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Vilniaus Simono Konarskio mokyklos Ugdymo karjerai programos paskirtis – teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams.

Tikslai:
1. Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas.
2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
Uždaviniai:
1. Ugdyti kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
2. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas.
3. Padėti rasti ir naudoti su karjera susijusią informaciją.
4. Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis.
5. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį, ruošiant mokinius gyvenimui.
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Ugdymo karjerai veiklos planas
Eil. Nr. Veiklos turinys
1.

2.

Aptarti ugdymo karjerai integravimo galimybes (į kuriuos dalykus bus integruojama ugdymo karjerai
programa)
Konsultuoti dalykų mokytojus ir klasių auklėtojus dėl ugdymo karjerai integravimo į mokomąjį dalyką
ir klasės auklėtojo veiklą.

Data
Rugsėjo mėn.

Nuolat

3.

Teikti individualias konsultacijas dėl individualaus ugdymo plano parengimo 10 kl. mokiniams.

Kovo – gegužės mėn.

4.

Konsultuoti 5 – 10, IIIG kl. mokinius karjeros plano rengimo tema.

Sausio – balandžio mėn.

5.

Organizuoti klasės valandėles 8-10, IIIG klasių mokiniams „Mokinių sėkmės istorijos. Mokiniai
mokiniams“.

Vasario mėn.

6.

Organizuoti netradicinio ugdymo dieną – išvyką į įmones, organizacijas kiekvienai klasei.

Per m. m.

7.

Teikti stendinę informaciją bibliotekoje.

Nuolat

8.

Tėvų ir klasės auklėtojų švietimas karjeros klausimais.

Nuolat

9.

Bendradarbiauti su kitomis mokslo ir darbo įstaigomis.

Nuolat

10. Teikti karjeros plano įgyvendinimo periodines konsultacijas mokiniams.

Nuolat

11. Vykdyti karjeros ugdymo stebėseną.

Nuolat

12. Teikti individualias ir grupines konsultacijas tolesnio mokymosi studijų klausimais.

Nuolat
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UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJOS

1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS
1.1. Kompetencija pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera
1.2. Kompetencija pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai
2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS
2.1. Kompetencija rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją
2.2. Kompetencija pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes
2.3. Kompetencija pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą

3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS
3.1. Kompetencija kelti gyvenimo ir karjeros tikslus
3.2. Kompetencija gyvenimo ir karjeros tikslams planuoti ir realizuoti pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano instrumentus
3.3. Kompetencija priimti karjeros sprendimus
4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS
4.1. Kompetencija plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas
4.2. Kompetencija sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje
4.3. Kompetencija tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą
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KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMO LYGIAI

KARJEROS KOMPETENCIJŲ

BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

pradinio ugdymo programa (1–4 klasių

–

UGDYMO LYGIAI
1 lygis

mokiniams)
2 lygis

pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5–

–

8 klasių mokiniams)
3 lygis

4 lygis

pagrindinio ugdymo programos antroji dalis (9–

profesinio mokymo programa, skirta asmenims,

10 klasių mokiniams)

neturintiems pagrindinio išsilavinimo

vidurinio ugdymo programa (IIIG klasių

profesinio mokymo programa, skirta asmenims,

mokiniams)

turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems
įgyti tik kvalifikaciją; profesinio mokymo programa,
skirta asmenims, siekiantiems kartu su kvalifikacija
įgyti ir vidurinį išsilavinimą; profesinio mokymo
programa, skirta asmenims, jau turintiems vidurinį
išsilavinimą, bei suaugusiesiems, siekiantiems įgyti
arba tobulinti turimą profesinę kvalifikaciją

6
UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOJE (SIŪLOMA)

BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS:
pradinio ugdymo programa

pagrindinio ugdymo

pagrindinio ugdymo

vidurinio ugdymo programa

(1–4 klasių mokiniams)

programos pirmoji dalis

programos antroji dalis (9– (IIIG klasių mokiniams)

(5–8 klasių mokiniams)

10 klasių mokiniams)

Rekomenduojamas karjeros

Karjeros kompetencijų

Karjeros kompetencijų

Karjeros kompetencijų

Karjeros kompetencijų

kompetencijų ugdymo

ugdymas integruojamas į

ugdymas integruojamas į

ugdymas integruojamas į

ugdymas integruojamas į visų

integravimas į dalykų

pasaulio pažinimo dalyką ir

visų dalykų programų

visų dalykų programų

dalykų (ypač pasirenkamuose

programų turinį

kitus dalykus

turinį (ypač

turinį (ypač ekonomikos,

ir/ar privalomuose

etikos/tikybos,

psichologijos,

ekonomikos, psichologijos,

technologijų ir kt.)

etikos/tikybos,

etikos/tikybos, technologijų ir

technologijų ir kt.)

kt.)

Karjeros kompetencijų

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

Mokytojai

Mokytojai, karjeros

Mokytojai, karjeros darbo

Mokytojai, karjeros darbo

darbo grupė

grupė

grupė

ugdymo lygis
Atsakingi
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Internetinių svetainių adresai
Pagrindinė svetainė
http://www.mukis.lt
Interesų ir gebėjimų nustatymas
http://www.profesijupasaulis.lt/

Informacija apie studijas
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.smm.lt/

Programa sudaryta remiantis
1. Ugdymo karjerai programa (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72)
2. Mokytojo knyga (www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html)
3. Mokinio knyga (www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html)

