KRETINGOS R. VYDMANTŲ GIMNAZIJA
UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA
2017 -2018 m. m
Ugdymo karjerai svarba: šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių
įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos,
apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo
karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.
Tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam
mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į
darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:


Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų
įvairovę;



rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą
galimybėmis;



remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros
sprendimus;



remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų
karjeros planą;



mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias
kompetencijas;
Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:



Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012.07.04. įsak.Nr.V-1090/A1-314;



Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-72.
Ugdymo karjerai informacinė svetainė

o

www.mukis.lt

Ugdymo karjerai veiklos 2017 -2018 m. m.
Eil.
nr.
1.

Darbo kryptys
Situacijos analizė,
planavimas

3.

Išvykos,
bendradarbiavimas su
soc. partneriais

4.

Ugdymo karjerai
užsiėmimai,
mokiniams ir jų
tėvams, profesinis
veiklinimas

Priemonės
1. Klasės vadovų susirinkimas
(situacijos analizės aptarimas,
veiklos gairių numatymas).
Aptarimas VGK posėdyje.
2. Informacijos apie karjeros
paslaugas rengimas (parengta
informacija patalpinta
internetinėje svetainėje).
3. UKSIS duomenų surinkimas ir
pateikimas.
4. Dokumentacijos tvarkymas
(dokumentų, vyriausybės įsakymų,
reglamentuojančių karjeros
ugdymui koordinatoriaus veiklą
peržiūra).
1. Profesinio veiklinimo
planuojamos išvykos į įstaigas
(susipažinimas su įvairiomis
profesijomis ir jų atstovais).
2. Dalyvavimas atvirų durų
dienose, parodose, profesinėse ir
aukštosiose mokyklose.
3. Aukštųjų ir profesinių mokyklų
atstovų dalyvavimas informavimo
renginiuose gimnazijoje.
4. Išvykos su spec. poreikių
mokiniais į Kretingos, Klaipėdos,
Palangos profesines mokyklas.
4. Susitikimas su teritorinės
darbo biržos atstovais (naujausia
informacija apie rinkos pokyčius).
5. Susitikimas su KVK karjeros
planavimo specialistais.
1. 5 klasės karjeros sąsiuvinio
pildymas (tęstinis).
2. 1G-4G mokinių savianalizės
apklausa, profesinio kryptingumo
testai (Holland klausimynas).
3.Tėvų susirinkimai (karjeros
ugdymo klausimais).
4. Karjeros informavimo renginiai
gimnazijoje (karjeros diena,
susitikimai su profesijos atstovais,
sėkmės istorijos - susitikimai su
studentais).

Vykdymo
terminai
Rugsėjo
mėn.

Atsakingi
asmenys
S. Brazdeikienė,
klasių vadovai

Spalio
mėn.

S. Brazdeikienė

Spalio
mėn.
Rugsėjo,
sausio
mėn.

S. Brazdeikienė

Rugsėjo –
gegužės
mėn.

S. Brazdeikienė,
klasių vadovai

Spalio
mėn.,
Kovobalandžio
mėn.

S. Brazdeikienė,
klasių vadovai,
dalykų
mokytojai.

Lapkričio
mėn.

5.

Savisvieta ir
kvalifikacijos
tobulinimas, kelimas

Ugdymo karjerai koordinatorius

5. Integruotos pamokos (ugdymo
procese).
6. Mokinil! ir tevl! konsultavimas
karjeros, profesinio informavimo
ir konsultavimo klausimais.
7. Grupines konsultacijos karjeros
planavimo klausimais.
8. Klases valandeles (mokinil!,
asmeninil! charakteristikl!
jsivertinimas, susipazinimas su
karjeros galimybemis,
kompetencijl! gilinimas, praktiniai
darbai).
1. Pasiruosimas konsultacijoms,
tyrimams, pranesimams.
2. Literaturos studijavimas ir
duomenl! kaupimas profesijos
orientavimo klausimais.
3. Gerosios patirties sklaida rajono
metodines grupes susirinkimuose.

Per mokslo
metus

Per mokslo
metus

Nuolat,
pagal
poreiki

S. Brazdeikiene

S. Brazdeikiene

