ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
UGDYMO KARJERAI I- OJO PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS
2018 – 2019 M. M.
Tikslas: Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties,
profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.
Uždaviniai: Siekiama, kad mokiniai:
• remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros
planą;
• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją;
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų
įvairovę;
• mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias
kompetencijas;
• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Koordinacinės grupės
susirinkimas
1. Pirmo pusmečio ugdymo
karjerai veiklos plano
sudarymas
2. Bendradarbiavimas su
klasių vadovais, dalykų
mokytojais, Mokinių
seimu

1.

3. Karjeros kompetencijų
ugdymas 5-8 klasių
valandėlių metu pagal
parengtą medžiagą
,,Karjeros vadovas“
Mokytojo knyga 2012
Mokinio knyga 2012
1-4 klasės
Projekatas OPA, išvykos
į ŠPRC skyrius.
Valandėlės:
Tėvelių profesijos.
Kuo būsiu užaugęs?
Paslaugos.

Veiklos forma
Ugdymo karjerai
veiklos aptarimas
Plano sudarymas

Konsultacijos,
pokalbiai apie
integruotąs
dalykų pamokas
su ugdymu
karjerai
Grupinės
konsutacijos,
testai, žaidimai.

Atsakingi
asmenys
N. Bacienė
I. Kievišienė
N. Bacienė,
I. Kievišienė

Vykdymo
data
09 mėn.

N. Bacinė, I.
Kievišienė
Klasių vadovai,
mokytojai

09 mėn. ir
pagal
poreikį

09 mėn.

N. Bacienė,
I. Kievišienė
Klasių vadovai

Veiklos gairių
numatymas
Parengtas ir
patvirtintas ugdymo
karjerai planas
Pateikiamos rekomendacijos, gerosios
patirties sklaida

Pagalba mokiniui
planuojant ir
įgyvendinant tikslus
karjeros srityje.

Suderinus
su ŠPRC
ir klasių
vadovais

09 mėn.
5A - Karjeros plano
sudarymas. Testas
„Mano asmeninės
savybės“
5 B- Karjeros plano
sudarymas. Testas
„Mano asmeninės
savybės“
5A -Mano gabumai.
Savęs pažinimas,

Laukiami rezultatai

11 mėn.

karjeros plano
pildymas.
5 B – Mano gabumai,
savęs pažinimas,
karjeros plano
pildymas.
10 mėn.
6 - Mano vertybių
skalė. Karjeros plano
papildymas.
01 mėn.
6 A - Archeologo
dėžutė.
10 mėn
7 - Karjeros plano
pildymas. Laiko
planavimas. Karjeros
plano pildymas.
12 mėn.
7 -„Mūsų pačiausieji“
(Pažinti karjerai svarbias
asmenybės
charakteristikas).
10 mėn.
8 - Karjeros plano
pildymas.
Karjeros minčių
žemėlapis.
8 - valandėlė
Sprendimai, kuriuos tau
teks priimti.
4. Profesijų pažintinės išvy
kos į įmones.
Karjeros dienos.
Susitikimai su įvairių
profesijų atstovais.
Bendradarbiavimas su
ŠPRC skyriais,
gimnazijomis, mokinių
tėvais.
5. Renginys 5-8 klasėms.

01 mėn.

Profesinis
veiklinimas,
profesijų
pažintiniai vizitai,
paskaitos.

N. Bacienė,
I.Kievišienė
Klasės vadovai

2 kartąi
per
pusmetį.
Pagal
poreikį.

Veiklos ataskaita,
dalyvių sąrašai,
direktoriaus įsakymas.

Protmūšis ,, Ką
žinai apie
profesijas ir darbo
pasaulį.
6. Informacijos ir
Progimnazijos
literatūros apie ugdymą internetinė
karjerai kaupimas ir
svetainė, ugdymo
viešinimas.
karjerai kampelis.

N. Bacienė
I. Kievišienė
Klasių vadovai

11-26

Veiklos ataskaita

N. Bacienė
I. Kievišienė

Visą
pusmetį

7. SKU (socialinių
kompetencijų ugdymas)
kalendorius.

N. Bacienė
Klasių vadovai

Visą
pusmetį

Informacijos
viešinimas ugdymo
karjerai kampelyje,
porgimnazijos
internetinėje
svetainėje.
Informacijos apie
progimnazijoje
vykdomą socialinių
kompetencijų ugdymą
pateikimas.

Kalendoriaus
pildymas.

8. Kvalifikacijos kėlimas,
saviugda.

Dalyvauti bendrojo N. Bacienė
lavinimo mokyklų I. Kievišienė
karjeros specialistų
kvalivikacijos
kėlimo kursuose,
mokymuose.

Visą
pusmetį

Kvalifikacijos
tobulinimo
pažymėjimai

PARENGĖ

SUDERINTA

Ugdymo karjerai specialistės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

............................................................
(parašas)

..........................................................
(parašas)

Nijolė Bacienė

Rima Vitkauskienė

............................................................
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Ilona Kievišienė
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