
Ugdymo karjerai paslaugų
pasiūlymas mokyklos

bendruomenei



                    LKSA prezidentė Giedrė Valaitienė  +370 658 00387 
Laurynas Pečkaitis +370 685 54 414

     Žmogaus gyvenime vieni iš svarbiausių klausimų yra: Kas čia?
Kodėl? Kas aš ir kas būsiu? Šiandieninis gyvenimas verčia bėgti ir
lėkti, suspėti koja kojon su žaibiškai besikeičiančiomis
technologijomis, o vaikui, kuris dar gyvena mokyklinius metus,
šie klausimai yra ypač jautrūs ir sudėtingi. Informacija keičiasi
kas dieną ir kas valandą, todėl atsirinkti, pasirinkti – nėra pats
lengviausias uždavinys. Mes - Lietuvos karjeros specialistų
asociacija ir jos nariai, patyrę karjeros konsultantai (drįstame
sakyti - ekspertai), savo veikloje remiamės plačia šiuolaikinės
karjeros samprata, kai karjera suprantama kaip sąmoningas savo
gyvenimo kūrimas, atradimas ir vystymas, nuolatinis mokymasis,
darbas ir saviraiškos veiklos, kuriomis asmuo realizuoja save ir
yra naudingas kitiems. Mes - žmonės, kurie inicijavo ir inicijuoja
karjeros specialisto pareigybės atsiradimą mokyklose, dirbame
visoje Lietuvoje ir turime ilgametę patirtį profesinio orientavimo
srityje. 
     Vienas iš asociacijos tikslų – karjeros paslaugų kokybė, todėl
manome, kad galime būti naudingi prisidėdami prie mokinių
profesinės svajonės įgyvendinimo, prie karjeros paslaugų
teikimo visai mokyklos bendruomenei. 
    Ką galime pasiūlyti? Tik tai, kas patikrinta moksliškai ir duoda
apčiuopiamą naudą jaunam žmogui. 

Draugaukime!
 

    info.karjeros.asociacija@gmail.com
 

       (ugdymo karjerai paslaugų klausimais)
 
 

mailto:info.karjeros.asociacija@gmail.com


KARJEROS NAKTIS MOKYKLOJE

Netradiciniu laiku, netradiciniais metodais bei pokalbiais skatinti rinktis savo svajonių profesiją.

Tikslas - įdomiau, efektyviau, per komandinius žaidimus, pokalbius geriau pažinti save ir savo karjeros galimybes. 

Trukmė: 10 val. (+ 2 val. pasiruošimas renginiui)

Dalyviai: 100 mokinių, bet ne mažiau 70 mok.)

Kaina: 2911 Eur (lektoriai, priemonės, kviestiniai svečiai bei kelionės išlaidos į kainą įskaičiuota)

*Karjeros nakties turinys ir praktinių užsiėmimų sąrašas derinamas su kiekviena mokyklos bendruomene pagal poreikius.

PASLAUGOS MOKINIAMS

4 KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMO MODULIS MOKINIAMS    „4KK”

Keturių karjeros kompetencijų ugdymo modulis visai dienai. Praktiniai užsiėmimai, skirti šioms karjeros

kompetencijoms: Savęs pažinimas/ Profesijų pasaulio (aplinkos) pažinimas/ Karjeros planavimas/ Karjeros

įgyvendinimas . Rekomenduojama dalyvauti visoms pasirinkto amžiaus grupės klasėms (pvz., visos aštuntos),

užsiėmimai vyksta vienu metu atskirai visose klasėse.

Su kiekviena klase dirba 1-2 karjeros konsultantas(-ai). Klasės rotuojasi, tokiu būdu kiekvienas mokinys turi galimybę

susipažinti su visomis kompetencijomis. Pabaigoje - bendras renginys salėje su kiekvienos klasės paruoštais

pristatymais (jei leidžia pandeminė situacija).

Dalyviai: ne mažiau trijų klasių (pvz: 8a, 8a, 8c)

Trukmė: 4 pamokos - 4 val. (+1 val.-bendras renginys, jei leidžia pandeminė situacija)

Kaina: vienai klasei - 440 eur. (kaina gali kisti priklausomai nuo kuro kainos).

„*4KK“ modulį galime pravesti ir nuotoliu (kaina derinama individualiai).

HIBRIDINĖ KARJEROS KOMPETENCIJŲ DIENA

Mokinukai mokyklos klasėse, o karjeros specialistai išsibarstę po visą Lietuvą. Šiuolaikinių technologijų ir įtraukiančių,

suburiančių, smagių, nuotaikingų karjeros specialistų dėka ši karjeros diena virsta naujais atradimais ir informacija.

Kaip dažnai mums visiems pritrūksta drąsos... Drąsos priimti sprendimus, imtis naujų neišbandytų, mums nežinomų

dalykų, veiklų.. Kartais būna tokia idėja, o drąsos pritrūksta ją įgyvendinti. 

Dalyviai: trys arba keturios klasės

Trukmė: 2 val. arba 4 val. 

Kaina: 1 klasei – 125 Eur./1 val. nuotoliu. 

*Konkretus programos turinys derinamas su mokyklos bendruomene.

INDIVIDUALIOS KARJEROS KONSULTACIJOS  - „Mobilus karjeros konsultantų ekipažas į mokyklą“

Tikslas - padėti mokiniui analizuoti karjeros problemas, įveikti sprendimų priėmimo sunkumus, suteikti visą reikalingą

pagalbą, susijusią su jo pasirinkimais, gebėjimais. Padrąsinti ir padėti atsikratyti stereotipų apie karjeros sampratą.

Karjeros konsultacija suteikia aktualią ir savalaikės informacijos šaltinius apie studijas, savanorystę ir kitus aktualius

klausimus

BLITZ konsultacijos mokiniams. Vienu metu atvyksta ir dirba keletas karjeros konsultantų (kiek – nutaria mokykla),

galima organizuoti vienai klasei arba kelioms klasėms vienu metu.

Trukmė: 5val., vienos konsultacijos trukmė: 25 min.

Kaina: 1 karjeros konsultanto teikiamų konsultacijų bendra kaina –350 Eur. 

*sutartinė ir priklauso nuo mokinių skaičiaus, norinčių gauti karjeros konsultavimo paslaugą.



MOKINIAMS

Tikslas - suteikti žinių, ugdyti gebėjimus ir kompetencijas, suprasti bei formuoti nuostatas bei supažindinti

mokinius su mokymosi, saviraiškos ir darbo pasaulio galimybėmis.

Suvokti, kad karjera – tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kurį reikia sumaniai valdyti, jog karjerai ne mažiau

nei išsilavinimas yra svarbu lankstumas, persiorientavimas, prisitaikymas prie kintančios aplinkos ir sąlygų,

drąsa ir pozityvumas veikti neapibrėžtume.

Dalyviai: iki 70 mokinių (gali būti ir 1 klasė).

Trukmė: 1-2 val.

Kaina: 168 Eur/1 val. 

Temos: „Paties geriausio pasaulio pašnekovo paslaptys“, „Stresuoju?!..“, „Tarpusavio pagarba, atvirumas,

pasitikėjimas“, „Memų įtaka karjeros pasirinkimui“, „Kam mokytis, jei viską darys robotai?“, „Kaip atrasti tai, kas

Tavo?“, „Kas TA karjera?“, „Ate mokyklai, labas gyvenimui“, „Mano laiko vagys“, „Kūrybiškumas ir verslo idėjų

generavimas“, „ES, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos“ , „Motyvacijos laiško rašymo dirbtuvės“ ir kt.

TEMINĖS PASKAITOS

PEDAGOGAMS

Paskaitos ir kvalifikacijos tobulinimo mokymai-seminarai, skirti plėtoti kompetencijas, reikalingas ugdymo

karjerai integravimui į mokomuosius dalykus, netradicinių ugdymo karjerai metodų taikymui, konsultavimui ir

kt. Paskaitos bendrosioms kompetencijoms stiprinti , reikalingoms karjeros planavimui bei konsultavimui.

Trukmė: 2- 4-6-8 val.

Kaina: 168 Eur/1 val.

Temos: „45x10“: karjeros paslaugų teikimas šiandieninėje mokykloje“, "Karjeros ugdymo kompetencijos

mokytojo darbe", „Vadovo lyderystės kodas“, „Efektyvus mokymasis ir mokymas“, „ES, JAV ir Lietuvos

aukštojo mokslo sistemos“  ir kt.

TĖVAMS
 Paskaitos/diskusijos, kurių tikslas įtraukti tėvus į vaikų mokymosi procesą ir karjeros planavimą,

padėti geriau juos suprasti bei palaikyti priimant svarbius gyvenimo sprendimus.

Trukmė: 1-2 val.

Temos: „Kad egzaminai žemuogėmis kvepėtų“, "Karjeros planavimo procesas", "17 karjeros planavimo

principų", „Kai aš mažas buvau“, "Memų įtaka karjeros pasirinkimui", „Mano vaikas renkasi. Kaip padėti?“, „ES,

JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos“ , „Tėvai tėvams: apie studijų užsienyje finansinio krepšelio

ypatumus“ ir kt.

Kaina: 168 Eur/1 val.

*Paskaitos organizuojamos kontaktiniu ir online būdu.



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

"Efektyvūs pagalbos įrankiai karjeros specialistams ir klasių vadovams ugdant mokinių

karjeros kompetencijas" (40 val.)

Mokymasis – tai aktyvi tikslinga besimokančiojo veikla, sukelianti esminius pokyčius. Todėl mokytojai turi

veiksmingai planuoti mokymą (-si), apgalvoti mokymo metodus, integruojant ugdymo karjerai temas dalyko

pamokose, taikyti profesinio informavimo ir konsultavimo technikas, maksimaliai siekiant kiekvieno mokinio

mokymosi pasiekimų ūgties, savarankiško sprendimų prėmimo asmeninės karjeros planavimo ir įgyvendinimo

srityje. Vadinasi, mokytojas/karjeros specialistas turi gebėti atskirti ir derinti informacijos suteikėjo, patarėjo ir

konsultanto vaidmenis darbe su mokiniais, skatinti konsultuojamojo (mokinio) atsakomybę už sprendimo

paiešką ir priėmimą. 

Programos dalyviai susipažins su individualaus ir grupinio konsultavimo ypatumais, technikomis. Tikėtina, kad

ugdomojo konsultavimo pagalba gerbs mokinių skirtumus, priims jų skirtingą požiūrį į pasaulį, gerbs mokinių

pasirinkimus, skatins mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą.

Daugelis mokinių dažnai planuoja studijas užsienio šalyse. Programos dalyviai įgis žinių apie užsienio šalių

aukštojo mokslo sistemas, aukštojo mokslo institucijas, stojimo procedūras ir reikalavimus, kad jie galėtų

padėti pasirinkti kiekvienam mokiniui akademiniu, finansiniu ir kitais atžvilgiais tinkamiausią aukštąją mokyklą

bei programą, pagelbėti rengiant dokumentus bei kad įgytų įgūdžių ruošti mokyklos teikiamus dokumentus.

Programą sudaro atskiri, tačiau tarpusavyje susiję 4 moduliai po 10 val.

1.  Mokinių karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo kompetencijų ugdymo galimybės.

2.  Ugdomasis konsultavimas kaip pagalbos priemonė karjeros specialisto darbo efektyvinimui.

3.  Pagalbos mokiniams būdai ir formos planuojant mokinių stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokyklas.

4.  Kaip padėti mokiniams tvirčiau žengti į darbo rinka?

Seminaras organizuojamas Elektrėnų švietimo paslaugų centro pagalba.

Dalyviams, išklausiusiems visus 4 modulius, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas. Dalyviams, kurie

registruojasi tik į atskirus modulius, išduodama pažyma. 

Dalyviai: nuo 25 

Kaina: vieno modulio (seminaro) kaina – 46 Eur. 

*Mokymo programa organizuojama tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu.



"Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje" (40 val.)

Ši programa skirta pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams,

mokyklų vadovams. Tai praktiniai mokymai visiems, kurie neabejingi profesinio orientavimo temai. Ypatingai

aktualu karjeros specialistams: ir neturintiems patirties, ir jos jau turintiems. Ši programa padės karjeros

specialistams susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis,

išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose problemas, atskleis formas ir būdus,

padedančius sėkmingiau įgyvendinti mokykloje „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo

karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.

Programą sudaro atskiri, tačiau tarpusavyje susiję 4 seminarai po 10 val.

1.  Profesinis orientavimas bendrojo ugdymo mokyklose.

2.  XXI a. kompetencijos, jų svarba ir ugdymas.

3.  Karjeros konsultavimo procesas.

4.  Šiuolaikiniai karjeros kompetencijų ugdymo metodai.

Seminaras organizuojamas Elektrėnų švietimo paslaugų centro pagalba.

Dalyviams, išklausiusiems visus 4 modulius, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas. Dalyviams, kurie

registruojasi tik į atskirus modulius, išduodama pažyma. 

Dalyviai: nuo 25 

Kaina: vieno modulio (seminaro) kaina – 46 Eur. 

*Mokymo programa organizuojama tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu.

SMALSAUTI - MOKYTIS - IŠBANDYTI - PATIRTI - NUSIVILTI - PAKILTI - SVAJOTI - DALINTIS -
KURTI - BURTI - SKRENDAM KARTU!

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS


