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RENGINIO PROGRAMA – Karjeros ir verslumo savaitė 2020
PROGRAMOS PARAŠYMO DATA – 2020-11-19
RENGINIO PASKIRTIS – Remiantis Šiaulių Gegužių progimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo
planu – vykdyti profesinį orientavimą mokykloje, 2020 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 4 d.
progimnazijoje organizuojama „Karjeros ir verslumo savaitė 2020“. Savaitė yra skirta 1-8 klasių
mokinių ugdymo veiklai, kai pamokos vedamos kitaip.
Šia iniciatyva bus siekiama ugdyti mokinių karjeros, verslumo kompetencijas.
TIKSLAS – ugdyti mokinių karjeros ir verslumo kompetencijas.
UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti „Karjeros ir verslumo savaitę“.
2. Per 1-7 pamokas organizuoti mokiniams įvairias nuotolines mokomąsias - praktines veiklas,
susijusias su karjeros ir verslumo ugdymu, kartu su mokiniais jas aptarti.
3. Pamokų metu kalbėti apie tinkamos profesijos pasirinkimo svarbą.
4. Organizuoti nuotolinius susitikimus su įvairių profesijų atstovais.
5. Organizuoti pokalbius apie tėvelių profesijas.
6. Pasikviesti tėvelius nuotoliniu būdu pristatyti savo profesijas.
7. Kalbėtis apie savanorystės svarbą, kaip būsimos profesijos išbandymą.
8. Dalyvauti Lietuvos e-pamokose, kurios transliuojamos internete.
9. Atliktų darbų apibendrinimą patalpinti geguziai.lt, facebook paskyroje.
METODAI: Savarankiškas ir grupinis darbas, diskusijos, ,,minčių lietus“, filmuotos medžiagos,
filmų peržiūra ir aptarimas, praktiniai - kūrybiniai darbai.
FORMA – netradicinio ugdymo pamokos.
LAUKIAMAS REZULTATAS: Mokiniai turės galimybę įtvirtinti turimas žinias apie karjeros ir
verslumo sampratą, sėkmingą profesijos pasirinkimą. Ugdysis verslumą. Supras savanorystės svarbą.
RENGINIO DATA IR LAIKAS – 2020-11-30 - 2020-12-04.
RENGINIO TRUKMĖ - Savaitė.
VIETA – Zoom, Teams platformos; socialiniai partneriai: Darbo rinkos mokymo centras, Jaunųjų
technikų centras.
DALYVIAI: Šiaulių Gegužių progimnazijos 1-8 klasių mokiniai, mokytojai.
ŽIŪROVAI: PRIEMONĖS:
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TURINYS: Ugdymo savaitė „Karjeros ir verslumo savaitė“ (2020-11-30 – 2020-12-04) vyksta
mokyklos 1-8 klasių mokiniams per 1-7 pamokas.

1-8 klasės
 Aptarti pasirinktas profesijas. Atlikti kūrybinius darbus pagal temas „Mano svajonių profesija“,
„Ateities profesijos“.
 Pasirinktų filmų peržiūra (pasinaudoti: www.mukis.lt/mokiniams/).
 Pasinaudoti interaktyvia medžiaga: www.aikos.smm.lt
 Pažaisti žaidimus: www.pinigenai.lt , http://www.mukis.lt/lt/zaidimai.html
 1-8 kl. pamokų veiklų apibendrinimai (kiekvienas mokytojas siunčia pamokos veiklos, kūrybinių
darbų nuotraukų ir trumpą aprašymą (1-... sakiniai), įvardija, kokias profesijas aptarė, mokinių
mintis). Siųsti R.Balčiūnienei, I.Rafael el. paštu: rasa.balciuniene@geguziai.lt, ievaraf@gmail.com.
 2020-11-30:
- 9.30 val. virtuali finansinio raštingumo pamoka „Bankininkystė“ (6c, 7c kl.), Šiaulių banko
atstovai, mokyt. I.Rafael. (perkeliama į ketvirtadienį).
- 6 p. 4b, 4c kl. mokinių supažindinimas su konditerio profesija, torto maketo darymas, mokyt.
J.Januškevičienė.
- 5 p. 8d kl. finansinio raštingumo pamoka „Pamoka kitaip“, virtualus susitikimas su Swedbanko
atstovais, mokyt. V.Žegunienė.
 2020-12-01:
- 1-2 p. 7a kl. mokinių virtualus supažindinimas su konditerio profesija, sausainių kepimas ir
dekoravimas, mokyt. J.Januškevičienė.
- 3 p. 6b kl. mok. virtuali pamoka „Finansai ir jų valdymas“, mokyt. I.Rafael.
 2020-12-02:
- 1-5 kl. — per klasės valandėles – tema „Planuokime savo ateitį“, viktorina „Apie profesijas“,
pokalbis „Pradėkime norėti“, iš projekto „būsiu_“ e-pamokos „10 ateities profesijų“, „Būsiu_išradėjas
/išradėja: vaikų ir jaunuolių išradimai pasaulyje!“, kl. vadovai, metodinę medžiagą ruošia
R.Balčiūnienė.
- 5-8 kl. 8 val. virtualus supažindinimas su mechanikos inžinieriaus profesija, susitikimas su
Simona Bukantaite.
- 6-8 kl. — per klasės valandėles - e-pamokos iš projekto „būsiu_“ „Būsiu_IT padalinio vadovas“,
„10 ateities profesijų“, „Būsiu_išradėjas / išradėja: vaikų ir jaunuolių išradimai pasaulyje!“, kl.
vadovai.
- 5-8 kl. — nuotoliniai susitikimai su įvairių profesijų (siuvėjo, konditerio, sekretoriaus ir kt.)
atstovais, Darbo rinkos mokymo centras.
- 5-8 kl. — 13 val. supažindinimas su aviacijos inžinieriaus profesija, virtualus susitikimas su
Lauru Balsevičiumi.
 2020-12-03:
- 9.30 val. virtuali finansinio raštingumo pamoka „Bankininkystė“ (6e, 6c, 7c kl.), Šiaulių banko
atstovai, mokyt. I.Rafael.
 5-8 kl. — virtuali integruota Dofe programa etikos pamokose „Savanorystė – galimybė
pasimatuoti profesiją“, soc. ped. I.Strelkauskienė, etikos mokyt. I.Zazienė.
 2020-12-04:
- 1-3 kl. mokinių piešinių darbų paroda „Mano svajonių profesija“, soc. pedagogė J.Laidauskienė.
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- 4 kl. mokinių darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Mano taupyklė“, 4 kl. mokytojai, mokyt.
I.Rafael.
- 6 p. 6d kl. finansinio raštingumo pamoka „Pamoka kitaip“, virtualus susitikimas su Swedbanko
atstovais, mokyt. V.Žegunienė.
SKLAIDA (įvardinkite kas už ją bus atsakingas ir kur bus skleidžiama žinia apie renginį): atsakingos mokytojos
I.Rafael, R. Balčiūnienė, J.Januškevičienė.
Mokyklos int. svetainėje www.geguziai.lt, facebook paskyroje.
ORGANIZATORIUS(-IAI): mokytojos R.Balčiūnienė, I.Rafael, J.Januškevičienė.
SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Janulienė
2020- -

