ŠALIES METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„KARJERA 2020. ĮŽVALGOS IR PATIRTIS“
DATA: 2020 m. kovo 31 d.
VIETA: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Aukštaičių g. 1, Panevėžys
Konferencijos dalyviai: direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai,
dalykų mokytojai, klasių vadovai.
Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi profesinio orientavimo srityje ir
sukurti erdvę direktorių pavaduotojams ugdymui, karjeros specialistams, dalykų mokytojams
bei klasių vadovams bendradarbiauti

Konferencijos uždaviniai:
Aptarti profesinio orientavimo būdus ir metodus, padedančius mokiniams
sėkmingiau plėtotis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau adaptuotis
nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir patraukliau mokytis.
Skatinti direktorių pavaduotojus ugdymui, karjeros specialistus, dalykų mokytojus,
klasių vadovus dalintis gerąja patirtimi ir ieškoti naujų galimybių kaip stiprinti
karjeros kompetencijų ugdymą skirtingų dalykų ugdymo procese.
Skatinti bendradarbiavimą tarp šalies regionų mokinių profesinio orientavimo
srityje.
Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į PO specialistų poreikį (stygių) miestuose,
regionuose ir šalyje.

PANEVĖŽIO MIESTO
KARJEROS SPECIALISTŲ
(PROFESIJOS PATARĖJŲ)
METODINĖ GRUPĖ

Konferencijos organizatoriai:

REGISTRACIJA į konferenciją vyksta elektroninėje renginių registracijos
sistemoje https://www.semiplius.lt/
BŪTINA iki kovo 20 d. atsiųsti užpildytą dalyvio anketą elektroniniu
paštu miltiniopit@gmail.com.
Išsamesnė informacija teikiama el. paštu miltiniopit@gmail.com arba
telefonu 8658 00387.

Konferencijos fotografas:

KONFERENCIJOS PROGRAMA:
9.30 – 10.00 val. Registracija. Ryto kava.
10.00 – 10.20 val. Konferencijos atidarymas: sveikinimo žodis.
10.20 – 12.25 val. * I konferencijos dalis – Plenarinis posėdis.
10.20 – 10.45 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Audronė Bagdanskienė „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas bendrojo
ugdymo mokyklose Panevėžio mieste: galimybės ir grėsmės“.
10.45 – 11.10 val. Šiaulių miesto švietimo centro metodininkė Audronė Gelžinienė „Karjerai
renkuosi Šiaulius“.
11.10 – 11.35 val. Lietuvos karjeros specialistų asociacijos direktorė, lektorė, karjeros konsultantė
Daiva Šilienė „LKSA: kam ir kodėl?“.
11.35 – 12.00 val. Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narė, Klaipėdos licėjaus
karjeros konsultantė Edita Mačiulskė „Ugdymo karjerai sistema „popieriuje“ ar realybeje“.
12.00 – 12.25 val. Lietuvos komunikacijos asociacijos Tarybos narė, komunikacijos ir koučingo
specialistė, mokytoja Kristina Petrošienė „Karjeros specialistas: kaip kurti profesionalo
reputaciją?“.
Stendinis pranešimas. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Ugdymo karjerai skyriaus
vedeja Danutė Talačkaitė „Kai uzaugsiu, būsiu astlonautu“: karjeros kompetencijų
ugdymas ikimokykliniame amžiuje“.
12.25 – 13.10 val. Pietūs. Kavos pertrauka.
13.10 – 15.25 ** II konferencijos dalis – darbas grupėse„Šiuolaikines karjeros kompetencijų
ugdymo(si) strategijos“.
I srautas (A-B-C-D)
II srautas (B-C-D-A)
III srautas (C-D-A-B)
IV srautas (D-A-B-C)

A grupė
„Savęs pažinimo
kompetencija“
(30 min.)
Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijos karjeros planavimo
mokytoja Monika Grigaliūnienė
„Teigiamas savęs vertinimas
planuojant karjera”.
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos profesijos patarėja
Vaida Bakšienė „Stichijų
valdymas“.
Darbo grupės moderatorė
Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazijos anglų kalbos
vyresnioji mokytoja
Vaiva Jucienė

B grupė
„Karjeros galimybių
pažinimo
kompetencija“
(30 min.)

C grupė
„Karjeros planavimo
kompetencija“
(30 min.)

Lietuvos Junior Achievement
Ukmergės regiono vadovė,
Ukmergės rajono UK
metodinės grupės pirmininkė,
ugdymo karjerai konsultantė
Gražina Medišauskienė
„Profesinis veiklinimas –
pagalba mokiniui planuojant
karjeros kelią“ (bus pristatomas
jau 7-tus metus Ukmergės
technologijų ir verslo
mokykloje vykdomas projektas
„Daugiau žinosi – drąsiau
pasirinksi“).

Telšių „Kranto“ progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Akvilė Bukinienė ir
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos karjeros
koordinatorė Daiva Gramalienė
„Savanorystė – lyderystės
raiška“.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko
gimnazijos vyresnioji socialinė
pedagogė, profesijos patarėja
Inga Bučiūnienė „Išminties
kaupykla“.
Darbo grupės moderatorė
Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazijos chemijos,
technologijų mokytoja
metodininkė
Laima Taparavičienė

Panevėžio „Saulėtekio“
progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Jovita
Anilionienė ir profesijos
patarėja Vitalija Balčiūnienė
„Karjeros žemėlapiai“.
Darbo grupės moderatorė
Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
Lina Rastenienė

D grupė
„Karjeros
įgyvendinimo
kompetencija“
(30 min.)
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
etikos mokytoja, verslumo
ugdymo konsultantė Ingrida
Saunorienė „Asociacijų
metodas“.
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja
ekspertė, profesijos patarėja
Asta Sakalienė „Komandiniai
žaidėjai – ateities lyderiai“.
Darbo grupės moderatorė
Panevėžio Juozo Miltinio
gimnazijos matematikos
mokytoja metodininkė
Rasa Kazlauskienė

15.30 – 16.00 val. III konferencijos dalis – Konferencijos refleksija.
Konferencijos moderatorės:
Giedrė Valaitienė – Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo karjerai centro vadovė,
Panevėžio miesto karjeros specialistų (profesijos patarejų) metodinės grupės vadovė,
Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narė.
Daiva Baubonienė – Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos profesijos patarėja.
* Laikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
** Keturios darbo grupės 4-iose patalpose keisis kas pusvalandį. Kiekvienoje jų bus pristatomi du konkrečiai kompetencijai ugdyti
(stiprinti, pasitikrinti, įsivertinti ir pan.) metodai. Visi konferencijos dalyviai išgirs visus pranešimus ir „išsineš“ po 8 praktinius darbo
metodus.

