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7 priedas
2020 METŲ UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS
Tikslas.
Sudaryti galimybę gimnazijos mokiniams ir mokytojams susipažinti su aukštojo, profesinio mokslo studijomis ir aukštojo, profesinio mokslo
sistema, susipažinti su įvairiomis specialybėmis.
Uždaviniai:
1. Bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais.
2. Bendradarbiauti įgyvendinant ugdymo karjerai modulį.
3. Įgalinti mokinį planuoti savo karjerą jau nuo 1g klasės.
Tikslas: Sudaryti galimybę gimnazijos mokiniams ir mokytojams susipažinti su aukštojo, profesinio mokslo studijomis ir aukštojo, profesinio
mokslo sistema, susipažinti su įvairiomis specialybėmis.
Uždaviniai
Priemonės
Atsakingi
Vykdymo data
Reikalingos
Uždavinio
Pastabos
vykdytojai
lėšos, ištekliai
sėkmės kriterijai
1.Bendradarbiavimas 1. Atnaujinti
UK komanda
Per metus
Intelektualiniai
Mokiniai ir
su universitetais,
informacinę medžiagą
mokytojai bus
socialiniais
gimnazijos Ugdymo
informuojami
partneriais
karjerai erdvėje,
apie vykdomas
supažindinti su
veiklas.
naujausia literatūra.
2. Organizuoti
tradicinį renginį
„Pamokos kitaip“.

Metodinė taryba

2020-04

Intelektualiniai
Mokiniams
pamokas praves
įvairių aukštųjų
mokyklų
dėstytojai.

2

3. Apie vykdomas
veiklas su
aukštosiomis
mokyklomis
informuoti gimnazijos
ir miesto
bendruomenę per
gimnazijos svetainę ir
rajono spaudą.

Žurnalistų būrelis Per metus

Intelektualiniai

Gimnazijos ir
rajono
bendruomenės
susipažins su
veikla.

4. Informuoti ir
paskatinti mokinius
dalyvauti aukštųjų
mokyklų
organizuojamose
atvirose dienose.

UK komanda,
klasių vadovai

Per metus

Finansiniai

Mokiniai
patobulins savo
individualias
kompetencijas
pasirinktoje
srityje, sužinos
įvairių
specialybių
subtilybes.

5. „Karjera‘20“

UK komanda

2020-11

Finansiniai

Mokiniai sužinos
apie mokymosi
galimybes,
studijų
programas,
susipažins su
paskaitų
specifika, būsimų
studijų
programomis.

6. Dalyvauti su
mokiniais aukštųjų,
profesinių mokyklų

Mokytojai

Per metus

Finansiniai

3
paskaitose svečio
teisėmis, lankytis
universitetų
laboratorijose.
2. Bendradarbiauti
įgyvendinant
ugdymo karjerai
modulį.

1. Individuali pagalba
mokiniams rengiant
karjeros planus.

D.Martinkuvienė, Per metus
S. Jandalovienė,
D. Firantienė

Intelektualiniai

Mokiniai
išsiaiškins savo
asmeninius
gebėjimus,
išmoks planuoti
karjerą, nusistatys
studijų kryptį.

2.Teminės klasių
valandėlės UK
klausimais,
individualūs
pokalbiai.

Klasių vadovai

Per metus

Intelektualiniai

Mokiniai įgys/
patobulins savęs
pažinimo,
karjeros
galimybių
pažinimo,
karjeros
planavimo ir
karjeros
įgyvendinimo
kompetencijas.

3. Talkinti klasių
vadovams vykdant
profesinį mokinių
ugdymą (testai,
grupiniai užsiėmimai,
informacijos
pateikimas).

UK komanda

Per metus

Intelektualiniai

Mokytojams bus
suteikta pagalba
UK klausimais.

4. Klasės valandėlės

4
2g klasės mokiniams:

3.Įgalinti mokinį
planuoti savo karjerą
jau nuo 1g klasės.

4.1. „Kodėl verta
lavinti emocinės
inteligencijos
įgūdžius“ 2g kl.

D. Martinkuvienė 2020-01 mėn.

Intelektualiniai

4.2. „Karjeros planas.
Internetiniai
profesinio
informavimo ir
konsultavimo
šaltiniai“. 4g ir 2g kl.

S. Jandalovienė

2020 - 02mėn.

Intelektualiniai

1. Profesinio
orientavimo testai.

UK komanda,
klasių vadovai

2020-10mėn.

Intelektualiniai

Mokiniai įgys
daugiau
asmeninių
kompetencijų.

2. „Tėvų profesijų
banko“ kūrimas.

Klasių vadovai

2020-11mėn.

Intelektualiniai

Tėvai bus įtraukti
į UK darbą.

3. Lankymasis tėvų
darbovietėse pagal
galimybes.

Klasių vadovai

Per metus

Intelektualiniai

Tėvai bus įtraukti
į UK darbą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo karjerai veiklą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Vaicekauskienė
2. Priežiūrą vykdys Gimnazijos direktorius.
PLANĄ PARENGĖ
Snieguolė Jandalovienė, ugdymo karjerai vadovė

Mokiniai įgys
daugiau
kompetencijų UK
srityje.

