ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJA
UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS
2016-2017M.M.

Tikslas:
Ugdymo karjerai tikslas- sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas.
Uždaviniai:
1.Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę.
2.Nuolat kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę medžiagą mokiniui, auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį 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.
Eil.
Nr.
VEIKLŲ SRITYS
1. Situacijos analizė,
planavimas.

VEIKLOS
Ugdymo karjerai veiklos 2015/2016 m.m.
ataskaita.

DATA
Rugsėjis

REZULTATAS
UK veiklų pristatymas mokyklos
bendruomenei.

Ugdymo karjerai veiklos plano parengimas,
suderinimas.

Iki rugsėjo
15 d.

Parengtas ir suderintas planas.

Konsultacijų grafiko sudarymas.

Rugsėjis

Antradienis, 6 pamoka.

Informacijos apie ugdymo karjeros paslaugas

Nuolat

Informacija talpinama mokyklos

svetainėje.

rengimas.

2.

3.

Kvalifikacijos kėlimas,
saviugda

Ugdymo karjerai veiklos
koordinavimas

Ugdymo karjerai programos 2017 m. parengimas
ir suderinimas.
Ugdymo karjerai klasės valandėlių programos
sudarymas ( 5- 8 klasės).
UKSIS duomenų suvedimas.

Iki sausio
1d.
Iki spalio
1d.
Lapkritis

Kompetencijų tobulinimas rajono ugdymo
karjeros specialistų pasitarimuose ir
seminaruose.

Pagal
poreikius ir
galimybes

Dalyvavimas kituose ugdymo karjeros
specialistams organizuojamuose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose.
Metodinės medžiagos apie ugdymą karjerai
analizė, sisteminimas.
Informacinės medžiagos klasės auklėtojui
parengimas.
Pranešimai ugdymo karjerai aktualiomis
temomis klasių auklėtojų metodinei grupei.

Pagal
poreikius ir
galimybes
Nuolat

Konsultacijos klasės auklėtojams.
Rekomendacijų klasių valandėlėms rengimas.
Gerosios patirties kaupimas ir pasidalijimas.

Spalis
Per mokslo
metus

Parengta ir suderinta UK
programa
Parengtos temos klasės
valandėlėms.
UKSIS duomenų surinkimas ir
pateikimas.
Tikslingas ir kryptingas
kvalifikacijos tobulinimas,
atsižvelgiant į poreikius ir
galimybes.
Kvalifikacijos kėlimas,
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai.
Kabinete parengta medžiaga.
Parengtas segtuvas su reikalinga
metodine medžiaga auklėtojui.
Informacijos sklaida

Pagal
poreikį
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

Teikiamos konsultacijos ir pagalba
klasių auklėtojams.
Klasių valandėlių pavyzdžiai.
Sukauptos įvairių renginių,
seminarų ir kt. programos.

4.

5.

Ugdymo karjerai paslaugos
mokiniams ir tėvams.

Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais

Karjeros planų pildymas 5 klasėse.

Kovas

Klasės valandėlės

Mokslo
metų eigoje

Ugdymo karjerai renginiai mokykloje („Karjeros
diena“)

Gruodis

Ugdymo karjerai renginiai už mokyklos ribų(„Šok
į tėvo klumpes“).

Gegužė

Susitikimas su teritorinės darbo biržos atstovais.

Pagal
galimybes

Naujų socialinių partnerių paieška.

Mokslo
metų eigoje

Mokinių ateities tikslingas
planavimas ir mokymasis pildyti
karjeros planus.
Mokinių kompetencijų gilinimas,
susipažinimas su karjeros
galimybėmis.
Susitikimai su įvairių profesijų
įdomiais Rokiškio rajono
žmonėmis.
Pažintis su įvairiomis profesijomis
įmonėse, įstaigose, gamyklose su
galimybe „pasimatuoti profesiją“.
Naujausia informacija apie rinkos
pokyčius, profesijų poreikį.
Platesnis bendradarbiavimas

