PATVIRTINTA
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos
Direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.
Įsakymu Nr. V-144
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS
UGDYMO KARJERAI PLANAS 2018 – 2019 MOKSLO METAMS
UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ:
Violeta Blažytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė
Rasa Reinikienė – psichologė, grupės narys, profesinio orientavimo ir informavimo konsultantė
Rita Juozapaitytė-Takarevičienė – socialinė pedagogė, grupės narys, švietimo ir informavimo atstovė
Rūta Alkimavičienė – biologijos mokytoja metodininkė, grupės narys, klasių auklėtojų atstovė (5 - 8 kl.)
Gerda Karpavičiūtė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, grupės narys, klasių auklėtojų atstovė (9 - 11 kl.)
Leonas Talakauskas – technologijų mokytojas, grupės narys
Snaigė Kontrimienė – technologijų mokytoja metodininkė, grupės narys
Vilma Galčiūtė – bibliotekininkė, švietimo sklaidos atstovė
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:
• Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;
• Kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę – informacinę bazę mokiniui, klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį veiklinimą, orientavimą ir
konsultavimą;
• Teikti reikalingą informaciją mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti
karjeros informaciją;
• Organizuoti veiklas, kurios mokiniams padėtų pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę
motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Eilės
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

VEIKLOS TURINYS
Ugdymo karjerai veiklos plano parengimas ir
patvirtinimas.
Ugdymo karjerai programos integravimas į
mokomuosius dalykus ir neformalųjį ugdymo
turinį.
Ugdymo karjerai programos integravimo į
mokomuosius dalykus analizė.
Klasės valandėlių 5-10 klasių mokiniams
ugdymo karjerai temomis organizavimas.

ATLIKIMO
LAIKAS
2018 m.
Rugsėjis
2018 m.
Rugsėjis

Vasaris
2018-2019 m. m.

Ugdymo karjerai temų integravimo į klasės
valandėles stebėsena.

Vasaris
Gegužė

Reikalingos informacijos mokiniams, tėvams
apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo
ieškos ir įsidarbinimo galimybes teikimas.
Individualių ir grupinių konsultacijų profesijos
pasirinkimo, tolesnio mokymosi studijų
klausimais mokiniams, tėvams teikimas.

2018-2019 m. m.

Individualių konsultacijų mokiniams dėl
pasirinkimo krypčių, baigus pagrindinio
ugdymo programą teikimas.
Ugdymo
karjerai
informacinio
stendo
įrengimas.

2019 m.

Profesinio orientavimo ir informavimo
kampelio mokyklos bibliotekoje atnaujinimas
aktualiausia ir naujausia informacija.

2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m.

2018 m.
Gruodis

ATSAKINGAS

NUMATOMI REZULTATAI

V. Blažytė
V. Blažytė
Dalykų mokytojai

Bus parengtas ir patvirtintas ugdymo karjerai planas.
Vyks planingas mokslo metų darbas.
Mokinių ugdymas karjerai bus integruojamas į dalykų ir
neformalųjį ugdymo turinį.

V. Blažytė
R. Alkimavičienė
V. Blažytė
Auklėtojai

Bus atlikta stebėsena ugdymo karjerai programos
integravimo į mokomuosius dalykus.
Kiekvienai klasei bus suorganizuota ne mažiau kaip viena
klasės valandėlė per metus ugdymo karjerai tema.

V. Blažytė
G. Karpavičiūtė
R. Alkimavičienė
V. Blažytė
Auklėtojai

Bus atlikta stebėsena ugdymo karjerai integravimo į
klasės valandėles.

R. Reinikienė
R. JuozapaitytėTakarevičienė
Auklėtojai
R. Reinikienė
G. Karpavičiūtė
V. Blažytė
V. Galčiūtė

Nuolat teikiama informacija mokiniams, tėvams apie
profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir
įsidarbinimo galimybes.
Mokiniams bus teikiama profesionali pagalba renkantis
tolimesnį mokymosi kelią, profesiją, planuojant savo
karjerą.
Mokiniams bus teikiama pagalba renkantis tolimesnį
mokymosi kelią, profesiją, planuojant savo karjerą.
Bibliotekoje bus įrengtas ugdymo karjerai stendas, kur
mokiniai ras informaciją apie švietimo tiekėjus ir jų
vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo
taisykles, darbo galimybes ir kt.
Sistemingai atnaujinama informacija.

Duomenų
apie
profesinį
informavimą
mokykloje UKSIS sistemoje pateikimas.
Netradicinio ugdymo dienos – Šeimos-Karjeros
dienos organizavimas.

2019 m.
Sausis
2019 m.
Kovas

R. Reinikienė

10.

Profesinio veiklinimo vizitų į įmones, įstaigas,
kitas darbo vietas organizavimas.

2018-2019 m. m.

Auklėtojai

11.

Išvykų į universitetus, aukštasiąs, kolegijas,
profesines
mokyklas
organizavimas.
Dalyvavimas atvirų durų dienų renginiuose
įvairiose ugdymo įstaigose.
Dalyvavimas įvairiuose ugdymo karjerai
renginiuose.

2018-2019 m. m.

V. Blažytė
S. Kontrimienė
L. Talakauskas
Auklėtojai
V. Blažytė
Auklėtojai

13.

Susitikimų su įvairių profesijų
organizavimas mokykloje.

atstovais

2018-2019 m. m.

14.

Mokyklos
internetinio
papildymas/atnaujinimas ugdymo
informacija.

puslapio
karjerai

2018-2019 m. m.

8.
9.

12.

2018-2019 m. m.

V. Blažytė
Auklėtojai

Ugdymo karjerai
darbo grupė
Auklėtojai
V. Blažytė
Auklėtojai

Ugdymo karjerai veiklų viešinimas (sklaida).
15.

Dalyvavimas
kvalifikacijos
kėlimo
seminaruose profesinio orientavimo ir karjeros
planavimo aspektais.

2018-2019 m. m.

Ugdymo karjerai
darbo grupė
Auklėtojai

16.

Ugdymo karjerai veiklos plano įgyvendinimo
sėkmingumo analizės parengimas.

2019 m.
Birželis

V. Blažytė

Bus pateikti duomenys apie profesinį informavimą
mokykloje.
Bus suorganizuota Šeimos-Karjeros diena. Įvairių veiklų
metu mokiniai susipažins su profesijų įvairove, darbo
specifika.
Mokiniai vyks į įmones, įstaigas ir kitas darbo vietas, kur
susipažins su darbo aplinka, profesijų įvairove, praktiškai
išbandys įvairių profesijų darbo specifiką.
Mokiniai susipažins su mokymo įstaigomis, informacija
apie jas, studijų programas, stojimo ir mokymosi
sąlygomis. Mokiniams bus lengviau pasirinkti, kur toliau
mokytis.
Mokiniai dalyvaus įvairiuose ugdymo karjerai
renginiuose (pvz.: LITEXPO ,,Mokykla 2018”, ,,Studijos
2019” ir kt.).
Į mokyklą bus pakviesti įvairių profesijų atstovai, kurie
supažindins su savo darbo specifika.
Bus papildyta/atnaujinta ugdymo karjerai informacija
mokyklos interniatiniame puslapyje.
Bus paviešintos įvairių renginių, išvykų aprašymai ir
akimirkos (nuotraukos) mokyklos tinklalapyje.
Mokytojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
susijusiuose su profesiniu orientavimu ir karjeros
planavimu. Įgytos žinios/patirtys bus panaudojamos
praktikoje.
Bus parengta ugdymo karjerai veiklos plano
įgyvendinimo sėkmingumo analizė. Atliktos analizės
duomenys bus panaudoti planuojant 2019-2020 m. m.
karjeros ugdymo veiklą.

___________________________________________

