UGDYMO KARJERAI PLANAS
2018-2019 MOKSLO METAMS
Eil.
Nr.

Data

Atsakingi

Aptarti ugdymo karjerai integravimo galimybes (į
Rugpjūčio
1. kuriuos dalykus bus integruojama ugdymo karjerai
mėn.
programa).

Dalykų mokytojai

2.

Veiklos turinys

Ugdymo karjerai programos integravimas į
mokomuosius dalykus.

Visus m. m.

Dalykų mokytojai

9 ir10 kl. mokinių supažindinimas su ūkio šakomis,
V. Griučkiūnas
Sausio –
3. lankantis įmonėse, įstaigose, organizacijose per
balandžio mėn. I. Kačkauskienė
technologijų pamokas.
4.

Organizuoti paskaitą tėvams „Norų ir karjeros
sėkmės ryšys“.

Balandžio mėn. Darbo grupė

5. 10 klasių mokinių profesinio kryptingumo tyrimai. Kovo mėn.
Savianalizės testai 9-10 klasių mokiniams
naudojantis internetinių svetainių informacija.

Darbo grupė

Vasario mėn.

Klasių vadovai

Per m. m.

Klasių vadovai

Klasių valandėlės, skirtos ugdymo karjerai temoms
8. nagrinėti, susipažinimui su profesijomis ir
Per m. m.
tolesnėmis mokymosi/ studijų galimybėmis.

Klasių vadovai

9. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

Klasių vadovai

6.

7. Organizuoti išvykas į įmones ir įstaigas.

10.

Teikti informaciją III a. koridoriaus stende, kaupti
informaciją bibliotekoje.

Per m. m.
Nuolat

A. Ryckienė
S. Langaitienė

Bendradarbiauti su VšĮ Kybartų pirminės sveikatos
priežiūros centro Vištyčio ambulatorija, Vištyčio
regioniniu parku, Vištyčio užkarda, Marijampolės Pagal
11.
teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centru
galimybes
Vilkaviškyje, Marijampolės profesinio rengimo
centro Vilkaviškio skyriumi.

Klasių vadovai

12. Vykdyti karjeros ugdymo stebėseną.

Nuolat

Pavaduotoja ugdymui
E. Plečkaitis

13.

Teikti informaciją karjeros planavimo klausimais
mokyklos interneto puslapyje.

Nuolat

14.

Individualūs profesinio informavimo pokalbiai,
konsultacijos, testai mokiniams.

Nuolat

Profesinio orientavimo diena: susitikimai su
15. buvusiais mokyklos mokiniais – dabartiniais
studentais, jaunais specialistais.

Sausio mėn.

Darbo grupė
Klasių vadovai
Darbo grupė

Planas gali būti papildomas susitikimais su įvairių profesijų atstovais, išvykomis į
susitikimus įmonėse, mokslo įstaigose. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, plano veiklas įgyvendina ugdymo karjerai, profesiniam orientavimui ir profesiniam
konsultavimui paskirta darbo grupė.
Naudingos nuorodos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ugdymo karjerai informacinė svetainė –www.mukis.lt
Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje –
www.aikos.lt
Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai „Kur
stoti?“. forumas. Nuorodos –www.kurstoti.lt
Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra –www.euroguidance.lt
Informacija apie galimybę studijuoti toliau –www.kurstudijuoti.lt
Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. –www.tinklas.lt
Lietuvos darbo biržos svetainė –www.ldb.lt
Valstybinė jaunimo reikalų taryba –www.jrd.lt
_________________________________________

