KARJEROS KOORDINATORIAUS VEIKLOS PLANAS

Nr.
1.

2.

Veiklų sritys
Situacijos analizė,
planavimas

Kvalifikacijos
kėlimas, saviugda

Uždaviniai /
Veiklos

Dalyviai

Valandos

Dalyvavimas
rajono
koordinatorių
susirinkimuose.
Juose aptarti UK
situaciją rajone,
mokyklose.
Veiklų
planavimas,
remiantis
situacijos analize:
karjeros
koordinatoriaus
metinio plano
pildymas
Koordinatoriaus
UK veiklų
gimnazijoje
ataskaita

Vyr. konsultantas,
konsultantas,
Savivaldybės
švietimo sk.
specialistas,
koordinatoriai

2

Karjeros
koordinatorius

Ugdyti ir tobulinti
kompetencijas,
remiantis gerąja
patirtimi:
Rajono ir šalies
karjeros specialistų

Datos

Sėkmės kriterijai

Galutinė
paslauga/produktas
Atsiskaitymo forma
Metinis pokalbis

Kartą per
pusmetį

Aktualiausios
informacijos naudojimas
tolesniame darbe

1

Iki 201906-22

Efektyvus laiko
valdymas ir planavimas.

Laiku pateikti veiklų
planai.

koordinatorius

2

2019 m.
birželis;
2018 m.
gruodis

Atlikta ir pristatyta
gimnazijos
bendruomenei UK veiklų
analizė

Karjeros
koordinatorius

4

Pagal
poreikius
ir
galimybes

1. Efektyvus savęs
įsivertinimas.
2. Tikslingas ir
kryptingas planavimas,
atitinkantis
bendruomenės poreikius.
3. UK veiklų viešinimas
(grįžtamasis ryšys
bendruomenei).
1. Tikslingas ir
kryptingas kvalifikacijos
tobulinimas,
atsižvelgiant į specialistų
poreikius ir galimybes.

1

Galutinė
paslauga/produktas –
kompetentingas karjeros
specialistas.
Atsiskaitymo forma –
kvalifikacijos tobulinimo

3.

Gimnazijos
bendruomenės
(gimnazijos
vadovų, klasių
auklėtojų, dalykų
mokytojų ir kt.)
PO veiklų
koordinavimas

pasitarimai ir
seminarai;
Aktyvus
dalyvavimas
karjeros
specialistams
organizuojamuose
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose;
Metodinės
medžiagos analizė
ir parengimas pagal
savo kompetencijas
(mokytojams,
mokiniams,
tėvams)
Dalyvavimas
Mokytojų tarybos
posėdžiuose, UK
veiklų pristatymas,
susitikimai su
gimnazijos
vadovais,
Koordinatoriaus
veiklų aptarimai
Naudingos UK
informacijos,
naudingų nuorodų
sklaida (per
mokytojų el.
paštus)
Gimnazijos
internetinio
puslapio

2. Efektyvus turimų
žmogiškųjų išteklių
panaudojimas projekte.

pažymėjimai, veiklos
ataskaita.

Koordinatorius,
gimnazijos
bendruomenė

2

Pagal
planą

Veiklus, motyvuotas
koordinatorius

Veiklų planas, posėdžių
protokolai

Koordinatorius

1

nuolat

Informavimas

Aktuali, naujausia
informacija e-naujienų
duomenų bazė

Koordinatorius

2

Ne rečiau
1 k. per
mėn.

Greita informacijos
sklaida

Veiklos ataskaita

2

4.

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams

informacijos
atnaujinimas
Mokinių profesinis
veiklinimas

Koordinatorius

10

Ne rečiau
1 k. per
mėn.

Naujos žinios,
kompetencijos

Tėvai, mokiniai,
koordinatorius

4

Pagal
poreikį

Sėkmingas UK plano
realizavimas

Koordinatorius

1

2018-12

Koordinatorius,
mokiniai

2

2019-02

Gimnazijos
bendruomenė susipažins
su ugdymo karjerai
paslaugų teikimu
gimnazijoje
Gimnazinių klasių
mokiniai susipažins su
studijų galimybėmis,
naujomis kryptimis

Bendradarbiavimas Socialinių partnerių Koordinatorius
su socialiniais
mokinių
partneriais
veiklinimui paieška
ir
bendradarbiavimo
sutarčių
pasirašymas su
socialiniais
partneriais dėl
mokinių veiklinimo
įmonėse, įstaigose

1

nuolat

Individualios
konsultacijos
mokiniams ir jų
tėvams
Pranešimas tėvų
susirinkime
,,Ugdymo karjerai
paslaugų teikimas
gimnazijoje“
Studijų mugę
2019 Litexpo

5.

Mokiniai įgijo naujų
ugdymo karjerai žinių ir
kompetencijų, pateiktos
rekomendacijos.
Atsiskaitymo forma –
veiklos ataskaita
Rasti optimaliausius ir
tinkamiausius atsakymai

Veiklos ataskaita

Gauta mokinių
dominančia informacija,
rasti atsakymai į rupimus
klausimus
Pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis

Karjeros koordinatorė Alina Novikova
3

