažinti su 

profesijomis pamokose pagal 

integruotų pamokų planą. 

1.3.Mokiniai atlieka namų 

užduotis ir pristato 

bendruomenei. 

“UK programos 

integravimas į 

dalykų ugdymo 

turinį” 

   2. Parengti stendinius 

informacijos 

pristatymus. 

 

2017m. 01, 

02, 03. 04, 

05 mėn. 

J.Vainorienė, 

socialiniai 

partneriai 

(profesinės 

mokyklos) 

Žmogiškieji 

faktoriai 

 

2.1.Mokinių veiklinimo 

rezultatų pristatymai. 

2.2.Informacijos apie ŠPRC, 

Kuršėnų politechnikos 

mokyklą, Telšių PRC, 

Kelmės PMC, Joniškio ŽŪM 

pristatymas. 

 

   3. Organizuoti viešas 

konsultacijų dienas 

2017m. 

03, 05, 10, 

12 mėn. 

J.Vainorienė, 

D.Rupšienė, 

J.Bacevičiūtė 

Mokinio 

krepšelio 

4.1.Konsultuojamų mokinių 

skaičius (pateikiamas sąrašas) 

apie: 

- profesijas,  

-mokymo įstaigas, 

- perėjimo į kitas mokyklas 

 



 
 

galimybes,  

-profesinio veiklinimo 

galimybes, 

-savanorišką veiklą. 

   4. Organizuoti savanorystės 

dienas 

2017m. 04 J.Vainorienė, 

VšĮ Kuršėnų 

Dienos centro 

atstovai 

 5.1.Mokiniai savanoriauja 

Dienos centre ir susipažįsta 

su profesijomis. 

 

 

 

 


