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2018 m. gegužės 9 dieną 

 

11.30 –12.00 Registracija 

12.00–12.05 Sveikinimo žodis 

12.05–12.15 „Tikslingas ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimas“ 

Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja metodininkė 

12.15–12.30 Specialybės pasirinkimas ir stojimo tvarka.  

Ligita Kunkulė, metodininkė  

12.30–12.45 Kompetencijų ugdymas universitete: gamtos mokslų pavyzdys 

doc. dr. Laura Šukienė. Šiaulių universitetas 

12.45–13.00 Jaunimo darbo centras – Tavo karjeros kelio pradžia. 

Jolanta Bagdonavičienė, Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo 

skyriaus vyr. specialistė 

13.00–13.15 „Z karta: per veiklą į rezultatą“.  

Daiva Paneckienė, karjeros specialistė. Vinco Kudirkos progimnazija. 

13.15–13.30 Efektyvus karjeros ugdymas Gruzdžių gimnazijoje 

Vita Yseuks, lietuvių kalbos mokytoja 

Ineta Gavorskienė, karjeros koordinatorė 

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija 

13.30–13.45 Karjeros planavimas pokyčių situacijoje 

Diana Armalienė, karjeros konsultantė. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų 

plėtros agentūra 

13.45–14.00 „Neformalus ugdymas – raktas į profesinį pažinimą“ 

Irena Kunšteinienė, istorijos mokytoja metodininkė, profesinio veiklinimo 

būrelio ,,Eldoradas" vadovė. Telšių ,,Ateities" progimnazija 

14.00–14.15 „Kaip pasiklosi – taip išmiegosi.“ 

Dalia Žilevičienė. Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla 

14.15–14.30 Komandinio darbo ypatumai ir reikšmė veiksmingam mokinių karjeros 

planavimui Šiaulių logopedinėje mokykloje 

Laima Juozapavičienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės 

skyriaus vedėja, specialioji pedagogė, Donata Balandienė, socialinė pedagogė 

Šiaulių logopedinė mokykla 

14.30–14.45 Klasės vadovo ir auklėtojo vaidmuo tobulinant mokinių ugdymo karjerai 

kompetencijas 

Aušra Senkauskienė, specialioji pedagogė Remigijus Juozapavičius, auklėtojas. 

Šiaulių logopedinė mokykla 

14.45–15.00 „Ugdymo karjerai patirtis“ 

Rasa Balčiūnienė. Šiaulių Gegužių progimnazija 



15.00–15.05 „Institucijų bendradarbiavimas organizuojant mokinių profesinį 

orientavimą“ (Stendinis pranešimas) 

Lina Dikavičienė, ugdymo karjeros koordinatorė. Radviliškio Gražinos 

pagrindinė mokykla 

15.05–15.10 „Ugdymo karjerai metodas – projektinė veikla“ (Stendinis pranešimas) 

Jurgita Mockuvienė, profesijos mokytoja 

15.10–15.30 Pertrauka 

 

 

VEIKLINIMO UŽSIĖMIMAI 

 

15.30–15.40 „Pasimatuok apskaitininko ir kasininko profesiją“. Profesijos mokytoja 

Natalija Veriankaitė 

15.40–15.50 „Pasimatuok sekretoriaus profesiją“. Profesijos mokytoja Jūratė Tiškuvienė 

15.50–16.00 „Pasimatuok siuvinių gamintojo profesiją“. Sektoriaus vadovė Loreta 

Gaubienė 

16.00–16.10 „Pasimatuok odos gaminių gamintojo profesiją“. Profesijos mokytoja Alina 

Vitkauskienė 

16.10–16.20 „Pasimatuok automobilių salono ir minkštų baldų restauratoriaus 

profesiją“. Profesijos mokytoja Regina Valiukienė 

16.20–16.30 „Pasimatuok smulkiojo verslo organizatoriaus profesiją“. Profesijos 

mokytoja Svetlana Skupeikienė 

16.30–16.40 Veiklinimo užsiėmimas „Išbandyk išmaniąsias technologijas“. Profesijos 

mokytoja Jurgita Pocienė 

16.40–16.50 Ugdymas karjerai ir fizinis aktyvumas. Mokytoja Kristina Lašienė 

16.50–17.00 Apibendrinimas, diskusija ir konferencijos uždarymas 

 

Informacija teikiama el. p. vilma.sablinskiene@sprc.lt, mob. 8 616  20 478 
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