UGDYMAS KARJERAI
Karjera - visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir
darbo patirčių seka.
Karjeros paslaugų sistema mūsų mokykloje
Mokykloje sudaryta ugdymo karjerai koordinavimo darbo grupė:
Angelina Jucikienė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Virginija Stoškienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Laura Kuncaitienė – pagrindinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Marina Vaitiekūnienė – humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Virginija Krikščionaitienė – psichologė;
Genovaitė Zdanavičienė – socialinė pedagogė, karjeros koordinatorė.
Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja
ir organizuoja susitikimus su kitų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis
specialiais puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).
Mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002.
Projekto tikslai:
1. Sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų sistemą bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme.
2. 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 visą gyvenimą.
Karjeros paslaugos:
 Ugdymas karjerai (prioritetinė paslauga);
 Karjeros konsultavimas;
 Karjeros informavimas (kartu su profesiniu veiklinimu);
 Karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės
Naudingos nuorodos:
www.aikos.smm.lt – atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (profesijų aprašymai)
www.cvonline.lt – tarptautinės personalo atrankos kompanijos filialas, testai
www.darborinka.lt – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
www.manager.lt – darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas
www.egzaminai.lt – nacionalinis egzaminų centras
www.euroguidance.lt – profesijų vadovas
www.europass.lt – informacija apie savęs pristatymą
www.kurstudijuoti.lt – informacija apie galimybę studijuoti toliau
www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža
www.tinklas.lt – Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan.
www.mokslas.lt – Lietuvos mokslas ir studijos
www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį
www.smm.lt – LR švietimo ir mokslo ministerija
www.stojimai.lt – informacija apie studijas, stojimo galimybes
www.studijos.ltwww.draugiskasinternetas.lt
www.cv.lt, www.cvbankas.lt, www.cvmarket.lt - darbo ieška
www.buk-savanoriu.lt, zinauviska.lt - savanorystė, studijos, kelionės, darbas, finansavimo paieška Ugdymo
karjerai informacinė svetainė MUKIS

