PATVIRTINTA
Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.V1-12

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS
PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2022 METAIS

Profesinio orientavimo tikslas – Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės
veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Profesinio orientavimo uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros
įgyvendinimo) ir bendrųjų kompetencijų.
2. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą ir informavimą (individualų ir grupinį).
3. Organizuoti mokiniams profesinį veiklinimą, padėti formuoti tolimesnę gyvenimo kryptį pagal įgytas žinias/patirtį.
4. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, socialiniais partneriais, visuomeninių organizacijų ir kitų suinteresuotų grupių atstovais.
5. Organizuoti veiklas, kurios mokiniams padėtų pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis profesinę motyvaciją bei
planuoti būsimą karjerą.
Tikslinė grupė –-9-10 ir S klasių mokiniai.

Profesinio orientavimo veiklos 2022 metams
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

1.

Planavimas

2.

Profesinio
orientavimo
veiklų
įgyvendinimas

Priemonė

Laikotarpis

Atsakingas

Numatyti profesinio orientavimo veiklos kryptis,
parengti veiklos planą.

Sausis

Atliekama mokinių apklausa siekiant išsiaiškinti
mokinių poreikius, susijusius su karjeros paslaugų
teikimu.

Sausis

Pavaduotoja
ugdymui

Informacijos rinkimas apie dominančias profesines
sritis. Surinkta informacija analizuojama ir
panaudojama profesinio orientavimo veikloms
planuoti.

Vasaris

Klasių
auklėtojai

Per 2022m.

Pavaduotoja
ugdymui

Ugdymo karjerai temų integravimas į dalykų
pamokas.

Pavaduotoja
ugdymui

Dalykų
mokytojai
Vykdoma Ugdymo karjerai programos integravimo
stebėsena.

Nuolat

Profesinio orientavimo kampelio nuolatinis
pildymas ir atnaujinimas Centro bibliotekoje, kur
mokiniai rastų informaciją apie:
Savęs pažinimo būdus;
Savęs motyvavimo būdus;
Aktualią informaciją profesiniam orientavimui.
Profesinėse mokyklose įgyjamas profesijas ir kt.

Kovas

Pavaduotoja
ugdymui

Laukiamas rezultatas
Parengtas profesinio orientavimo veiklos
planas.
Bus parengtas klausimynas ir atlikta mokinių
apklausa apie ugdymo karjerai veiklas.
Numatoma, kad apklausoje dalyvaus 100
proc. mokinių.
Surinkti, susisteminti ir išanalizuoti
duomenys, panaudoti veikloms planuoti.

Integruota Ugdymo karjerai programa į
technologijų, ikiprofesinio ugdymo pamokas,
neformalaus ugdymo užsiėmimus. Dalykų
mokytojai, per mokslo metus ves bent dvi
integruotas su ugdymu karjera susijusias
pamokas.
Atlikta stebėsena Ugdymo karjerai programos
integravimo į dalykų pamokas.

Centro
Mokiniai informuojami apie savęs pažinimo
bibliotekininkė būdus, pasirinkimo galimybes profesinėse
D. Petrenko
mokyklose ir tolimesnio mokymosi
perspektyvas.

Pažintinių ir šešėliavimo vizitų organizavimas į
profesines mokyklas, įmones ir įstaigas

Dalyvavimas atvirų durų dienų renginiuose
įvairiose profesinio mokymo įstaigose.
Dalyvavimas įvairiuose respublikiniuose ugdymo
karjerai renginiuose.
Mokinių supažindinimas su liaudies ūkio šakomis
lankantis įmonėse, įstaigose, organizacijose per
technologijų pamokas.
Mokinių supažindinimas su darbo rinkos
tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.
Organizuoti mokinių profesinio meistriškumo
konkursus.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, naujų
partnerių paieška.
Organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis,
savanorystės pristatymai.
3.

Mokinių
profesinis
informavimas,
konsultavimas

Programos Ugdymas karjerai įgyvendinimas
Mokinių informavimas klasių valandėlių metu apie
profesinį orientavimą.
Individualių ir grupinių konsultacijų organizavimas
padedant mokiniams: - pažinti save;
- reflektuoti įgytą patirtį;
- išsikelti ir siekti karjeros tikslo;

Per mokslo
metus

Klasių
auklėtojai,
Pavaduotoja
ugdymui

Balandis
Gegužė
Pagal
renginių
grafiką
Rugsėjis

Klasių
auklėtojai

Birželis
Sausis

Nuolat

Per mokslo
metus
Kartą per
savaitę
Per mokslo
metus
Nuolat

Pavaduotoja
ugdymui
Technologijų
mokytojai

Suplanuoti ir įvykdyti pažintiniai ir
šešėliavimo vizitai. Mokiniai vyks į įmones,
įstaigas ir kitas darbo vietas, kur susipažins su
darbo aplinka, profesijų įvairove, praktiškai
išbandys įvairių profesijų darbo specifiką.
Sukaups žinias apie konkrečias profesijas ir
mokymosi galimybes.
Mokiniai dalyvaus įvairiuose ugdymo karjerai
renginiuose (pvz.: LITEXPO ,,Mokykla
2022”, ,,Studijos 2022” ir kt.).
Bus teikiama aktuali informacija profesijos
pasirinkimo galimybių klausimais.

Turės informacijos apie paklausiausias
profesijas Lietuvoje ir užsienyje.
Mokiniai įgis profesinių kompetencijų,
„ pasimatuos“ šaltkalvio“ ir suvirintojo
profesijas.
Direktorė V. Plečiamos bendradarbiavimo veiklos,
Grigaitienė
pasirašyta bent 1 nauja bendradarbiavimo
sutartis.
Bibliotekininkė Ugdytiniai sužinos apie savanorystę, jos
D. Petrenko
galimybes, naudą. Bus suorganizuoti bent 2
savanorystės pristatymai.
Pavaduotoja
Įgyvendinta Ugdymas karjerai programa.
ugdymui
Klasių vadovai Mokinių profesinis orientavimas
integruojamas į klasės valandėles.
Soc pedagogai Įvykdytos konsultacijos, susisteminta
Atvejo
informacija apie mokinius;
vadybininkai - parašytos mokinių refleksijos;
- atlikta sisteminga mokinių konsultacija
siekiant karjeros tikslo
Pavaduotoja
ugdymui
A.Tomkevičius
J.Šibakovski

Atlikti testus gebėjimų, interesų, polinkių
atpažinimui (individualiai arba nedidelėmis
grupelėmis).
Individualių konsultacijų mokiniams dėl
pasirinkimo krypčių, baigus pagrindinio ugdymo
programą ir rengiant socialinės integracijos planus
teikimas.
4.

5.

Spalis

Klasių
auklėtojai

Baigiantis
buvimo
Centre
terminui

Atvejo
vadybininkas
Socialiniai.
partneriai
Soc. pedagogas
Pavaduotoja
ugdymui

Kvalifikacijos
kėlimas,
dalijimasis
gerąja darbo
patirtimi
viešinimas,
sklaida

Informacijos apie profesinį orientavimą sklaida
centro internetinėje svetainėje.

Nuolat

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose
profesinio orientavimo ir karjeros planavimo
klausimais.

Nuolat

Mokytojai,
atvejo
vadybininkai,
auklėtojai,

Veiklos
įsivertinimas

2022 m. Profesinio orientavimo plano
įgyvendinimo analizė:
- atliekamas tyrimas, mokinių
anketavimas/apklausos dėl Profesinio orientavimo
veiklos Centre

Gruodis

Darbo grupė

____________________________

Mokiniai sužinos, kokios profesijos atitinka jų
gabumus, polinkius, sugebėjimus ir norus.
Išvykstantiems iš Centro mokiniams bus
teikiama pagalba sudarant socialinės
integracijos planus.
Paviešintos vizitų, išvykų akimirkos
(nuotraukos) ir aprašymai mokyklos
tinklalapyje.
Mokytojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo
seminaruose, susijusiuose su profesiniu
orientavimu ir karjeros planavimu. Įgytos
žinios/patirtys bus panaudojamos pamokų
metu.
Parengtas tyrimo
(apklausos, anketos) instrumentas;
Apklausti mokiniai, apklausos duomenys
susisteminti. Parengtos išvados.

