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TIKSLAS:
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui,
perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
UŽDAVINIAI:
1. Sudaryti sąlygas ir siekti, kad kiekvienas mokinys galėtų ugdytis Bendrąsias kompetencijas.
2. Nuolat kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę – informacinę bazę mokiniui, klasės vadovui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį
veiklinimą, orientavimą ir konsultavimą.
3. Nuosekliai ir sistemingai teikti informaciją mokiniams, padedant planuoti individualią karjerą, mokytojams, tėvams apie mokymosi ir
įsidarbinimo galimybes ir poreikį.
4. Sistemingai bendradarbiauti su išoriniais partneriais, organizuoti mokinių profesinį veiklinimą.
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VEIKLA
Kaupiama, sisteminama ir atnaujinama informacija apie:
• rajono mokyklas, gimnaziją;
• profesinio mokymo įstaigas, jų teikiamas programas,
stojimo, mokymosi sąlygas;
• darbo rinkos mokymo centrus, jų teikiams paslaugas;
• šalies kolegijas, aukštąsias mokyklas.
Pagalba karjeros ugdyme:
mokiniams:
• 8-10 kl. mokiniams individualios konsultacijos
renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį;

LAIKAS

ATSAKINGAS

LAUKIAMI REZULTATAI

Visus m. m.

M. DžejytėStorberg

Sukaupta informacija apie tolimesnio
mokymosi galimybes

Visus m. m.

M. DžejytėStorberg

Mokiniams
suteikiama
informacija,
reikalinga planuojant karjerą, renkantis
mokymąsi, studijas, profesnės veiklos
sritį

•

3.

4.

5-10 kl. mokiniams darbas su AIKOS, euroguidance
programomis (gebėjimų, interesų, polinkių, nuostatų
tyrimas);
• 9-10 kl. individualaus plano sudarymas vidurinio
ugdymo pakopoje; Supažindinimas su 2018 metų
bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sąlygomis,
tvarka, priėmimo datomis.
• Susitikimai su:
-Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriaus
specialistėmis.
-Socialiniais partneriais.
PIT ir klasės auklėtojų integruotos valandėlės skirtos ugdymui Visus m. m
karjerai:
• P.u.g. – Profesijos
• 1-2 kl. – Koks aš esu ir ką mėgstu? - diskusija,
žaidimai
• 3-4 kl. - Profesijų pasaulyje – diskusija, žaidimai
• 4 kl. - Mano svajonių profesija - diskusija
• 5-6 kl. Savęs pažinimas „Kas aš esu?“
• 7-8 kl. Karjeros galimybių pažinimas.
• 9 kl. Karjeros planavimas.
• 10 kl. Karjeros įgyvendinimo galimybės
• individualios konsultacijos informavimo karjerai,
profesinio veiklinimo, vertinimo karjerai klausimais;
Mokytojams dalykininkams:
• Pagalba organizuojant išvykas integruotų (dorinio
ugdymo, pasaulio pažinimo, ekonomikos, technologijų
ir kt.) pamokų 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.)
Informacijos teikimas planuojant karjerą.

M. DžejytėStorberg
Klasių vadovai

Mokytojai galės veiksmingiau padėti
mokiniams pasirengti gyvenimui ir
darbui, pasirinkti mokymosi (studijų)
kryptį.

Ugdomas
mokinių
verslumas
ir
kūrybiškumas
Suteikiama informacija apie tolimesnes
karjeros galimybes
Tėvai turės daugiau informacijos apie
tolimesnio mokymosi galimybes

Visus m. m

M. DžejytėStorberg

Mokiniai turės galimybę pažinti profesijų
pasaulį, mokysis verslumo pagrindų

Informacinio stendo „Karjeros ugdymas “ papildymas nauja
informacija.
Dalyvavimas integruotuose projektuose.
Stendo „Ir aš mokiausi šioje mokykloje...“ pildymas.

Ugdymo karjerai koordinatorė

Monika Džėjytė-Storberg

