
METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„KARJERĄ KURKIME DRĄSIAI“

Aptarti profesinio orientavimo būdus ir metodus, padedančius mokiniams

sėkmingiau plėtotis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau

adaptuotis nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir patraukliau mokytis.

Užtikrinti metodinį ir dalykinį karjeros specialistų bendradarbiavimą.

Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja darbo patirtimi.

Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi profesinio orientavimo srityje ir

sukurti erdvę įstaigų vadovams, karjeros specialistams, dalykų mokytojams bei

klasių vadovams bendradarbiauti.

Konferencijos uždaviniai:

Konferencija skirta: mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, karjeros

specialistams, dalykų mokytojams, klasių vadovams. 

Konferencijos kaina (su pietumis): 30 Eur. 

Registracija į konferenciją vykdoma per elektroninę renginių registracijos sistemą

„Semi+“ (www.semiplius.lt).

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos karjeros specialistų asociacija (LKSA)

 

Išsamesnė informacija teikiama:

el. paštu info@lksa.lt arba telefonu +370 658 00387
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 

Konferencijos moderatorė: Giedrė Valaitienė – Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadovė

METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„KARJERĄ KURKIME DRĄSIAI“

9.30 – 10.00 Pasitikimo kava.
10.00 – 10.15 Konferencijos pradžia. Sveikinimo žodis.
10.15 – 11.15 Savanorystė kaip karjeros startas. Socialiniai tinklai kaip darbo

skelbimas.  Laurynas Šeškus, UAB „Nord Play“ vadovas, TV
prodiuseris, TV projektų ir socialinių iniciatyvų autorius.

11.15 – 11.45 Gyvenimo logistika. Dr. Mindaugas Samuolaitis, Kauno kolegijos
karjeros centro vadovas, pasaulinio tinklo Businet valdybos narys.

11.45 – 12.05 Kokios grąžos galime tikėtis iš „investicijų” į Karjeros
pasirinkimą“. Asta Blažinskienė, Lietuvos karjeros specialistų
asociacijos narė.

Pietūs. Restoranas „Senoji Hansa" J.Basanavičiaus g. 29, Palanga.12.05 – 13.00 

I grupė
„Kaip išlukštenti mokinio svajones“

(individualios ir grupinės karjeros 
konsultacijos – praktika, patarimai, metodai).

Moderuoja: Daiva Šilienė, Jolanta Stonienė,
Vidutė Ališauskaitė, Lina Stubrienė, Kęstutis

Mikolajūnas, Laurynas Pečkaitis

II grupė
„Mylėti = leisti klysti = palaikyti“ 

(darbas su mokinių tėvais, skirtingi vaikai,
skirtingi tėvų lūkesčiai).

Moderuoja: Edita Mačiulskė, Daiva
Gramalienė, Akvilė Bukinienė

III grupė
„Darbo rinkos duris pravėrus...“ 

(darbo rinkos tendencijos, prognozės, 
nauji iššūkiai)

„Naujienos studijų užsienyje fronte“
(pasirinkimai, stojimo sąlygos, pokyčiai

pasaulyje ir Europoje). 
Moderuoja: Valdemar Chorostin, 

Renata Škimelienė

IV grupė
„Žingsniai karjeros specialisto profesinio

meistriškumo link“ 
(KS įvaizdis, darbo etika, darbo higiena,

savimotyvacija, iššūkių įveikimas,
savivertė, profesinės kompetencijos

 ir jų auginimas). 
Moderuoja: Asta Blažinskienė, Eglė Mackie,

Elmyra Damonskienė

13.00 – 15.30 Darbas grupėse*
Pertrauka.14.00 – 14.30 

Darbo grupėse ir konferencijos apibendrinimas.15.30 – 16.00 

Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę nežymiai koreguoti konferencijos programą. 
Visi konferencijos dalyviai „išsineš“ po kelis praktinius darbo metodus.

*Kiekvienas dalyvis dalyvaus dviejose darbo grupėse


