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KAUNO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KARJEROS KOORDINATORIAUS
AUŠROS NARBUTIENĖS VEIKLOS PLANAS
2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 birželio 15 d.
Nr.

1.

2.

Veiklų sritys

Situacijos
analizė,
planavimas.

Kvalifikacijos
kėlimas,
saviugda.

Uždaviniai / Veiklos

Dalyviai

Valandos

Datos

Sėkmės kriterijai

Naujos veiklos
numatymas. Sudarytas
planas karjerai.
Sudaryto plano
karjerai patvirtinimas.

Ugdymo karjerai
veiklos plano ruošimas.

Individuali
veikla.

2 val.

09 mėn.

Ugdymo karjerai
veiklos plano
analizavimas.
Ugdymo karjerai
veiklos ataskaitos
ruošimas.
Informacijos kaupimas
apie profesinį rengimą,
švietimą, profesijų
ypatumus.
Ugdymo karjerai
literatūros skaitymas.

Koordinacinė
grupė.

1 val.

09 mėn.

Individuali
veikla.

2 val.

06 mėn.

Individuali
veikla.

Nuolat

Individuali
veikla.

Nuolat

Nuo
2017-10-01
iki
2018-06-15
Nuo
2017-10-01
iki
2018-06-15

1

Ugdymo karjerai
veiklos analizė.
Informacijos
kaupimas, profesinis
tobulėjimas.
Profesinis tobulėjimas,
informacijos
kaupimas.

Galutinė
paslauga/
produktas
Atsiskaitymo
forma
Planas.

Planas.

Ataskaita.

3.

4.

5.

Priskirtos
mokyklos
karjeros
koordinacinių
grupių
veiklos
koordinavimas.

Mokyklos
bendruomenės
(administracijos,
klasių auklėtojų,
dalykų mokytojų
ir kt.) PO veiklų
koordinavimas.
Karjeros
paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams.

Dokumentų, susijusių
su ugdymas karjerai
studijavimas.

Individuali
veikla.

Nuolat

Mokymasis kursuose,
seminaruose.

Individuali
veikla.

Nuolat

Koordinacinės grupės
susirinkimas.
Spec. poreikių mokinių
profesinis
informavimas.
Supažindinimas su
profesijos pasauliu,
darbo rinka.
Organizuoti išvykas į
Kauno m. darbo biržą,
profesijų muges,
profesines mokyklas.

Socialiniai
partneriai.
Spec. pedagogė,
karjeros
koordinatorius.

2 val.

Nuo
2017-10-01
iki
2018-06-15
Nuo
2017-10-01
iki
2018-06-15
09 mėn.

3 val.

03 mėn.

Karjeros
koordinatorius,
klasių
auklėtojai.

30 val.

Nuo
2017-10-01
iki
2018-06-15

Klasės valandėlių
profesijos pasirinkimo
temomis vedimas.

Klasių
auklėtojai.

6 val.

Nuo
Susipažinimas su
2017-09-01 darbo rinka, profesijų
iki
pasauliu.
2018-06-15

Klasių valandėlės.

Organizuoti stebėtų
klasių valandėlių
analizę klasių auklėtojų
metodinėje grupėse.
Mokinių informavimas
ir konsultavimas
profesinio orientavimo
klausimais.

Karjeros
koordinatorius.

2 val.

Karjeros
koordinatorius.

10 val.

Nuo
Informacijos
2017-09-01 suteikimas.
iki
2018-06-15

Karjeros plano
sudarymas.

2

Profesinis tobulėjimas,
informacijos
kaupimas.
Profesinis tobulėjimas,
informacijos
kaupimas.

Pažymėjimai.

Mokiniai bus
informuoti apie
pasirinkimo
galimybes, darbo
rinką.

Išvykos.

Susipažinimas su
darbo rinka, profesijų
pasauliu, tobulėjimo
galimybėmis.

Išvykos.

Tėvų švietimas
profesijos pasirinkimo
klausimais.

Socialiniai
partneriai.

2 val.

8 klasės mokinių
konsultavimas
profesijos pasirinkimo
klausimais.
Supažindinimas su
darbo rinka karjeros
galimybėmis.
 Pokalbiai,
diskusijos su
ugdytiniais apie
profesijų pobūdį:
 Susitikimas su
buvusiais mokyklos
mokiniais, dabartiniais
studentais. Pokalbis
„Mano planai baigus
mokyklą“.
 „Aš jau aštuntokas.
Kuo aš norėčiau
būti?“
 Pokalbis „Mano
tėvelių profesija“
 Susitikimas su
profesijos atstovu.
 Sienlaikraščio
pasirinktos profesijos
tema kūrimas.
 Disputas „Kuo
norėčiau tapti

Karjeros
koordinatorius,
socialiniai
partneriai.

6 val.

Socialiniai
partneriai.

8 val.

3

Nuo
2017-09-01
iki
2018-06-15
Nuo
2017-09-01
iki
2018-06-15

Nuo
2017-09-01
iki
2018-06-15

Susipažinimas su
darbo rinka, profesijų
pasauliu, tobulėjimo
galimybėmis.
Mokiniai bus
informuoti apie
pasirinkimo
galimybes, darbo
rinką.
 Susipažinimas su
darbo rinka, profesijų
pasauliu, tobulėjimo
galimybėmis.
 Mokiniai bus
informuoti apie
pasirinkimo
galimybes, darbo
rinką.
 Susidarys pagrįstą
nuomonę dėl savo
tinkamumo tam tikros
profesinės veiklos
sričiai.

Mokinio karjeros
plano įgyvendinimo
periodinės konsultacijos skirtos aptarti,
padėti mokiniui
įgyvendinti savo
planus.

6.

Bendradarbiavimas su soc.
partneriais.

užaugęs?“
 Profesijų mėnuo
 Individualūs
pokalbiai
Supažindinimas su
internetinėmis
svetainėmis,
susijusiomis su
profesiniu
informavimu.
Bendradarbiauti su
kitomis švietimo
įstaigomis ir įstaigomis,
teikiančiomis
profesinio
informavimo,
konsultavimo ir
orientavimo paslaugas.
Socialinių partnerių
paieška.

Koordinatorius,
socialiniai
partneriai.

2 val.

Nuo
Įgys gilesnes žinias
2017-09-01 apie savo pasirinktą
iki
profesiją.
2018-06-15

Mokyklos
administracija,
karjeros
koordinatorius.

2 val.

Nuo
Bendradarbiavimas,
2017-09-01 glaudžių ryšių
iki
palaikymas.
2018-06-15

Socialiniai
partneriai.

2 val.

Nuo
2017-09-01
iki
2018-06-15
Nuo
2017-09-01
iki
2018-06-15

Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.

Keitimasis informacija Socialiniai
2 val.
Kaupimas ir sklaida
gauta seminarų, kursų
partneriai.
informacijos ugdymo
metu su kitų mokyklų
karjerai klausimais
ugdymo karjerai darbo
grupėmis.
Pastaba: temos gali būti kilnojamos ar keičiamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, pageidavimus ar technines galimybes
(Karjeros koordinatoriaus vardas, pavardė, parašas)
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