BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Ugdymo karjerai veiklos tikslas:
1.1.Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant ir
realizuojant save. Kurti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą.
2. Ugdymo karjerai veiklos uždaviniai:
2.1.Nuolat kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę – informacinę bazę mokiniui, klasės vadovui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį
veiklinimą, orientavimą ir konsultavimą.
2.2. Nuosekliai ir sistemingai teikti informaciją mokiniams, padedant planuoti individualią karjerą, mokytojams, tėvams apie mokymosi ir
įsidarbinimo galimybes ir poreikį.
2.3.Sistemingai bendradarbiauti su išoriniais partneriais, organizuoti mokinių profesinį veiklinimą.
2.4.Efektyvinti pedagogų bendradarbiavimą ir asmeninį profesinį tobulėjimą
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonė, veikla

Rezultato įgyvendinimo kriterijus
(kiekybinis/kokybinis)

1.Nuolat kaupti ir sisteminti
literatūrą, kurti metodinę –
informacinę bazę mokiniui,
klasės vadovui, dalyko
mokytojui, vykdant profesinį
veiklinimą, orientavimą ir
konsultavimą.

Kaupiama, sisteminama ir atnaujinama
informacija apie:
• rajono ugdymo įstaigas;
• profesinio mokymo įstaigas, jų
teikiamas programas, stojimo,
mokymosi sąlygas;
• darbo rinkos mokymo centrus, jų
teikiamas paslaugas;
• šalies kolegijas, aukštąsias
mokyklas.

Sukaupta informacija apie tolimesnio
mokymosi galimybes

Z. Beliakienė

2.Nuosekliai ir sistemingai
teikti informaciją mokiniams,
padedant planuoti
individualią karjerą,
mokytojams, tėvams apie

Pagalba karjeros ugdyme:
mokiniams:
• 8-10 kl. mokiniams individualios
konsultacijos renkantis
mokymąsi, studijas, profesinės
veiklos sritį;

Ne mažiau kaip 80 % mokinių teigia,
jog mokykloje sužino aiškią informaciją
apie tolesnio mokymosi ir karjeros
galimybes.

Z. Beliakienė,
Klasių vadovai

Atsakingas
(koordinatorius)

Įgyvendinimo
laikas
Visus metus

Gruodžio
mėn.

mokymosi ir įsidarbinimo
galimybes ir poreikį.

•

5-10 kl. mokiniams darbas su Per metus mokykloje vyksta 3-9
AIKOS,
euroguidance renginiai, skirti mokinių karjeros
programomis
(gebėjimų, kompetencijų ugdymui.
interesų, polinkių, nuostatų
tyrimas), karjeros planų rašymas.
• 9-10 kl. individualaus plano
sudarymas vidurinio ugdymo
pakopoje;
• Susitikimai su:
-Panevėžio teritorinės darbo biržos
Biržų skyriaus specialistėmis.
PIT ir klasės auklėtojų integruotos
valandėlės skirtos ugdymui karjerai:
• 5-6 kl. Savęs pažinimas.
• 7-8 kl. Karjeros galimybių
pažinimas.
• 9 kl. Karjeros planavimas.
• 10 kl. Karjeros įgyvendinimo
galimybės
• 4 kl. - Mano svajonių profesija diskusija
• 1-2 kl. – Koks aš esu ir ką
mėgstu? - diskusija, žaidimai
• 3-4 kl. - Profesijų pasaulyje –
diskusija, žaidimai
• P.u.g. – Profesijos
• individualios konsultacijos
informavimo karjerai, profesinio
veiklinimo, vertinimo karjerai
klausimais;
Mokytojams dalykininkams:

Sausio –
lapkričio
mėn.
Kovo mėn.

Rugsėjislapkritis
Gruodissausis
Vasaris-kovas
Balandisgegužė
birželis
spalis
lapkritis
gruodis
sausis
balandis

•

Pagalba organizuojant išvykas
integruoto technologijų kurso
metu:
Informacijos teikimas tėvams planuojant
vaikų karjerą:
• individualios konsultacijos
planuojant vaikų karjerą;
• supažindinimas su ugdymu
karjerai klasės mokinių tėvų
susirinkimų metu (1-10 kl.)
3.Sistemingai
Informacijos teikimas planuojant karjerą
bendradarbiauti su išoriniais
Informacinio stendo „Karjeros
partneriais, organizuoti
ugdymas“ papildymas nauja
mokinių profesinį veiklinimą. informacija.
Dalyvavimas integruotuose projektuose
4.Efektyvinti pedagogų
Ugdymo karjerai specialisto, mokinių,
bendradarbiavimą ir asmeninį tėvų ir visos mokyklos bendruomenės
profesinį tobulėjimą
bendradarbiavimas

Ne mažiau kaip 80 % mokinių tėvų
teigia, jog jų vaikai mokykloje sužino
apie tolesnio mokymosi galimybes.

Ugdymo karjerai konsultantas kelia sau
metinius einamuosius uždavinius,
įsivertina savo veiklas remdamiesi
duomenų analize grindžiamais sėkmės
kriterijais ir išskirdami 2 stipriąsias ir 1
tobulintiną sritį.
Kvalifikacijos UK srityje kėlimas.
Pagalba kl. auklėtojoms, mokytojams,
organizuojant UK veiklas

Z. Beliakienė

Pagal poreikį

Z. Beliakienė

Visus metus

Pastaba: Metų eigoje planas gali būti koreguojamas
Ugdymo karjerai koordinatorė

Z. BELIAKIENĖ

