ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KARJEROS UGDYMO PROGRAMA 2017–2018 m. m.
Karjeros ugdymo tikslas:
Formuoti mokinių karjeros kompetencijas, užtikrinti kryptingą ir sistemingą profesinį informavimą pagrindinio mokymo pakopoje.
Uždaviniai:
Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius.
Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.
Skatinti gebėjimus sieti mokymosi mokykloje rezultatus su būsimais karjeros pasirinkimais.
Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi, darbo ir karjeros atžvilgiu.
Įgyvendinimo būdus:
pristatymas, diskusija, pokalbis, praktinės užduotys, žaidimai, stendų ruošimas, susitikimai
Klasė
9 – 10
kl.

Tema
Dialogo menas. Vėšas kalbėjimas.

Tikslas
Ugdyti dialogo ir
vėšo kalbėjimo
įggūdžius; pažinti
savo gabumus ir
kompetencijas.

Veikla
Filmuotos
medžiagos
apžvalga,
analizavimas.

Data
2017 m.
rugsėjis lapkritis

Pastabos

9 – 10
kl.

Saves pažinimas (interesai,
vertybės).

Psichologinio
portreto kūrimas.

Rugsėjisgruodis

www.karjera.lt – saves
pažinimo praktiniai
patarimai.

9 – 10
kl.

LAMA BPO, MUKIS, AIKOS
informacinės sistemos.

Pažinti savo
asmenybės
savybes,
gabumus,
interesus.
Supažindinti su
LAMA BPO,
MUKIS, AIKOS
sistemos
naujovėmis.

Pokalbis.

2018 m.
Kovas balandis

8 kl.

Bendravimo menas. Pozitivus
mąstymas.

Ugdyti pozitivaus
mąstymo
įgudžius.

Situacijų analizė.

2017 m.
rugsėjis lapkritis

9 kl.

Mano būsima profesija.

Profesijų
pristatymas.

2018 m. kovas
- gegužė

8 kl.

Mano mokymosi poreikiai. Mano
gyvenimo tikslai.

Mokyti nustatyti
gyvenimo
prioritetus.
Mokyti sukurti
savo gyvenimo ir
karjeros tikslus.
Paaiškinti
mokymosi visą
gyvenimą ir
karjeros sėkmės
ryšį.

Uždavinių
atlikimas.

2017
m.Rugsėjis gruodis

8 kl.

Mano pomėgiai. Laisvalaikis.

Planuoti savo
laisvalaikį.

Plano kūrimas.

2018 m.
Kovas- gegužė

8 kl.

Mano karjeros plano vizija. Mano
gyvenimo tikslai.

Mokyti nustatyti
gyvenimo
prioritetus,
tikslus.

Uždavinių
atlikimas.

2018 m. kovas
– gegužė.

34, 35, 41, 42 užd.
Mokytojo knyga

5 -7 kl.

Saves pažinimas ir teigiamas
vertinimas.

Pažinti savo
vertybės,
gabumus.

Žaidimas.

2017 m.
gruodis – 2018
m. sausis –
vasaris.

3, 4, 5, 6, 7, 8 užd.
Mokytojo knyga.

5 – 7 kl.

Kas aš esu? Save pristatymas.

Mokyti pristatyti
save.

Pristatymas.
Praktinė užduotis.

2017 m.
rugsėjis lapkritis

5 – 7 kl.

Streso valdymas. Konfliktų
sprendimo menas.

Tinkamais būdais
mokyti spręsti
konfliktus
kasdienėse
situacijose.

Situacijų analizė.

2017 m.
gruodis – 2018
m. kovas balandis

5 – 10
kl.

„Mano planų“ pildymas.

Mokyti kūrti
karjeros planą.

Planų pildymas.

Sausis gegužė

5 - 10
kl.

Ekskursijos ir išvykos, skirtos Uk,
pagal galimybės.

Padėti mokiniams
pasirinkti tinkamą
profesiją.

Išvykos.

Spalis - gegužė Gerosios patirties bankas.

Naudinga informacija

Dokumentai:
1) Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, 2012 m.
2) Ugdymo karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo
programas, 2012 m.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d.
įsakymas Nr. V- 1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.
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