UGDYMO KARJERAI PROGRAMA
Tikslas:
Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,
būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / 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;
Veiklų žingsniai

Pastabos

Data

Veiklos vykdymas

Ugdymo karjerai
integravimas

Aptarti su dalykų
mokytojais UK
integravimo
galimybes į
mokomuosius
dalykus, esant
reikalui pakoreguoti
dalykų teminius
planus.
SSGG-UK situacijos
analizė
UK gimnazijoje
poreikių tyrimas,
anketos kūrimas,
rezultatų analizė
Pasitarimai

Rugsėjis-Spalis

Mokytojai, klasių vadovai

Rugsėjis

V. Mateikienė

Rugsėjis-spalis

V. Mateikienė

3 per pusmetį

Įsivertinimui planuoti

Situacijos analizė

Koordinacinės
grupės veikla
UK seminarai,
paskaitos,
konsultacijos,
susitikimai

Karjeros
įgyvendinimo
uždaviniai 11-12 kl.
mok.
Teoriniai bei
Visus mokslo metus
praktiniai užsiėmimai
Savęs pažinimo
I-as pusmetis

Lektoriai iš aukštųjų
mokyklų,
karjeros konsultantai,
V. Mateikienė –atsakinga už
profesinį veiklinimą ir UK
Dalykų mokytojai,
V.Mateikienė
V.Mateikienė

Mokiniai mokosi iš
mokinių

Individualus
informavimas

Karjeros
informavimo
renginiai gimnazijoje

Informacinio
veikinimo vizitai

kompetencijų
ugdymas
Užsiėmimai apie
karjeros galimybes
Popietės „Sėkmės
istorijos“. Dalyviaisėkmingame karjeros
kelyje esantys buvę
gimnazijos mokiniai
Derinti susitikimus
su buvusiais
gimnazijos
mokiniais, kurie
dirba mieste.
Tikslinis karjeros
informacijos teikimas
informacinių
susitikimų,
konsultacijų,
pamokų, kl.
valandėlių metu.
Informacinio stendo
ruošimas gimnazijos
informaciniame
centre.
Informaciniai
renginiai 9-12 k.
makiniams apie
mūsų gimnazijoje
vykdomas
programas,
mokymosi sąlygas,
profesinio rengimo
centruose, kolegijose,
universitetuose,
vykdomas mokymo
programas, priėmimo
taisykles, darbo rinką
ir jos pokyčių
prognozes.
Filmų apie profesijas
peržiūra, aptarimas.
Ekskursijos ir
išvykos į atvirų durų
dienas įvairiose
mokymo įstaigose

Visus mokslo metus

V.Mateikienė

Pagal galimybes

Kl. auklėtojos,
dalykų mokytojai,
koordinacinės grupės
nariai,

Pagal galimybes

Kl. auklėtojos,
dalykų mokytojai,
koordinacinės grupės nariai
Kl. auklėtojos,
V. Mateikienė- atsakinga už
profesinį veiklinimą ir UK

V. Mateikienė-atsakinga už
profesinį veiklinimą ir UK
Kl. auklėtojos,
dalykų mokytojai,
koordinacinės grupės nariai

II-as pusmetis

Klasių auklėtojai

Patyriminiai ir
intensyvaus
veiklinimo vizitai,
susitikimai su
mokinių tėvais
„Mano mamos,tėvo
profesija“

Konsultavimas
karjeros planavimui

Karjeros dienos
organizavimas
gimnazijoje.
Veiklinimo
galimybių paieškos
miesto įmonėse ir
organizacijose.
Mokinių tėvai
dalyvauja kl. val.
Grupinės ir
individualios
konsultacijos
Aktualios
informacijos
suteikimas apie
interneto svetaines,
profesinio
informavimo ir
studijų klausimais

Kovas-Balandis

Klasių auklėtojai,
V. Mateikienė

Visus mokslo metus

Padėti formuoti asmeninę
ateities viziją

Interneto svetainės:
1.Profesinis informavimas
o
o
o
o
o

www.aikos.smm.lt
www.darborinka.lt
www.darbo.lt
www.stat.gov.lt
http:www.vtv.lt

2. Profesijų pasaulis
o
o
o
o
o
o
o

www.profesijupasaulis.lt
www.euroguidance.lt
www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius
www.sociumas.lt
/www.darborinka.lt/profesijos
www.manager.lt/karjera
lt.wikipedija.org/wiki/kategorija

3. Darbo pasaulis
o
o
o
o
o
o

www.ldb.lt
www.ldb.lt
europa.eu.int
www.ploteus.net
www.onthemove-eu.hi.is
europe-online.universum.de

4. Licencijuoti testai
o
o
o
o

www.profesijupasaulis.lt
www.ldrmt.lt
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
www.psichologai.lt

5. Švietimo ir mokslo institucijos
o
o
o
o
o
o

www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt
wwwstudijos.lt
www.stojimai.lt
www.mokslas.lt www.kurstudijuoti.lt
www.moksleiviai.lt

