ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJA
PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANAS
2019 - 2020 m.m.

Tikslas - užtikrinti mokykloje mokinių ugdymą karjerai, profesinį konsultavimą, profesinį informavimą ir stebėseną.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros
įgyvendinimo).
2. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą ir informavimą (individualų ir grupinį).
3. Organizuoti mokiniams profesinį veiklinimą, padėti formuoti tolimesnę mokymosi kryptį pagal įgytas žinias/patirtį.
4. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, socialiniais partneriais, visuomeninių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių atstovais.
Eil.
Nr.

1.

Veiklų sritys

Planavimas

Veiklos/Priemonės
Informacijos rinkimas apie
dominančias prof. sritis (būdai):
- mokinių apklausa;
- individualūs
pokalbiai/konsultacijos.
Surinkta informacija analizuojama ir
panaudojama:
- SKU ir UK veikloms planuoti;
- Aptariant kiekvieno mokinio
individualią mokymosi pažangą.
-

2.

Kvalifikacijos
kėlimas

Dalyvavimas (pagal galimybes)
mokymuose/seminaruose,
skirtuose karjeros specialistams;
- Bendradarbiavimas/gerosios
patirties dalijimasis su Šiaulių m.

Dalyviai

-

5-8 kl.
mokiniai.

_

Datos

Rugsėjis –
lapkritis

Visus metus

Partneriai
Įvairūs
socialiniai
partneriai,
atsižvelgiant į
mokinių
apklausos ir
konsultacijų
metu
įvardintas
dominančias
prof. sritis.
Šiaulių
miesto
savivaldybės
Švietimo
centras;

Laukiamas rezultatas
- Atlikta 5 kl. mokinių
apklausa (surinkti,
susisteminti ir išanalizuoti
duomenys);
-įvykdytos individualios
konsultacijos/pokalbiai su
visais 8 kl. mokiniais,
susisteminta informacija
apie mokinius.

Įgytų žinių/patirties
taikymas praktikoje.

2

gimnazijų/progimnazijų karjeros
konsultantais.

3.

4.

Ugdymo
karjerai
programos
įgyvendinimas

Mokinių
profesinis
informavimas

-

UK temų integravimas į dalykų
pamokas ir klasių valandėles;
- UK programos integravimo
stebėsena.

UK stendo-kampelio įrengimas, kur
mokiniai rastų informaciją apie:
- Savęs pažinimo būdus;
- Savęs motyvavimo būdus.
SKU stendo įrengimas mokykloje,
kur mokiniai matytų:
- SKU veiklų metu užfiksuotas
akimirkas ir savo refleksijas.

5.

Mokinių
profesinis
konsultavimas

Individualių ir grupinių konsultacijų
organizavimas padedant mokiniams:
- pažinti save;
- reflektuoti įgytą patirtį;
- išsikelti ir siekti karjeros tikslo;
- ieškoti savanorystės vietų;
- 5-8 kl. mokiniams pildyti AUGU
(„Asmenybės ugdymo(si) glausti
užrašai“) dienoraštį;

6.

Mokyklos
bendruomenės
narių

- Informacijos teikimas dalykų
mokytojams/klasių vadovams PO
klausimais;

- Mokomųjų dalykų
mokytojai;
- pradinių klasių
mokytojai;
- klasių vadovai.

- 5-8 kl. mokiniai.

5-8 kl. mokiniai.

- Klasių vadovai;
- dalykų mokytojai.

Spalio mėn.
pab.;
Gruodžio
mėn. pab.;
Vasario mėn.
pab.;
Balandžio
mėn. pab.;
Birželio mėn.
pab.
Rugsėjisspalis;
Gruodissausis;
Kovasbalandis.

-

_

Integruota UK
programa;
- atlikta stebėsena UK
programos integravimo į
dalykų pamokas.

_

Įrengti ir atnaujinami SKU
ir UK stendai.

,,S“ klasių
valandėlių
metu.

_

Visus metus

-Įvairūs
socialiniai
partneriai,

- Įvykdytos konsultacijos,
susisteminta informacija
apie mokinius;
- parašytos mokinių
refleksijos;
- atlikta sisteminga mokinių
SKU veiklų
įvykdymo/socialinių
valandų rinkimo stebėsena.
- užpildyti AUGU
dienoraščiai.
Suorganizuotos ir įvykdytos
PO veiklos.
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(administracij
os, klasių
vadovų,
dalykų
mokytojų ir
kt.) vykdomų
PO veiklų
koordinavima
s

- Pagalba mokyklos bendruomenės
nariams (kaip mokinius lydinčio
asmens arba SKU veiklų
organizatoriaus) organizuojant PO
veiklas.

įsitraukiantys į
SKU veiklų
organizavimą;
- įvairūs
įmonių
atstovai,
prisidedantys
prie tikslinių
išvykų
organizavimo.

7.

Kultūrinės,
meninės,
pažintinės,
projektinės
veiklos,
neformaliojo
švietimo,
suderinto su
ugdymu
karjerai,
organizavimas

8.

Dalijimasis
gerąja darbo
patirtimi

Dalyvavimas miesto karjeros
konsultantų metodinio būrelio
susirinkimuose.

9.

Veiklos
viešinimas
(sklaida)

- Informacijos viešinimas mokyklos
internetiniame puslapyje (naujienų,
SKU ir UK skiltyse) bei soc.
paskyrose (Instagram‘o ir
Facebook‘o).
- socialinių veiklų registravimas
SKU kalendoriuje.

- Mokyklos
internetinės
svetainės
administratorius.

Visus metus

_

10.

Veiklos

2018-2019 m.m. PO plano

- 6-8 kl. mokiniai.

Balandis –

_

- STEAM programų koordinavimas.

- Dalykų
mokytojai;
- klasės vadovai;
- mokiniai;
- STEAM
programų lektoriai.

_

Rugsėjislapkritis

Visus metus

- Šiaulių
valstybinė
kolegija;
- UAB ,,Nord
Robotics“.

- Įgyvendintos 2 STEAM
programos: ,,Robotika –
ateities profesija”, ,,Foto
medžiagos apdorojimas
naudojant debesų
kompiuterijos programą”.

Šiaulių
miesto
savivaldybės
Švietimo
centras.

- Idėjų/gerosios patirties
sisteminimas, kaupimas,
pritaikymas darbe.
- Paviešintos vizitų, išvykų
akimirkos (nuotraukos) ir
aprašymai mokyklos
tinklalapyje,
soc.paskyrose.
- užregistruotos SKU
veiklos Šiaulių m. SKU
kalendoriuje.
- Parengtas tyrimo
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įsivertinimas

įgyvendinimo analizė:
- atliekamas tyrimas, mokinių
anketavimas/apklausos dėl PO
veiklos mokykloje.

birželis

_____________________________________________

(apklausos, anketos)
instrumentas;
- Apklausti 6-8 kl.
mokiniai, apklausos
duomenys susisteminti.

