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                                                                                                                                                                                            Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos  

    2016-2017 m. m. mokyklos veiklos programa  

                                                                                                                                                   2 priedas 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO KARJERAI 2016-2017 M. M. VEIKLOS PLANAS 

PRIORITETAS:  
Mokinių poreikių tenkinimas. 

TIKSLAS:  

Sudaryti sąlygas kryptigai mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis 

pasirinktoje veikloje ir gyvenime. 

UŽDAVINIAI:  
 Sudaryti mokiniams galimybes pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę, atsižvelgiant į 

mokinių individualias savybes (socialinę brandą, nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus). 

 Teikti pažintinę informaciją apie profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, 

mokymosi sąlygas. 

 Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros 

galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, planuoti būsimą karjerą.  

 Teikti informaciją apie būsimo darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, 

susitikimus su darbdaviais).  

 Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį). 

 Padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, apsispręsti dėl mokymosi, profesijos ar specialybės, darbo pasirinkimo. 

 Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

 Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas. 

 Bendradarbiauti su profesinio mokymo mokyklomis, darbdaviais, TDB Jaunimo darbo centru, organizuojant profesinį informavimą.  

 Rengti, kaupti ir sisteminti medžiagą ugdymo karjerai klausimais. 

 

VEIKLOS SRITYS: 

o Ugdymo karjerai temų integracija į klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, specialistų, neformaliojo švietimo planus ir ugdymo procesą. 

o Renginių mokiniams ugdymo karjerai tematika organizavimas. 

o Profesinis veiklinimas.  

o Pažintinių ekskursijų, išvykų organizavimas. 
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SĖKMĖS KRITERIJAI: 

 Ugdymo karjerai (profesinio informavimo, orientavimo, konsultavimo, veiklinimo, stebėsenos) aiški sistema mokiniams, tėvams, klasės auklėtojams, 

dalykų mokytojams, specialistams.  

 Ugdymo karjerai integracija į klasės auklėtojų ir dalykų mokytojų ugdymo procesą bei neformaliojo švietimo veiklą. 

 Bendradarbiavimas su Marijampolės PRC, miesto įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis ugdymo karjerai paslaugas.  

 Sukaupta informacija, rekomendacijos ugdymo karjerai klausimais. 

 

VEIKLOS TURINYS: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptis Veiklos formos, būdai Atsakingas Atlikimo laikas Rezultatų siekiniai Pastabos 

1. Karjeros paslaugų plano rengi- 

mas: ugdymo karjerai mokykloje 

tikslų, uždavinių, prioritetų 

nustatymas, veiklų numatymas ir 

iš dėstymas laike. 

Plano parengimas A.Šmulkštienė 

D.Raškevičienė 

Rugsėjis Padės racionaliai įgyvendinti 

UK veiklą mokykloje, 

panaudojant turimus resursus 

 

2. Informacijos sklaida apie UK 

veiklą m-klos internetinėje svetai 

nėje. 

Informacijos sklaida  A.Šmulkštienė 

D.Raškevičienė     

J. Milius 

 

2016-2017 m.m.  Skleis informaciją apie UK 

veiklą m-kloje 

 

3. Klasių vadovų planų analizė apie 

UK integravimą į ugdymo 

procesą. 

Planų peržiūra - analizė A.Šmulkštienė 

D.Raškevičienė 

Spalis Analizuos, apibendrins ir 

patars UK integravimo į 

ugdymo procesą klausimais 

 

4. Profesinio orientavimo ir infor- 

mavimo kampelio m-klos 

bibliotekoje sistemingas atnauji- 

nimas aktualiausia ir naujausia 

informaci ja. 

Organizacinis darbas D.Raškevičienė    

Z. Muckuvienė        

 

2016-2017 m.m.  Skleis naujausią, aktualiausią 

informaciją 

 

5. Mokyklos UK situacijos analizė 

▪mokinių skaičius pagal klases 

▪mokinių, atėjusių šiais m. m. 

iš kitų mokyklų, skaičius   

▪neformalaus švietimo situaci- 

ja m-kloje 

 

Analizė A.Šmulkštienė 

 

R. Mackevičienė 

 

Balandis  Išsiaiškins ir įvertins UK 

situaciją m-kloje  
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6. Konsultacijos klasių auklėto - 

jams, dalykų mokytojams reko- 

menduojamų UK pokalbių, 

diskusijų, klasių valandėlių, 

klausimais.  

Konsultaci jos A.Šmulkštienė  

D. Raškevičienė 

2016-2017 m.m.  Konsultuos UK klausimais 

 ugdymo procese 

 

7. Klausimyno klasių vadovams, 

dalykų mokytojams, mokiniams 

paruošimas, apklausa, rezultatų 

analizė, refleksija UK 

klausimais. 

Tyrimas A.Šmulkštienė  

D. Raškevičienė 

2016-2017 m.m. 

 

Tirs, vertins mokinių po-

reikius, klasių vadovų, dalykų 

mokytojų nuomones UK 

klausimais 

 

8. Karjeros ugdymo poreikių 

tyrimas 8-10 klasės mokiniams. 

Klausimynas,  anketa - 

vimas 

D.Raškevičienė  Spalis Padės išsiaiškinti mokinių 

profesinius interesus, ketini-

mus 

 

9. Metodinės medžiagos rinkimas, 

kaupimas ir sisteminimas. 

Medžiagos rinkimas D.Raškevičienė 2016-2017 m.m.  Gilins kompetencijas UK 

srityje 

 

10. Karjeros diena mokykloje. Renginys A.Šmulkštienė 

D.Raškevičienė 

R. Mackevičienė 

Lapkritis 

 

Įvairių veiklų metu mokiniai 

susipažins su profesijų 

įvairove, darbo specifika. 

 

11. UK veiklos ataskaitos už 2016-

2017 m. m. paruošimas ir pateiki 

mas pedagogų posėdžiui. 

Ataskaita D.Raškevičienė Birželis Apibendrins UK veik- 

lą mokykloje, numatys 

ateities veiklos kryptis 

 

 

12. Profesinio veiklinimo 

organizavimas. 

Profesinio veiklinimo 

pažintiniai, patyriminiai  

vizitai  

D. Raškevičienė 

Kl. vadovai   

Dalykų mokytojai 

Neformalaus 

ugdymo vadovai 

2016-2017 m.m.  Susipažins su darbo aplinka, 

profesijų įvairove, praktiškai 

išbandys įvairių profesijų 

darbo  specifiką. 

 

13. Projektas ,,Kam to reik“. Gyvosios teorijos 

pamokos mokiniams, 

kurių metu praktikai 

įtraukiami į profesinę 

savanorystę mokyklose 

D. Raškevičienė 

Kl. vadovai 

2016-2017m.m. Galimybė  praleisti visą dieną 

su įmonės darbuotoju stebint 

jo kasdienį darbą, padedant 

jam atlikti tam tikras 

užduotis. 

 

KLASĖS AUKLĖTOJŲ VEIKLA 

 Profesinis informavimas Klasė Atsakingas Atlikimo laikas Rezultatų siekiniai  

14. Supažindinimas su darbo pasauliu  ,,Kodėl 

žmonės dirba“                                                                  

5a L. Miliauskienė II   - pusmetis Pažins socialinių ryšių 

įvairovę ir supras žmogaus 
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D. Raškevičienė socialinių vaidmenų kaitą 

gyvenime. 

15. ,,Mano svajonių profesija“ 5b 

 

R. Lelkienė Gegužės mėn. Suvoks  savo asmenybės 

savitumą ir pažins asmenybės 

savybes bei pomėgius. 

 

 

16.   Išvyka į Marijampolės cukraus fabriką 5c G.Blazgienė Spalis 

 

Susipažins su fabriko darbo 

aplinka, darbo specifika, 

profesijų ir atliekamų darbų 

įvairove. 

 

17.  Išvyka į spaustuvę Šerkšnas 

Profesijų pažinimas 

6a V. Žibūdienė Gruodis 

II pusmetis 

Susipažins su įmonės darbo 

aplinka, darbo specifika, 

profesijų ir atliekamų darbų 

įvairove. 

 

18. Ką dirba mūsų tėvai 6b E. Zdanavičienė II pusmetis Pažins socialinių ryšių 

įvairovę ir supras žmogaus 

socialinių vaidmenų kaitą 

gyvenime. 

 

19.  Karjeros diena 6c V. Gudiškienė Lapkritis Susipažins su profesijų 

įvairove. 

 

20. Žaidimas ,,Atspėk profesiją“ 7a E. A. Čekaitienė 

D. Raškevičienė 

Kovas Susipažins su profesijų 

įvairove, pažins  socialinius 

ryšius. 

 

21. Mano šeimos profesija 7b R. Dulinskienė II pusmetis Ras ir susistemins sau 

aktualią informaciją apie 

profesijas ir mokymosi 

galimybes. 

 

22. Žaidimas ,,Atspėk profesiją“ 7c E. Kopalinskienė 

D. Raškevičienė 

II pusmetis Susipažins su profesijų 

įvairove, pažins  socialinius 

ryšius. 

 

23. Koks yra tavo asmenybės tipas? Pagalba 

pasirenkant profesiją 

8a D. Aleščikienė Balandis Patobulins gebėjimus pažinti 

karjeros galimybes. 

 

24. Simetrija profesijų pasaulyje 8b R. Matuzienė Rugsėjis Ras ir susistemins sau 

aktualią informaciją apie 

profesijas ir mokymosi 

galimybes. 

 

25. Išvyka į Vilkaviškio įmones (ledų, siuvimo, 

baldų, tekstilės) 

8c                          D. Raškevičienė Lapkritis Patobulins gebėjimus pažinti 

profesijas, karjeros ir 
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įsidarbinimo galimybes, 

susipažins su įmonių darbo 

aplinka. 

26. Verslumas, verslumo pagrindai. 9a A.Šurmaitis II pusmetis Pažins savo asmenybės 

savybes, gabumus, interesus, 

kompetencijas, asmenines ir 

darbo vertybes, sies jas su 

karjeros sprendimais. 

 

27.  Mano galimybės 10a L. Morkūnienė            

 

Pažins savo asmenybės 

savybes, gabumus, interesus, 

kompetencijas, asmenines ir 

darbo vertybes, sies jas su 

karjeros sprendimais. 

 

  

 

Planas gali būti papildomas susitikimais su įvairių profesijų atstovais, išvykomis į įmones ir organizacijas, mokymo įstaigas. Plano įgyvendinimo priežiūrą 

vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Šmulkštienė, plano priemones įgyvendina ugdymo karjerai koordinatorė D. Raškevičienė. 

 

 

     Planą parengė  mokytoja                                                                                                                                                                                 D. Raškevičienė 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

........................................................................ 

2016-09-06 
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