Viešosios įstaigos Klaipėdos licėjaus
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V-30
12 priedas
KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS
Planą priimančios institucijos pavadinimas:

Nr. Veiklų sritys

1.

Situacijos analizė,
planavimas
Karjeros ugdymo
centro darbo
efektyvinimas
(3,8 priedai).

Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centras

Uždaviniai / Veiklos

8- 2013-2014 m. m. ugdymo
karjerai veiklų analizė
2. Poreikių tyrimų 2014-2015 m.
m. analizė.
3. KU planas 2014-2015 m. m.

Dalyviai

Valandos

Datos

Sėkmės kriterijai

Karjeros
koordinatorė,
klasių
auklėtojai,
mokyklos
administracija.

8

Rugsėjo
mėn.

Atlikti detalią
2013-2014 m. m.
karjeros ugdymo
veiklos analizę
(SWOT). Įvardinti
stipriąsias bei
silpnąsias atliktos
veiklos puses bei
numatyti veiklos
kryptis
ateinantiems
metams.
Mokinių

Galutinė
paslauga/
produktas
Atsiskaitymo
forma
2014-2015 m. m.
UK veiklų
analizės
duomenų
pristatymas
mokyklos
administracijai,
klasių
auklėtojoms.
2014-2015 m. m.
UK veiklų
analizės
duomenų
1

anketavimas,
apklausos bei
gautų rezultatų
analizė
2014-2015 m. m.
KU (Karjeros
ugdymo) veiklos
planavimui.
Veiklos
planavimas,
susitikimas su
Klaipėdos miesto
KU koordinatore,
veiklų aptarimas,
plano rengimas.

Vyresniųjų klasių mokinių,
mokinių tėvų ugdymo karjerai
paslaugų (UKP) poreikių tyrimas.

Vyresniųjų
klasių mokiniai
(6 klasės).
Karjeros
koordinatorė,
klasių
auklėtojai,
vyresniųjų
klasių

8

Spalio
mėn.

Karjeros ugdymo
veiklų integracijos
su mokomaisiais
dalykais
numatymas bei
aptarimas.
Atlikti vyresniųjų
klasių mokinių,
mokinių tėvų UKP
poreikių tyrimą,
duomenų analizę.
Išsiaiškinti
pagrindinius
vyresniųjų klasių

pristatymas
mokyklos
bendruomenei.
2013-2014 m. m.
UK veiklų
planas.
Veiklos
ataskaitos.

Vyresniųjų klasių
mokinių, mokinių
tėvų UKP
poreikių tyrimo
aptarimas,
numatytų UK
veiklų
koregavimas;
plano pristatymas
2

kuratoriai –
Auksė
Norkienė ir
Inga
Kačinskaitė
Naujai į licėjų atvykusių mokinių
adaptacijos periodo stebėjimas ir
aptarimas.

Karjeros
koordinatorė,
klasių
auklėtojai,
vyresniųjų
klasių
kuratoriai –
Auksė
Norkienė ir
Inga
Kačinskaitė

10

Sausio
mėn.

mokinių, mokinių
tėvų UKP
poreikius bei
galimybes juos
tenkinti.

vyresnių klasių
kuratorėm, klasių
vadovams,
visuotiniame ir/ar
klasės tėvų
susirinkime.

Individualūs
pokalbiai su naujai
atvykusiais
mokiniais, jų
tėveliais, jų
adaptacinio
periodo analizė.

Adaptacinio
periodo
aptarimas su
klasės vadovais,
klasių kuratoriais
ir esant reikalui
su mokyklos
psichologe.
Esant reikalui,
numatytų UK
veiklų
koregavimas,
veiklų
pritaikymas
naujai
atvykusiems
mokiniams.
Naujai atvykusių
mokinių
sėkmingo
įsiliejimo į
kolektyvą
galimybių
3

aptarimas,
reikalingos
pagalbos
numatymas bei
teikimas

Susitikimai su karjeros
specialistais - dr. Ryčiu Jurkėnu
(Paskaita „Kaip tinkamai pasirinkti
profesiją“) bei Edita Mačiulske
(Paskaita „Ar aš savo batuose)
mokiniams bei jų tėveliams.

John L. Holland‘o profesijos
pasirinkimo testas vyresnių klasių
mokiniams. (10-11 kl.)

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
http://www.truity.com/test/holland- Virketytė
code-career-test

5

Sausiokovo mėn.

Paskaitos
mokyklos
bendruomenei apie
profesijos
pasirinkimo
galimybes, iššūkius
bei problemas bei
kaip jų išvengti.
Naudingi patarimai
mokiniams bei jų
tėveliams, pagalba
renkantis profesiją.

Paskaitų
aptarimas su
mokiniais,
grįžtamasis ryšys,
tolimesnių
veiksmų
numatymas,
individualaus
profesijos plano
aplanko kūrimas.

10-20

Vasariokovo mėn.

40 vyresnių klasių
atliktas John L.
Holland‘o
profesijos
pasirinkimo testas,
testo duomenų
analizė.
Individualios
konsultacijos.

II-ų gimnazijos
klasių mokinių
John L.
Holland‘o
profesijos
pasirinkimo testo
rezultatų
aptarimas su jį
atlikusiais
mokiniais, gautų
rezultatų
pristatymas
4

vyresnių klasių
kuratorėms,
klasių vadovams,
visuotiniame ir/ar
klasės tėvų
susirinkime.
Vyresnių klasių
mokinių John L.
Holland‘o
profesijos
pasirinkimo testo
rezultatai
saugomi pas
karjeros ugdymo
skyriaus vadovę
Astą Virketytę.
Asmenybės tipo (Myer‘s-Brigg)
nustatymo testas III-IV klasių
mokiniams.

Vyresniųjų
klasių mokiniai
(4 klasės).
Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė,
klasių
auklėtojai

12-20

Kovobalandžio
mėn.

40 vyresniųjų
klasių mokinių
atliktas asmenybės
tipo nustatymo
testas.
Mokiniai sužinos
savo asmenybės
tipą, labiau
susipažins su savo
nuostatomis,
susijusiomis su
pasaulio suvokimu
ir sprendimų

Vyresnių klasių
mokinių
asmenybės tipo
nustatymo testo
rezultatų
aptarimas
Gautų testo
rezultatų
pristatymas
kuratoriui, klasių
vadovams,
visuotiniame ir/ar
klasės tėvų
5

priėmimu.

susirinkime.

Individualus testo
rezultatų
nagrinėjimas padės
atskleisti
efektyvesnius
mokymosi,
sprendimų
priėmimo būdus
bei padės susivokti
kaip asmenybės
bruožai turi būti
apsvarstyti
renkantis profesiją.

Paskaita vyresnių
klasių mokiniams
kaip interpretuoti
gautus rezultatus,
kaip jie gali
padėti darant
tolimesnius
sprendimus ir
kaip geriau
pažinti save kaip
asmenybę bei
tobulinti turimas
charakterio
savybes.

Patarimai
suinteresuotiems
gautų testo
rezultatų
mokiniams kaip
gilinti savęs
pažinimą, šaltinių
rekomendacija,
tolimesnių veiklų
aptarimas,
individualių
veiklos planų
peržiūra

Vyresnių klasių
mokinių
asmenybės tipo
nustatymo testo
rezultatai
saugomi pas
karjeros ugdymo
skyriaus vadovę
Asta Virketytę.

Mokinių gautų
rezultatų aptarimas
su klasės
6

auklėtojais, jų
pastebėjimai.
Individualios
veiklos numatymas
pagal gautus
rezultatus.

Ugdymo karjerai poreikių
stebėsena, 2014-2015 m. m. UK
veiklų plano koregavimas.

2.

Kvalifikacijos
kėlimas, saviugda

Mokiniai,
klasių vadovai,
mokytojai,
tėvai, Ugdymo
karjerai
skyriaus
vadovė,
administracija.

Klaipėdos regiono karjeros
Klaipėdos
specialistų metodiniai susirinkimai. regiono
karjeros
specialistai.

Nuolat

Rugsėjogegužės
mėn.

10

Rugsėjobalandžio
mėn.

Mokinių apklausa
dėl asmenybės
nustatymo testų
organizavimo
reikalingumo ir
efektyvumo, jų
naudos mokinio
savęs pažinimui.
Išsiaiškinti
gimnazistų, tėvų
lūkesčiai, UKP
poreikiai.

UK organizacinių
pokyčių, metodinių
naujovių,
planuojamų veiklų
ir kt. Apžvalga.
Pasidalijimas
gerąją patirtimi,

Tikslingos UK
paslaugos.
Efektyvios UKP
sistemos
mokykloje
sukūrimas.

UK naujos
informacijos
sklaida
gimnazijoje.
Įgytos žinios
pritaikomos UK
veiklose.
UK veiklų plano
7

Klaipėdos m. ugdymo karjerai
specialistų metodinės grupės
veikla.

Klaipėdos m.
ugdymo
karjerai
specialistų
metodinės
grupės nariai.

Kartą per
mėnesį.

Rugsėjogegužės
mėn.

nuveiktais darbais.

koregavimas.
Pažymėjimas/sert
ifikatas

Ugdymo karjerai
specialistų
bendravimas ir
bendradarbiavimas
kuriant UKP
sistemą.

Klaipėdos m.
ugdymo karjerai
specialistų
metodinės grupės
veiklos planas
2014-2015 m. m.

Ugdymo karjerai
specialistų
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su švietimo
institucijomis,
švietimo ir mokslo
įstaigomis,
socialiniais
partneriais.
Kuruojančio konsultanto ir
koordinatorių metodiniai
susirinkimai.

Karjeros
specialistai:
koordinatoriai/
konsultantas.

10

Rugsėjogegužės
mėn.

UK organizacinių
pokyčių, metodinių
naujovių,
planuojamų veiklų
ir kt. Apžvalga.

UK naujos
informacijos
sklaida
gimnazijoje.

Veiklos aptarimai,
konsultacijos.

Įgytos naujos
žinios
pritaikomos UK
veiklose.
8

UK veiklų plano
koregavimas.

UPC / PŠKC mokymai

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė

Dalyvavimas užsienio universitetų
rengiamose
seminaruose/paroduose.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė

Tarptautinė mokymų paroda
Londone Bett;
Profesijos konsultantų mokymai
Oksfordo universitete.
Nuotolinis mokymas (AIKOS)
Profesinio informavimo ir karjeros
planavimo gebėjimų ugdymas.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė

Pagal
pateiktus
veiklos
planus.

Rugsėjogegužės
mėn.

Įgytos žinios,
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

Sausio 2326

Įgytos žinios,
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

Vasario
20-23

16

Rugsėjogegužės
mėn.

UK kompetencijų
tobulinimas: naujai
įgytų teorinių žinių
pritaikymas
organizuojant
kokybišką ugdymo
karjerai procesą;
pagalba mokiniams
geriau planuoti
savo būsimą

Atsiskaitymas už
atliktas UK
veiklas
koordinatorei.
Pažymėjimas/sert
ifikatas.

Pažymėjimas/sert
ifikatas
Tiesioginio
Oksfordo atstovo
pažymėjimas
išklausius
kvalifikacijos
kursus.
Įgytos naujos
žinios,
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

9

profesinę karjerą.
Metodinės medžiagos apžvalga.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė

Projektinės veiklos planavimas,
dalyvavimas projektuose (UPC.
PŠKC Sėkmės mokykla ir kt.)

Karjeros
specialistai:
koordinatoriai/
Konsultantas.
Ugdymo
karjerai
koordinacinė
grupė.
Mokytojai.
Gimnazistai.

Nuolat

Rugsėjogegužės
mėn.

Rugsėjogegužės
mėn.

UK kompetencijų
tobulinimas: naujai
įgytų teorinių žinių
pritaikymas
organizuojant
kokybišką ugdymo
karjerai procesą;
pagalba mokiniams
geriau planuoti
savo būsimą
profesinę karjerą.
Socialinių
partnerių paieška,
bendradarbiavimas
su mokslo,
švietimo, kultūros,
verslo ir kt.
Organizacijomis,
patirties sklaida,
lėšų įsisavinimas.

Įgytos žinios,
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

Specialistų
kvietimas į licėjų
pasidalinti savo
patirtimi,
paskaityti
paskaitą
mokiniams ar jų
tėvams,
mokytojams
Mokinių
savimonės
plėtimas
sąmoningai
renkantis
profesiją bei
įgyjant naujų
socialinių žinių
10

Įgytos žinios,
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.
3.

Mokyklos
ugdymo karjerai
veiklos
koordinavimas.

Licėjaus ugdymo karjerai
sisteminės veiklos kūrimas.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
Metodinės, organizacinės
vadovė Asta
informacijos apžvalga.
Virketytė, D.
Jančiauskienė
Karjeros ugdymo veiklos plėtimo
mokyklos
galimybių tyrimas.
bendruomenės
Mokyklos bendruomenės
atstovai,
įtraukimas į profesinio orientavimo mokyklos
veiklą.
administracija,
Informacijos, susijusios su karjeros vyresniųjų
klasių veiklos
ugdymo renginiais, sistemingas
skelbimas gimnazijos tinklapyje (8 kuratorės,
priedas).
klasių
auklėtojai.

10

Dalyvavimas mokytojų tarybos
posėdžiuose.

8

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė Asta
Virketytė.

Rugsėjogegužės
mėn.

Rugsėjogegužės
mėn.

Efektyvus
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su metodine taryba
,klasių vadovais,
mokytojais,
UK veiklų SSGG
analizė ir
koregavimas.

Ugdymo karjerai
veiklos planas
2014-2015 m. m.
Jo nuolatinis
koregavimas bei
pildymas

Efektyvus
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su mokytojų
taryba.
Integruotų UK
veiklų numatymas.

UKP sistemos
mokykloje
sukūrimas20142015 m. m.

Detalus mėnesio
UK veiklų
planavimas ir
tvirtinimas.

11

4.

Mokyklos
bendruomenės
(administracijos,
klasių auklėtojų,
dalykų mokytojų
ir kt.) profesinio
orientavimo
veiklų
koordinavimas

Dalyvavimas Mokytojų tarybos
posėdžiuose, atliktų testų bei
apklausų rezultatų pristatymas bei
aptarimas, pasitarimai dėl
numatomų profesinio veiklinimo
vizitų, profesinio orientavimo
veiklų aptarimas bei planavimas
pagal mokyklos metinį planą bei
numatytas prioritetines veiklas.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
administracijos
atstovai.

8

Dalyvavimas klasių vadovų
metodinės grupės susirinkimuose,
atliktų testų bei apklausų rezultatų
pristatymas bei aptarimas,
pasitarimai dėl numatomų
profesinio veiklinimo vizitų.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė, klasių
auklėtojai.

8

Rugsėjogegužės
mėn.

UKP poreikių
numatymas,
aptarimas,
tvirtinimas.
UK veiklų
įtraukimo į licėjaus
ugdymo turinį
numatymas,
aptarimas,
tvirtinimas.

Rugsėjogegužės
mėn.

UK veiklų
įtraukimo į klasės
vadovų veiklos
programas
aptarimas.
UKP poreikių
numatymas klasių
grupėms,
individualių UK
poreikių aptarimas.

UKP sistemos
mokykloje
kūrimas
2014-2015 m. m.
UKP tyrimų bei
testų rezultatai.
Rekomendacijos
dėl UK
integravimo į
numatytą licėjaus
ugdymo turinį.
UK veiklų
integravimas į
ugdymo turinį.
Karjeros skyriaus
vadovės metinės
veiklos ataskaita.
UKP sistemos
mokykloje
kūrimas
2014-2015 m. m.
UKP tyrimų bei
testų rezultatai.
Rekomendacijos
klasių vadovams
dėl UK
integravimo į
klasių vadovų
programas.
UK veiklų
integravimas į
klasių vadovų
12

Mokytojų supažindinimas su
Ugdymo karjerai integravimu į
gimnazijos ugdymo turinį
galimybėmis.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

1

Rugsėjo
mėn.

UK kompetencijų
tobulinimas.
Įgytų teorinių žinių
pritaikymas
organizuojant
kokybišką ugdymo
procesą;
integruojant UK į
dalyko ugdymo
turinį.

Praktinis seminaras gimnazijos
mokytojams.

Licėjaus
mokytojai,
administracija,
kviestinis
svečias,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

6

Balandžio
mėn.

Įgytos žinios,
karjeros ugdymo
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

veiklos
programas.
Ugdymo karjerai
klasės valandėlių
ciklai.
Klasės valandėlių
pagal
individualius
klasių ir/ar
mokinių
poreikius
suderinimas.
UKP sistemos
mokykloje
kūrimas20142015 m. m.
Įgytos žinios
pritaikomos
integruojant UK į
dalyko ugdymo
turinį.

13

5.

Karjeros
paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams.

Praktinis seminaras klasių
vadovams.

Licėjaus
mokytojai,
administracija,
kviestinis
svečias,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

Ugdymo karjerai klasės valandėlių
ciklas įvairių licėjaus klasių
mokiniams.

Klasių vadovai, 9
mokiniai,
(1 val. per
karjeros
mėn.)
ugdymo
skyriaus
vadovė

6

Gegužės
mėn.

Įgytos žinios,
karjeros ugdymo
kompetencijos
pritaikomos UK
veiklose.

Rugsėjogegužės
mėn.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas
su klasių vadovais.

Parengtas
ugdymo karjerai
ciklas.

Karjeros ugdymo
veiklos
integravimas į
klasės vadovų
veiklą.

Pravestos klasės
valandėlės.
Parengti
asmeniniai
karjeros planai.

Mokiniai įgis
karjeros planavimo
įgūdžių, pažins
save ir savo
14

aplinką, susidarys
asmeninį karjeros
planą.

Karjeros ugdymo klasės valandėlės Karjeros
.
ugdymo
skyriaus
Pamokų organizavimas su
vadovė, klasių
pamokos turiniu susijusiose
auklėtojai,
aplinkose (pvz. Muziejuose,
licėjaus
bibliotekose, metodų atranda,
mokiniai
sąsajos su praktine patirtimi). (1,
2, 8 priedai).
Skatinimas dalyvauti įvairioje
projektinėje veikloje, taikant
įvairias skatinimo formas (1, 2, 8,
10 priedai).
Nuoseklus ir sistemingas ugdymo
karjerai paslaugų teikimas per
neformaliąją veiklą (1, 8 priedai).

Pagal
poreikį

Rugsėjo –
gegužės
mėn.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas
su klasių vadovais.

Parengta klasės
valandėlės
medžiaga.

Ugdymo karjerai
integravimas į
klasės vadovų
veiklą.

Dalyvių sąrašas.

UK kompetencijų
tobulinimas.

Sustiprėjusi
dalyvavimo
įvairiose veiklose
motyvacija

Motyvacijos
dalyvauti įvairioje
projektinėje
veikloje kėlimas
Išvykų/veiklinimo
vizitų
organizavimas, jų
aptarimas
mokymo(si)
aplinkoje.
Mokinių refleksija.

Įgytos UK
kompetencijos.

Įgytos karjeros
planavimo
kompetencijos.
Įgyti praktiniai
įgūdžiai
Parengti ir/ar
papildyti
asmeniniai
karjeros planai.

Mokiniai įgis ir /ar
15

patobulins
gebėjimus planuoti
savo karjerą
susidarys ir/ar
papildys
asmeninius
karjeros planus.

Savanorystės veikla.

Socialiniai
partneriai.
Jaunimo
organizacijos.
Savanoriškos
veiklos
organizacijos
Licėjaus įvairių
klasių
mokiniai,
klasių vadovai.
Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

Pagal
veiklos
planus.
Pagal
susitarimą.

Balandžio
mėn.

Bendravimo ir
bendradarbiavimo
su esamais
galimais
socialiniais
partneriais plėtra.
Mokiniai įgyja ir/ar
patobulina karjeros
planavimo ir
įgyvendinimo
kompetencijas
(bendravimo,
darbo grupėje,
pareigingumo,

Klasės
valandėlės.
Susitikimai
(licėjuje,
organizacijose,
stovyklose ir t.
T.)
Dalyvių sąrašai.
Karjeros
planavimo ir
įgyvendinimo
kompetencijų
tobulinimas.
16

atsakomybės, laiko
planavimo ir kt.).
Integruotas ugdymas karjerai.

Mokytojai,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

Karjeros planavimo konsultacijos.
Konsultavimas, karjeros problemų
sprendimui.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
licėjaus
Kryptingas 11-12 klasių mokinių
konsultavimas renkantis mokymosi mokiniai,
dalykus, modulius, kursus, brandos kviestiniai
karjeros
egzaminus (3,8,10 priedai).
konsultantai

Pagal
veiklos
planus.

Pagal
susitarimą.
Spalio –
gegužės
mėn.

Pagal
Rugsėjo –
poreikius.
gegužės
Pagal
mėn.
patvirtintą
konsultacijų
grafiką.

UK įtraukimo į
gimnazijos
ugdymo turinį
numatymas,
aptarimas,
įgyvendinimas.

2014-2015 m. m.
Kokybiškų
ugdymo karjerai
paslaugų
teikimas.

UK konsultavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Konsultacijų
grafikas.

Karjeros
planavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Individualios
konsultacijos.
Konsultuotų
mokinių sąrašai.

Atsakymai į
vyresniųjų mokinių
klausimus dėl
būsimųjų profesijų
pasirinkimo
galimybių.
UK ciklas „Jau studentas ir noriu
jums pasakyti...“.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadove, klasių
auklėtojai,

Pagal
susitarimą.

Rugsėjo –
gegužės
mėn.

Mokiniai įgis ir /ar
patobulins
gebėjimus planuoti
savo karjerą
susidarys ir/ar

Mokiniai sužinos
ir gebės įvertinti
profesijų
pasirinkimo
galimybes,
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kviestiniai
svečiai,
studentai
besimokantys
įvairiuose
Lietuvos bei
užsienio
universitetuose.

papildys
asmeninius
karjeros planus.
Bendravimo ir
bendradarbiavimo
su galimais
socialiniais
partneriais plėtra.

karjeros aplinką
Lietuvoje ir
užsienyje,
suvoks
sprendimų
priėmimo svarbą.
Socialinės
partnerystės
sutartys.
Kviestinių svečių
kontaktų sąrašas
(galimybė
klausti, gauti
informaciją ir t.
T.)

Karjeros dienos.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė, klasių
auklėtojai,
įvairios
organizacijos.

Pagal
susitarimą

Vasario –
kovo mėn.

Bendrų licėjaus
bendruomenės
veiklų planavimas,
bendradarbiavimas
su Klaipėdos
įmonių atstovais,
organizuoti vizitai į
įvairias Klaipėdos
įmones, aptarimai.
Informacijos bei
įspūdžių
pasidalinimas,
bendradarbiavimas
su socialiniais

Mokiniai sužinos
ir gebės įvertinti
profesijų
pasirinkimo
galimybes,
karjeros aplinką
Lietuvoje ir
užsienyje,
suvoks
sprendimų
priėmimo svarbą.
Socialinės
partnerystės
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Tradicinė mokslinė-praktinė
konferencija mokiniams bei
tėvams.

Koordinacinė
grupė.

8

Balandžio
mėn.

Klasių vadovai.
Mokytojai.
Tėvai.
Mokiniai.

partneriais.

sutartys.

Mokinių tėvų,
mokinių,
mokytojų, karjeros
specialistų
bendravimas ir
bendradarbiavimas.

Konferencijos
medžiaga.
Dalyvių sąrašai.
Pažymėjimas/sert
ifikatas.

Pranešimų
aktualiomis
mokymo(si),
ugdymo, profesijos
pasirinkimo ir kt.
Temomis
parengimas ir
pristatymas.

Karjeros
ugdymo
specialistai

UK kompetencijų
tobulinimas.

Praktinis seminaras tėvams
“Sąmoningas profesijos
pasirinkimas“.

Tėvai.
Kvietiniai
svečiai –
Karjeros
specialistai,
karjeros
ugdymo

6

Kovo
mėn.

Mokinių tėvų,
mokinių,
mokytojų, karjeros
specialistų
bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Mokymai tėvams

Seminaro
medžiaga.
Dalyvių sąrašas..
Metodinėpraktinė pagalba
tėvams.
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padėtų suprasti
vaikų karjeros
poreikius.

skyriaus
vadovė
Tėvų konsultavimas.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
mokyklos
psichologė

Kartą per
Spalio –
mėn.
gegužės
Pagal
mėn.
poreikius.
Pagal
patvirtintą
konsultacijų
grafiką.

UK konsultavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Konsultacijų
grafikas.
Individualios
konsultacijos.

Karjeros
planavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Konsultuotų tėvų
sąrašas.

Individualios
konsultacijos.

Komunikavimas apie karjeros
ugdymo veiklą licėjuje (
facebook‘as, elektroninis dienynas,
informacinis stendas ir kt.).

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

Sistemingai. Rugsėjo –
gegužės
mėn.

Informacijos apie
planuojamas
veiklas sklaida
mokyklos
bendruomenei.
UK organizacinių
pokyčių, metodinių
naujovių,
planuojamų veiklų
ir kt. Apžvalga.

Pažintiniai, patyriminiai vizitai.
Tėvų įtraukimas į profesinio

Karjeros
ugdymo
skyriaus

Pagal
Lapkričioorganizacijų gegužės
pasiūlą bei
mėn.

Galimybė
mokiniams
„pasimatuoti“

Metodinėpraktinė pagalba
tėvams.

Informaciniai
pranešimai.
Informacinis
stendas.
UK veiklų
vertinimas ir
įsivertinimas.

Vizitai į įvairias
organizacijas
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informavimo renginių
organizavimą (3,8 priedai).

Išvyka į Litexpo, į Studijų mugę.

vadovė, klasių
vadovai,
licėjaus
mokiniai

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
licėjaus
mokiniai,
klasės
auklėtoja

poreikius

1-2 dienos

Vasario
mėn.

įvairias profesijas,
pamatyti bei
susipažinti su
įvairiomis
veiklomis,
paanalizuoti ar tai
tinkama profesija
ateičiai.

Aptrimai,
diskusijos klasių
valandėlių metu
bei su karjeros
ugdymo vadove

Galimybė
mokiniams
„pasimatuoti“
įvairias profesijas,
pamatyti bei
susipažinti su
įvairiomis
veiklomis,
paanalizuoti ar tai
tinkama profesija
ateičiai

Mokomoji/ugdo
moji medžiaga

Dalyvavimas
įvairiuose
seminaruose bei
pokalbiuose, žinių
bei profesijos
pasirinkimo
įgūdžių
formavimas bei

UK plano
koregavimas
pagal atsiradusius
mokinių
poreikius.

Aptrimai,
diskusijos klasių
valandėlių metu
bei su karjeros
ugdymo vadove
UK plano
koregavimas
pagal atsiradusius
mokinių
poreikius.
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ugdymas
Parodos analizė bei
gautų rezultatų,
patirčių aptarimas
Kalba LT, AMMES bei FOX
kompanijų studijų užsienyje
pristatymas.

6.

Bendradarbiavim
as su socialiniais
partneriais.

Socialinių partnerių sąrašo
sudarymas.

Vyresniųjų
6
klasių mokiniai
(pagal poreikį
ir motyvaciją).
Karjeros
specialistai:
koordinatoriai/
konsultantai.
Klasių vadovai.
Kalba.lt,
Ammes, Fox
kompanijų
atstovai.
Užsienio
universitetų
atstovai.

Spalio –
balandžio
mėn.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
administracija.

Nuolat

2

Supažindinti
mokinius su
stojimo į užsienio
universitetus
tvarka, studijų bei
paskolų studijoms
tvarka,
organizavimu.

Dalyvių sąrašai.

Socialinės
partnerystės
sutarčių aplanko
sudarymas.

Sudarytas esamų
socialinių
partnerių sąrašas.

Informacinėmetodinė
medžiaga.
Tolimesnio
bendradarbiavim
o galimybės.

Kontaktų su
esamais
socialiniais
partneriais
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atnaujinimas.
Socialinės partnerystės galimybių
analizė.

Bendradarbiavimo sutarčių
pasirašymas su socialiniais
partneriais dėl mokinių veiklinimo.

Mokyklos
administracija,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė.

Nuolat

Karjeros
specialistai,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

Nuolat

Rugsėjogegužės
mėn.

Socialinių
partnerių paieška,
kontaktavimas.

Sudarytas
preliminarus
galimų socialinių
partnerių sąrašas.

Galimų socialinės
partnerystės
sutarčių aptarimas.
Rugsėjogegužės
mėn.

Susitikimai su
galimais
socialiniais
partneriais.

Pasirašytos
socialinės
partnerystės
sutartys.

Socialinės
partnerystės
sutarčių sąlygų
aptarimas.

Naujų veiklinimo
galimybių
mokiniams
sudarymas.
Veiklinimo
programos
sudarymas ir
koregavimas.

Veiklinimas : informaciniai ir
patyriminiai veiklinimo vizitai.
Mokinių atrankos organizavimas.
Reginių moksleiviams
organizavimas,
bendradarbiaujant su kitomis

5-12 klasių
mokiniai,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė,
karjeros

8-10

Spalio –
gegužės
mėn.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas
su esamais ir
galimais
socialiniais
partneriais.

Socialinių
parnerių
vertinimas.
Veiklinimo
sutartys.
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ugdymo įstaigomis, „Šauniausio
būsimojo pirmoko“ konkursas,
anglų k. konkursai, „Poezijos
pavasaris“, „muzikuojančių vaikų
koncertas“, labdaros projektai ir kt.
(3, 4, 8 , 9 priedai).

Mokinių
dalyvavimas
renginiuose,
bendradarbiaujant
su kitomis ugdymo
įstaigomis.

specialistai.

Dalyvių sąrašai.
Mokinių
motyvacijos
skatinimas.

Bendradarbiavim
Mokiniai sužinos ir o patirtis.
gebės įvertinti
pasirinkimo
galimybes, suvoks
sprendimų
priėmimo bei
atsakomybės
svarbą.
Numatoma, kad
250 licėjaus
mokinių gaus
profesinio
veiklinimo
paslaugą.
Numatomi 10-12
vizitų į įvairias
miesto bei šalies
kompanijas bei
įstaigas.

Mokinių dalyvaujančių veiklinimo
programoje stebėsena.

Mokiniai
dalyvaujantys

Pagal
susitarimą

Spalio –
gegužės

Pagalbos
mokiniams

Vertinimo ir
įsivertinimo
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mėn.

veiklinimo
programoje.
Socialiniai
parneriai.
Karjeros
specialistai

teikimas, įvertinant
poreikį.

Mokinių
dalyvaujančių
veiklinimo
programoje
vertinimas ir
įsivertinimas.

Karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė
Veiklinimo programos analizė

Mokiniai
dalyvaujantys
veiklinimo
programoje.
Socialiniai
parneriai.
Karjeros
specialistai,
karjeros
ugdymo
skyriaus
vadovė

metodikos.

Socialinių
parnerių
vertinimas.
3

Gegužės
mėn.

Atlikti 2014-2015
m. m. veiklinimo
programos
stebėsenos
duomenų analizę.

Stebėsenos
duomenys.
Apklausos
analizės
duomenys.

Surinkti atliktos
analizės duomenis
ir panaudoti juos
planuojant 20152016 m. m.
karjeros ugdymo
veiklą.

_________________________
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