TVIRTINU

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS
JANINOS VAINORIENĖS, MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI KONSULTANTĖS, VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS

Atsakingas(-i )
vykdytojas(-ai)

Numatomi
asignavimai
(Eur)

Veiklos pavadinimas

d.Nr.
Įvykdymo
terminas

Veiklos
kodas

Priemonės
kodas

Uždavinio
kodas

Tikslo kodas

2016m.

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai

Pastabos,
komentarai

Mokinių ugdymas karjerai
Tikslas: Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui,
perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą
1 uždavinys: 20% mokyklos 5-10 kl. mokinių daugiau, kryptingiau ir tikslingiau įsitraukimo į profesinį konsultavimą, veiklinimą
1.1.Organizuoti renginį
“Profesijų mugė”

2016-01

J.Banienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
J.Vainorienė,
Darbo grupė

Mokinio 1. 6-10 kl. 80% mokinių
krepšelio dalyvauja renginyje.
2. Profesijų veiklų pristatymai.
Veiklinime dalyvauja 50%.
3. Mokinių darbų pristatymai.

1.2. Organizuoti pamokas 5b,
6a, 7a, 8a, 8b, 9b, 10a klasėse

2016m. I ir
II pusm.

J.Vainorienė,

Mokinio 1.Mokyklos profesinio
krepšelio konsultavimo programos
įgyvendinimas.
2.Parengti ilgalaikius teminius
planus 5b, 6a, 7a, 8a, 8b, 9b,
10a kl.

1.3.Organizuoti 6 edukacines
išvykas į įmones, siprinant
mokinių profesinio
pasirengimo kompetencijas.

2016m. I ir
II pusm.

1.4.Organizuoti edukacines
išvykas į profesinio rengimo
mokyklas siekiant kryptingo
profesinio veiklinimo (atlikus
tyrimą).

2016m. I
pusm.

1.5.Organizuoti profesinio
veiklinimo dienas.
Profesinis šešėliavimas –
apsilankyti Kuršėnų
bendruomenės įstaigose bei
tėvų darbovietėse.

2016m. I
pusm.

52% mokinių dalyvauja
profesiniame konsultavime.
J.Vainorienė,
Mokinio 1.6-8 kl. 90% mokinių
klasių auklėtojos krepšelio aplankys po 3 įmones I ir II
ketvirtyje Šiaulių rajone ir
mieste.
2.Parengti mokinių profesinio
veiklinimo darbai.
3.Organizuoti darbų
pristatymą mokyklos
bendruomenai.
4.Parengti rašytinius
susitarimus su įmonėmis.
J.Vainorienė,
Mokinio 1.Pateikti edukacinių
klasių auklėtojos krepšelio programų aprašai.
2.20% 9-10 kl. mokinių
dalyvauja edukacinėse
programose:
ŠPRC, Kuršėnų politechnikos
mokykloje ir Kelmės
profesinio mokymo centre.
3. Parengti mokinių profesinio
veiklinimo darbai, organizuoti
pristatymai mokyklos
bendruomenei.
J.Vainorienė,
1.Dalyvauja 30 mokinių.
G.Pučinskienė,
2.Parengti mokinių profesinio
R.Radavičienė
veiklinimo darbai ir pristatyti
mokyklos bendruomenei.

2 uždavinys:Teikti praktinę metodinę, pedagoginę pagalbą profesinio konsultavimo ir veiklinimo klausimais.
2.1.Padėti dalykų mokytojams 2016m. I
J.Vainorienė
Mokinio 1.Pravestų integruotų pamokų
organizuoti integruotas
pusm.
krepšelio planai-aprašai klasėse.
pamokas.
2. Susipažinti su profesijomis
pamokose pagal”20152016m.m. mokyklos ugdymo
plano papildymas (nuo 201601-11 iki 2016-06-03)
“Ugdymo karjerai programos
integravimas į dalykų ugdymo
turinį” planą.
3.Mokiniai atlieka namų
užduotis ir pristato
bendruomenei.
2.2.Parengti stendinius
informacijos pristatymus.

2016m. 01,
02, 03. 04,
05 mėn.

J.Vainorienė,
socialiniai
partneriai
(profesinės
mokyklos)

2.3.Pateikti informaciją
eletroninėje erdvėje.

2016m.(kas J.Vainorienė,
mėnesį)

Mokinio 1.Mokinių veiklinimo rezultatų
krepšelio pristatymas.
2.Informacijos apie ŠPRC,
Kuršėnų politechnikos
mokyklą, Telšių PRC, Kelmės
PMC, Joniškio ŽŪM
pristatymas.
Mokinio 1.Kokios profesijos Lietuvoje
krepšelio bus perspektyviausios po 5
metų?
2.Internetinės svetainės
ugdymo karjerai klausimais.
3.Savanorystė: pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link.
4.Tikslieji mokslai ir karjera.
5.Studijos su chemija ir

2.4.Organizuoti viešas
konsultacijų dienas

2.5.Organizuoti savanorystės
dienas

biologija.
6.Ateities profesijos: kokios
specialybės per ateinantį
dešimtmetį bus
paklausiausios?
7.Kas svarbiau – verslo
interesai ar protų
nutekėjimas?
8.Pažintis su kario profesija.
9.Kodėl naudinga studijuoti
informacines technologijas?
2016m.
J.Vainorienė,
Mokinio Konsultuojamų mokinių
03, 05, 10, D.Rupšienė,
krepšelio skaičius (pateikiamas
12 mėn.
J.Bacevičiūtė
sąrašas)apie:
- profesijas,
-mokymo įstaigas,
- perėjimo į kitas mokyklas
galimybes,
-profesinio veiklinimo
galimybes,
-savanorišką veiklą.
2016m. 04- J.Vainorienė, VšĮ
Mokiniai savanoriauja Dienos
05 mėn.
Kuršėnų Dienos
centro veikloje ir susipažįsta
centro atstovai
su profesijomis.

