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CareerGUIDE. Kas tai?
CareerGuide – tai tarptautinis profesinio konsultavimo tinklas, skatinantis
ugdymo karjerai sistemos kūrimą Europos mokyklose ir atviras visiems
pedagogikos, psichologijos, technologijų bei darbo rinkos ekspertams.
Profesinis konsultavimas. Kas tai?
Profesinis konsultavimas - tai užsiėmimai bei paslaugos, kuriomis siekiama
padėti įvairaus amžiaus žmonėms bet kuriame jų gyvenimo tarpsnyje pasirinkti
mokymosi instituciją, profesiją bei planuoti ateities karjerą. Tokios paslaugos gali
būti teikiamos mokyklose, universitetuose, kolegijose, kitose profesinio rengimo
institucijose, darbo biržose, bendruomenių ar privačiuose konsultavimo
centruose bei darbo vietose. Vykdomų užsiėmimų pobūdis – individualūs ar
grupiniai užsiėmimai tiesioginiu arba nuotoliniu būdu (organizuojant pagalbos
linijas, informacijos teikimą internetu). Teikiamos paslaugos apima naujausios
informacijos apie karjeros projektavimą sklaidą leidiniuose, informacijos paiešką
naudojantis informacinėmis technologijomis, asmenybės įvertinimo bei
įsivertinimo metodų pažinimą, testavimo, profesinio veiklinimo, darbo paieškos
priemonių bei ugdymo karjerai programos įsisavinimą. Teikiamos paslaugos
padeda asmeniui ugdyti pasitikėjimą savimi, suvokiant savo galimybes įgyti
karjeros projektavimo gebėjimus.
Projekto tikslas
Pagrindinis projekto CareerGUIDE for Schools tinklo tikslas – skatinti ugdymo
karjerai plėtotę Europos mokyklose, tokiu būdu mažinant neatitikimą tarp
mokyklos ir darbo rinkos poreikių. Projekto uždaviniai:
•

skatinti švietimo politikus domėtis ugdymu karjerai bei gerinti profesinio
konsultavimo paslaugų kokybę;

•

teikti geriausius ugdymo karjerai sistemos pavyzdžius Europos mokyklose;

•

peržiūrėti ir įvertinti metodus ir praktines programas, kurios remiasi IT
technologijomis;

•

pasiūlyti ekspertų pagalbą ir kvalifikacijos kėlimo programas profesinio
konsultavimo specialistams Europoje;

•

sukurti ugdymo karjerai programos vadovą;

•

sukurti bendrųjų gebėjimų aprašus pagrindinėms profesijoms.

Šių uždavinių įgyvendinimui bus parengtas internetinis portalas „Profesinio
konsultavimo tinklas mokykloms”, kuris veiks kaip portalas, skirtas profesinio
informavimo, bendravimo ir ugdymo karjerai sistemos kūrimui mokyklose
(www.career-guide.eu).
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CareerGUIDE metodai
CareerGUIDE for Schools tarptautinio bendradarbiavimo tinklas sudarytas iš
tarpusavyje bendradarbiaujančių darbo grupių. Darbo grupėse dalyvauja įvairių
sričių ekspertai, dirbantys atskiroje profesinio konsultavimo srityje. Dirbdami
savarankiškai jie analizuoja skirtingus profesinio konsultavimo aspektus, o
nuolat bendraudami pasidalija savo žiniomis ir patirtimi. Tokiu būdu
pasiekiamas geriausias rezultatas.
Darbo grupės
Šiuo metu sukurtos darbo grupės, tiriančios šias ugdymo karjerai sritis:
•
•
•

Pažink save
Pažink darbo rinką
Pasirenk karjerai

Darbo grupės, tenkindamos savo bendravimo ir gerosios patirties perdavimo
poreikius, naudojasi internetu ir kitomis šiuolaikinėmis technologijomis.
CareerGUIDE for Schools tinklo interneto portalas taps pagrindine priemone,
kurioje bus talpinama informacija apie karjeros planavimą, projektavimą
Europos šalyse. Sukurta integruota bendravimo platforma, skirta tiesioginiam
bendradarbiavimui, bendravimui ir priėjimui prie informacijos. Šioje platformoje
galima nuolat atnaujinti informaciją ir ja keistis, gauti kvalifikuotą pagalbą.
Projekto veikla ir rezultatai
During the CareerGUIDE network’s life the partnership pursues the following
activities:
•
•
•
•
•
•

Europinio profesinio konsultavimo tinklo plėtotė, įtraukiant bendrojo
lavinimo mokyklas, profesinio konsultavimo centrus ir švietimo politikus;
Profesinio konsultavimo portalas, kuriame bus galima rasti naujausią
informaciją profesinio konsultavimo klausimais bei diskusijų forumus
gerosios patirties sklaidai;
Teorijos ir praktikos susiejimas darbo grupių tyrimuose;
Darbo grupių susitikimų ir konferencijų organizavimas;
Tinklo efektyvumo ir tobulinimo stebėjimas ir vertinimas;
Gerosios patirties tarp projekto partnerių sklaida, rengiant informacinius
lankstinukus, metines veiklos ir profesinio konsultavimo efektyvumo
vertinimo ataskaitas.
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