TVIRTINU
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius
2015 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos koordinatorės Rasos Berteškaitės
VEIKLOS PLANAS 2015 – 2016 M. M.
Tikslas:
sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos
pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.
Uždaviniai: siekiama, kad mokiniai:





pažintų karjerai svarbias savo asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją;
remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtu 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.

Eil.
nr.

Veiklų sritys

Uždaviniai/veiklos

Dalyviai

Valandos

Datos

Sėkmės kriterijai

Galutinė
paslauga/produktas

1.

Situacijos analizė,
planavimas

Parengti ugdymo karjerai
veiklos planą

R. Berteškaitė

5

2015 m.
rugsėjis

Parengtas ir
patvirtintas ugdymo
karjerai planas

Ugdymo karjerai veiklos
planas patalpintas kaip
priedas prie progimnazijos
veiklos plano

2.

Kvalifikacijos

Dalyvauti bendrojo
lavinimo mokyklų

R. Berteškaitė

2015 –
2016 m.

Įgyti karjeros
ugdymo mokyklai

Kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai

kėlimas, saviugda

3.

4.

Priskirtos
mokyklos
karjeros
koordinacinių
grupių veiklos
koordinavimas

Mokyklų
administracijų,
klasės auklėtojų,
dalykų mokytojų
PO veiklų
koordinavimas

karjeros specialistų
mokymuose.

Karjeros koordinacinės
grupės susirinkimai

R. Berteškaitė,
ugdymo
karjerai grupės
nariai

Metodinės medžiagos
sklaida

R. Berteškaitė

Ugdymo karjerai
integravimo į klasių
valandėles aptarimas

R. Berteškaitė,
klasių vadovai

Ugdymo karjerai
integravimo į atskirų
dalykų pamokas
aptarimas, mokymai

R. Berteškaitė,
mokytojai

3 val.

Pagal
poreikį

m.

kompetencijų,
atrasta būdų, kaip
ugdyti mokinius
karjerai

Kartą per
3 mėn.

Sklandi veikla

Pagal
poreikį

Pasidalinta gerąja
patirtimi, žiniomis

2 val.

2015 m.
rugsėjo
mėn. ir
2016 m.
birželio
mėn.

Ugdymo karjerai
integravimas į klasių
valandėles (pagal
programą

2 val.

Du kartus
per
mokslo

Ugdymo karjerai
integravimas į
mokomuosius

Protokolas

Mokytojams pateikiamos
rekomendacijos, pagalba

Klasių vadovų planai

Mokytojų teminiai planai

metus
Progimnazijos interneto
puslapio papildymas
ugdymo karjerai
informacija

Konsultacijos
mokytojams, klasės
vadovams

5.

Karjeros
paslaugos
mokiniams

2 val.
R. Berteškaitė

R. Berteškaitė

Kampelio ugdymo
karjerai papildymas
naujausia literatūra informacija bibliotekoje

R. Berteškaitė.
Bibliotekos
vedėja

Užsiėmimai 5–8 klasių
mokiniams savęs
pažinimo, karjeros
planavimo, profesijų
įvairovės klausimais

R. Berteškaitė,
klasių vadovai

Nuolat
pagal
poreikį

Nuolat

Po 2 val.
kiekvien
oje
klasėje

Kartą per
mėnesį

Nuolat
pagal
poreikį

Nuolat

2015 –
2016 m.
m.

dalykus
Greita informacijos
sklaida

Suteikta pagalba
klasių vadovams,
mokytojams
organizuojant
ugdymą
karjerai

Informacijos sklaida

Naujos žinios,
kompetencijos

Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Dalyvių sąrašai,
užsiėmimo protokolas

Veiklos ataskaita
Dalyvavimas

R. Berteškaitė

4 val.

2015 m.
lapkričio

Naujos žinios,

„Nacionalinės karjeros
savaitės 2015“
renginiuose.

mėn..

kompetencijos

Veiklos ataskaita
Ugdymo karjerai
integravimas į įvairių
dalykų pamokas

6.

Bendradarbiavimas su soc.
partneriais

Įvairių dalykų
mokytojai

Individualios karjeros
ugdymo konsultacijos
mokiniams ir tėvams

R. Berteškaitė

5–8 klasių mokinių
išvykos į įmones, įstaigas

R. Berteškaitė,
klasių vadovai

Atvirų durų diena tėvelių
darbovietėse

R. Berteškaitė,
koordinacinės
grupės nariai

Pagal
dalykų
teminius
planus
Pagal
poreikį

8 val.

2 val.

Pagal
dalykų
teminius
planus

Naujos žinios,
kompetencijos

Veiklos ataskaita
Pagal
poreikį

Naujos žinios,
kompetencijos

Pagal
susitarimą

Naujos žinios,
kompetencijos

2016 m.
birželio
mėn.

Naujos žinios,
kompetencijos

Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Progimnazijos 8 klasių
mokinių išvyka į
Marijampolės PRC
Vilkaviškio skyriuje
organizuojamas atvirų
durų dienas

Vilkaviškio Jaunimo
darbo centro atstovų
apsilankymas
progimnazijoje,
renginys-pamoka 8
klasių mokiniams

Ugdymo karjerai koordinatorė

R. Berteškaitė,
klasės vadovės

4 val.

2 val.
Ugdymo
karjerai
koordinacinė
grupė

2016 m.
balandžio
mėn.

Naujos žinios,
kompetencijos

Mokiniai susipažins
2016 m. su pagrindiniais
kovo mėn. karjeros planavimo
žingsniais,
dažniausiais
profesijos
pasirinkimo
klaidomis,
įsidarbinimo
galimybių
barometrais,
prasiplės mokinių
kompetencijos
planuojant karjerą

Veiklos ataskaita, dalyvių
sąrašai, direktoriaus
įsakymas

Veiklos ataskaita

Rasa Berteškaitė

