Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių karjeros planavimo renginiai
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Renginio pavadinimas
Planuojama tėvų diena, skirta tėvų švietimui ,,Kaip padėti vaikui planuojant
karjerą‘‘.
Karjeros konsultantų seminaras
Informacijos apie tolimesnį abiturientų ir 10 klasių mokinių tolimesnį
profesijų pasirinkimą rinkimas bei apibendrinimas
Mokyklų atsakingų asmenų už mokinių karjeros planavimą informacinės
sistemos duomenų teikėjo duomenų atnaujinimas bei pasirengimas Ugdymo
karjerai stebėsenos duomenų pateikimui už 2016-2017 m.m.
Tėvų diena, skirta tėvų švietimui ,,Kaip padėti vaikui planuojant karjerą‘‘.
Susitikimas su žurnalo „Reitingai‘ ‘redaktoriumi G. Serafinu. Suplanuoti atskiri
susitikimai su gimnazistais, mokytojais, tėvais.
Tėvų diena gimnazijoje. Paskaita.
Susitikimas su IIb, IId ir IIe klasių mokiniais. „Karjeros pasirinkimo etapai“.
Projektas „Mažeikiškių profesijos darbo rinkos aktualijų kontekste“. Klasių veiklos:
1a Mažeikių r. savivaldybė. Savivaldybės struktūra ir profesijos.
1b Ugdymas karjerai. Tinkamiausios profesijos nustatymo būdai.
1c Laikraštis „Santarvė“. Žurnalisto korespondento profesija.
1f Laikraštis „Santarvė“. Žurnalisto fotografo profesija
1d Mažeikių turizmo centras. Turizmo šakų specialybės.
1e AB DNB bankas. Finansų analitiko profesija.
2a AB DNB bankas. Bankinių operacijų tvarkytojo profesija.
2b Mažeikių apylinkės teismas. Teisėjo profesija 2d AB Swedbankas. Banko
tarnautojo profesija.
2e Mažeikių muziejus. Fondų saugotojo profesija.
2f Mažeikių viešoji biblioteka. Bibliotekininko profesija.
2 g ir 2 c Mažeikių r. policijos komisariatas. Komisariato pareigūnų profesijos.
3a VŠĮ „Vilties erdvės“. Socialinio darbuotojo profesija.
3b Paskaita gimnazijoje. „SoDros“ darbuotojų profesijos.
3c, 3f,m 3e Paskaita gimnazijoje. Susitikimas su vairavimo mokyklos „Mokymo
žiedas“ instruktoriumi. Vairavimo instruktoriaus profesija
3d AB SEB bankas. Bankininkystės profesijos
4c Kavinė „Pikaso“. Maitinimo verslas.
4e Paskaita gimnazijoje. Bitininkystės nūdiena ir ūkininkavimo perspektyvos.
4a Darbo birža. Lietuvos darbo rinkos aktualijos ir paklausiausios profesijos
Mažeikiuose.
4f, 4b Mažeikių apylinkės teismas. Advokato profesija.
4d Veikla gimnazijoje. Vertėjo profesija.
Paskaita apie studijas užsienyje. EDUT įmonės lektorius.
IIc, IId, IIe ir IIg klasių tėvų susirinkimai. Lektoriaus Gintaro Sarafino paskaita tėvams.
„Kokios kompetencijos reikalingos norint sėkmingai pasirinkti karjerą?“
IIa, IIb ir IIc klasių tėvų susirinkimas.
„Karjeros pasirinkimo etapai“.

IIb ir IIf išvyksta į „STUDFESTĄ“ Kaune.
2 klasių tėvų susirinkimuose paskaita „Profesijos pasirinkimo modelis“ .
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