ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
UGDYMO KARJERAI
(metodinės, kūrybinės grupės, tarybos, komisijos, bibliotekos)

2019-2020 M. M. I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS
Progimnazijos tikslai:

Progimnazijos uždaviniai:

1. Stiprinti progimnazijos materialinę ir
techninę bazę.
2. Gerinti bendrųjų ugdymo programų kokybę.
3. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo
pagalbą kiekvienam mokiniui.

1.1. Užtikrinti progimnazijos funkcionavimą.
1.2. Aktyviai dalyvauti progimnazijos rekonstrukcijos
projektuose.
2.1. Įgyvendinti bendrąsias ugdymo programas,
kūrybiškai prisitaikant prie aplinkos pokyčių.
2.2. Atnaujinti ir plėsti mokyklos edukacines erdves.
3.1. Teikti mokiniui reikalingas socialines, pedagogines ir
psichologines paslaugas, telkiant pagalbos mokiniui
specialistus, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir PPT
specialistus.
3.2. Efektyviai organizuoti mokymosi pagalbą mokiniams.

Grupės, tarybos, komisijos, bibliotekos tikslas: Grupės, tarybos, komisijos, bibliotekos uždavinys(-iai):
1. Sudaryti sąlygas progimanzijos mokiniams
ugdytis karjeros kompetencijas.
2. Bendradarbiauti su Lietuvos mokymo
įstaigomis, socialiniais partneriais, siekiant
sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptis,
profesiją ar darbinę veiklą.

1.1. Padėti pažinti karjerai svarbias asmenybės
charakteristikas, socialinę aplinką, socialinių
vaidmenų įvairovę.
1.2. Mokyti mokinius rasti ir efektyviai naudoti karjeros
informaciją.
2.1. Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį
veiklinimą.
2.2. Organizuoti karjeros renginius.

Kompetencijos:
1. Kompetencija pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės
ypatumų sąsajas su karjera.
2. Kompetencija pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai.
3. Kompetencija rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
4. Kompetencija pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
5. Kompetencija pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą.
6. Kompetencija planuoti, kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Priemonės pavadinimas

Metodinė veikla
Koordinacinės grupės
susirinkimas

1.2.

Pirmojo pusmečio ugdymo
karjerai veiklos plano
sudarymas

1.3.

Informacijos ir literatūros
apie ugdymą karjerai
kaupimas ir viešinimas

1.4.

SKU (socialinių kompetencijų ugdymas) kalendorius

Veiklos
forma

Atsakingi
asmenys

Vykdymo
data

Ugdymo
karjerai
veiklos
aptarimas
Plano
sudarymas,
konsultacijos
su klasių
vadovais

N. Bacienė
I. Kievišienė

09 mėn.

Veiklos gairių
numatymas

N. Bacienė
I. Kievišienė
klasės vadovai

09 mėn.

Parengtas ir patvirtintas
ugdymo karjerai planas

N. Bacienė
I. Kievišienė

Visą
pusmetį

Informacijos viešinimas
ugdymo karjerai
kampelyje, porgimnazijos internetinėje
svetainėje

N. Bacienė
Klasių vadovai

Visą
pusmetį

Informacijos apie
progimnazijoje vykdomą
socialinių kompetencijų
ugdymą pateikimas

Progimnazijos
internetinė
svetainė,
ugdymo
karjerai
kampelis
Kalendoriaus
pildymas

Laukiami rezultatai

2.
2.1.

Renginiai
1-8 klasės karjeros savaitė

2.2.

1-4 klasių „Profesijų
traukinys"

2.3.

5-8 klasių viktorina
,,Karjeros link“

2.4.

Karjeros kompetencijų
ugdymas 1-8 klasių
valandėlių metu pagal
parengtą medžiagą ,,Karjeros
vadovas“
Mokytojo knyga 2012
Mokinio knyga 2012
1-4 klasės
Projekatas OPA, išvykos į
ŠPRC skyrius.
Valandėlės:
Kuo būsiu užaugęs?
Paslaugos.

Išvykos į
įmones,
profesijų
atstovų
vizitai

Grupinės
konsutacijos,
testai,
žaidimai

N. Bacienė, I.
Kievišienė,
klasių vadovai

2019-1118-22

N. Bacienė, I.
Kievišienė,
klasių vadovai
N. Bacienė, I.
Kievišienė,
klasių vadovai
N. Bacienė,
klasių vadovai

2019-1125
2019-1202

Suderinus
su ŠPRC
ir klasių
vadovais

5 - Karjeros plano
sudarymas. Testas „Mano
asmeninės savybės“

09 mėn.

5 -Mano gabumai. Savęs
pažinimas, karjeros plano
pildymas.

11 mėn.

6 A – Žaidimas
,, Profesijų labirintas“.

09 mėn.

6 A- Mano vertybių skalė.
Karjeros plano papildymas.

12 mėn.

6 B – Žaidimas
,, Profesijų labirintas“.

10 mėn.

6 B- Mano vertybių skalė.
Karjeros plano papildymas.

7 - Karjeros plano pildymas.
Grįžtamojo ryšio žaidimas.
7 -„Mūsų pačiausieji“ (Pažinti
karjerai svarbias asmenybės
charakteristikas).
8 - Karjeros plano pildymas.
Karjeros minčių žemėlapis.
8 – Grupinė konsultacija.
Sprendimai, kuriuos tau teks
priimti.

01 mėn.
10 mėn.

01 mėn.
10 mėn.

01 mėn.

Veiklos aprašas,
informacijos viešinimas
internetinėje
progimnazijos
svetainėje, refleksija
Veiklos aprašas,
informacijos viešinimas
internetinėje
progimnazijos
svetainėje, refleksija
Veiklos įrašai
konsultacijų žurnale,
ugdymo karjerai
užsiėmimai klasės
valandėlių metu, įrašai
elektroniniame dienyne

2.5.

Profesinio veiklinimo
išvykos į ŠPRC skyrius,
mokymo įstaigas, įmones

2.6

Savanorystė

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

Bendradarbi
avimas su
socialiniais
partneriais
Šiaulių
,,Letenėlė“
globotiniams,
pagalba
onkologinėmi
s ligomis
seregantiems

N. Bacienė
Klasių vadovai
I.Kievišienė
N. Bacienė

Nemažiau
kaip 2
kartus per
pusmetį
Visą
pusmetį

Gerosios patirties sklaida
Bendradarbiavimas su klasių Konsultacijos N. Bacinė,
Pagal
vadovais, dalykų mokytojais,
klasių vadovai,
poreikį
seminarų, mokymų
dalykų
medžiagos pristatymas.
mokytojai
Ugdymo karjerai
Bendradarbi
N. Bacienė,
Visą
integravimas atskirų dalykų
avimas su
pradinių klasių
pusmetį
pamokose
dalykų
mokytojai,
mokytojais
dalykų
mokytojai
Darbas su tėvais, Rėkyvos bendruomene, miesto mokyklomis
Bendradarbiavimas su tėvais
N. Bacienė,
Pagal
prašant apsilankyti jų
I. Kievišienė
galimybes
darbovietėse, įmonėse,
kvietimai papasakoti apie
savo karjerą
Dalyvavimas viktorinose,
Bendradarbi
N. Bacienė,
Pagal
projektuose
avimas su
klasių vadovai, galimybes
socialiniais
dalykų
partneriais,
mokytojai
mokymo
įstaigomis
Kvalifikacijos kėlimas ir savišvieta
Kvalifikacijos kėlimas,
Dalyvauti
N. Bacienė,
Visą
saviugda
bendrojo
I. Kievišienė
pusmetį
lavinimo
mokyklų
karjeros
specialistų
kvalivikacijos
kėlimo
kursuose,
mokymuose

Veiklos ataskaita,
dalyvių sąrašai,
direktoriaus įsakymas
Veiklos ataskaita,
dalyvių sąrašai,
direktoriaus įsakymas

Pateikiamos rekomendacijos, gerosios
patirties sklaida
Integruotų pamokų
temos, aprašai

Susitikimų, išvykų
aprašai, viešinimas
progimnazijos
svetainėje
Veiklos ataskaitos,
viešinimas internetinėje
progimnazijos
svetainėje

Kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai

APTARTA IR SUDERINTA

SUDERINTA

Ugdymo karjerai specialistės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
..........................................................
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Nijolė Bacienė

Rima Vitkauskienė
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