Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokykos
2017-2018 METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PLANAS
Tikslai:
1. 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.
2. Teikti mokiniams pagalbą renkantis profesiją.
Uždaviniai:
1.

Mokyti mokinius paţinti savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų ir juos kritiškai vertinti, taikyti planuojant ir įgyvendinant

savo karjerą;

Eil.
Nr.

2.

Gebėti rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes;

3.

Mokyti vertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėti jas analizuoti planuojant savo karjerą;

4.

Mokyti ir skatinti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsiţvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;

Turinys bei darbo formos

Laikas

Vykdytojai ir partneriai

Kriterijus, įgyvendinimo rodikliai

Susirinkimai:
1.

Mokytojų tarybos posėdis. 2016-2017 m.m.
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir
tolesnio mokymosi rezultatų pristatymas.

2.

10 klasės mokinių ir tėvų susirinkimas supaţindinti 2017 m.
gruodţio II sav.
su PUPP reikalavimais ir tolesniam dešimtokų
mokymuisi aptarti

2017 m.
rugpjūčio mėn.

2016-2017 m.
D.Barauskaitė,
R.Paliulienė

10 kl tolimesnio mokymosi

S.Aginskienė
D.Barauskaitė

Pristatymo (susirinkimo) medţiaga.

1

Ugdymas karjerai:

1.

Ugdymo karjerai programos integravimas į
mokomuosius dalykus.

Visi metai

Dalykų mokytojai,

Ilgalaikiai planai

2

Išvykos į įvairias įmones ir įstaigas.

2018m.

Pagal galimybes

Vizitai,

3.

9 ir10 kl. mokinių supaţindinimas su ūkio šakomis 2017-2018 m.m.
lankantis įmonėse, įstaigose, organizacijose per
I pusmetis
technologijų pamokas.
Klasių valandėlės, skirtos ugdymo karjerai temoms 2017-2018m
nagrinėti, susipaţinimui su profesijomis ir
tolesnėmis mokymosi/ studijų galimybėmis

V.Andriuška,
D.Barauskaitė

Ilgalaikiai planai

Klasių vadovai,

Klasės vadovų veiklos planai

4.

D.Barauskaitė,
V.Bilienė

Profesinis orientavimas
1.

2.

Klasių valandėlės, skirtos ugdymo karjerai temoms
nagrinėti, susipaţinimui su profesijomis ir
tolesnėmis mokymosi/ studijų galimybėmis

2017-2018m

Individualūs profesinio informavimo pokalbiai, 2017-2018 m. m
konsultacijos, testai mokiniams.

Klasių vadovai,

Klasės vadovų veiklos planai

D.Barauskaitė,
V.Bilienė
PO konsultantė
D.Barauskaitė
klasių vadovaii, dalykų
mokytojai,

Pagal poreikį organizuoti pokalbiai
mokiniams, jų tėveliams (globėjams,
rūpintojams).

2

3.

Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

2017-2018 m.m
. bėgyje

S.Aginskienė
klasių vadovai,
PO konsultantė
D.Barauskaitė

Susitikimo medţiaga, pokalbio
tematika

2018 m. kovas

S.Aginskienė,
klasių auklėtojai,

Atlikti gebėjimų tyrimai

Tiriamoji veikla:
1.

10 klasių mokinių profesinio kryptingumo tyrimai.

PO konsultantė
D.Barauskaitė

2.

Savianalizės testai 9-10 klasių mokiniams naudojantis
internetinių svetainių informacija.

2017 m. gruodis

PO konsultantė

Atlikti savianalizės tyrimai.

D.Barauskaitė

L.Ţilienė

3.

Karjeros plano kūrimas su 5 kl. mokiniais, 7 kl
registracija į MUKIS sistemą

2017m. lapkritis

PO konsultantė

Parengti Karjeros planai.

D.Barauskaitė

Profesinis konsultavimas
1.

Individualios jr grupjnės konsultacijos mokiniams ir jų
tėveliams profesijos pasirinkimo klausimais.

Antradieniais 7
pamoka arba
individualiai
susitarus

PO konsultantė
D.Barauskaitė

Pokalbių su mokiniais, jų tėvais
(globėjais, rūpintojais) skaičius.
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1.

Kita veikla:
Profesiniam orientavimui ir karjeros ugdymui skirtų
leidinių tvarkymas, medţiagos kaupimas, atnaujinimas.

09, 05

2.

Informacijos apie studijų bei karjeros galimybes,
paklausias specialybes, profesinio veiklinimo
pateikimas

Nuolat

3.

Informacijos apie profesinį orientavimą pateikimas
lankstinukuose, Profesinio orientavimo stende,
spaudoje.

Kas mėn

4.

Susitikimas su būsima kosmetologe A.Tamoševičiūte

2017 m. spalio
mėn

5

Profesinio orientavimo diena: susitikimai su
buvusiais mokyklos mokiniais – dabartiniais
studentais, jaunais specialistais

2017 m. sausio
mėn.

Pagamintas lankstinukas, atnaujinta
informacija stende

Vizitai, išvykos.

PO konsultantė D.Barauskaitė , kuruojama direktorės pavaduotojos S.Aginskienės

4

