
 

 

 

Molėtų švietimo centro projektas „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros 

paslaugas jaunimui“, EG-2014-P(PO)-156 

Projektas finansuojamas Erasmus+ programos, kurią LR administruoja Švietimo mainų paramos fondas 

Projekto laikotarpis 

2014  m. balandžio – spalio mėn. 

Projekto tikslai 

1. Tobulinti profesinio orientavimo specialistų profesines kompetencijas konsultavimo srityje, organizuojant 

kvalifikacijos tobulinimo mokymus. 

2.  Teikti jaunimui kokybiškas profesinio orientavimo konsultacijas ir informaciją apie mobilumo 

(mokymosi, studijų, stažuočių tikslais) galimybes, organizuojant Konsultacijų dieną. 

3. Skatinti regioninę, vietinę, institucinę partnerystę projekto įgyvendinimui. 

Projekto tikslinės grupės: 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų profesinio orientavimo specialistai (karjeros 

koordinatoriai ir konsultantai, PO koordinacinių grupių nariai, mokyklų psichologai, socialiniai 

darbuotojai, mokytojai); 

2. Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokiniai 

Projekto veiklos 

1. 2014 m. gegužės-birželio mėn. Molėtų švietimo centre vyks 2 dienų (18 akad. val.) mokymai Molėtų 

ir Anykščių rajonų profesinio orientavimo specialistams „Kokybiškas profesinis konsultavimas 

teikiant karjeros paslaugas jaunimui“. Programos dalyviai mokysis modeliuoti ir planuoti individualias 

ir grupines konsultacijas, sėkmingai valdyti pokalbio eigą konsultavimo metu, užmegzti ir išlaikyti 

draugišką bendravimo ryšį su jaunu žmogumi. Susipažins su konsultavimo etika, išbandys įvairius 

konsultavimo metodus ir priemones, išmoks juos naudoti išsiaiškinant konsultuojamojo poreikius, juos 

analizuojant, ugdant jaunuolio pasitikėjimą savimi, motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę planuojant 

karjerą. Bus parengti grupinių konsultacijų scenarijai, kuriuos numatoma panaudoti projekto 

„Konsultacijų dienoje“ ir PO specialistų kasdieninėje praktikoje. Dalyviai susipažins su mobilumo 

galimybėmis, mokysis lanksčiai bei kūrybingai pateikti aktualią jaunimui informaciją. 

2. 2014 m. spalio mėn. pradžioje Molėtų gimnazijoje bus organizuojama „Konsultacijų diena“, kurios 

metu vyks individualus ir grupinis mokinių profesinis konsultavimas. Profesinio orientavimo specialistai 

panaudos projekto mokymuose įgytas profesines kompetencijas praktikoje – ves grupines konsultacijas 9-

10 kl. mokiniams, individualiai konsultuos 11 ir 12 klasių mokinius savęs pažinimo, karjeros planavimo 

klausimais. „Konsultacijų dienos“ dalyviai susipažins su EURODESK tinklo veikla, jo teikiama naudinga 

informacija jaunimui, dalyvaus aktyviose veiklose – savanorystės skatinimo ir mobilumo galimybių 

pažinimo informacinėse sesijose. 

Projekto partneriai 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot) – Eurodesk Lietuva nacionaliniai partneriai  

Molėtų gimnazija  
 

Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. 

Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 


