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 Supažindinti su Nordplus Adult projekto „Karjeros 

vadyba suaugusiųjų švietime“ įgyvendinimo patirtimi 
bei rezultatais.

 Nordplus Adult programa yra sudėtinė Bendrosios Nordplus programos dalis. 
Nordplus programą finansuoja Šiaurės ministrų taryba. Šis projektas finansiškai yra 
remiamas Nordplus Adult mokymosi programos. Šis pranešimas atspindi tik 
autoriaus požiūrį ir Šiaurės ministrų taryba nėra atsakinga už bet kokį pranešime 
pateiktos informacijos panaudojimą.

 Lietuvoje Nordplus Adult programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

PRANEŠIMO TIKSLAS 




 Projekto trukmė: 24 mėnesiai.

 Projekto pradžia: 2015 – 10 – 01. 

 Projekto pabaiga: 2017 – 09 – 30.

 Projekte dalyvaujančios šalys: Islandija, Latvija, 
Lietuva, Norvegija, Švedija.

 Projekto koordinatorius: Lietuva.

NORDPLUS ADULT PROJEKTAS 
„KARJEROS VADYBA 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME“




 ISLANDIJA. Lygių galimybių centras „Jafnréttishús“ yra 

privati nevyriausybinė organizacija. Šio centro pagrindinė 
veikla yra susijusi su migrantų integracija bei įtraukimu į 
visuomenę. Migrantams ypač reikia profesionalaus 
karjeros orientavimo paslaugų, nes šie žmonės atvyko iš 
kitos kultūros ir iš visai kitos švietimo sistemos. 

 LATVIJA. Nevyriausybinė organizacija „Motyvacinės
technologijos“ buvo sukurta siekiant rasti geriausius 
metodus ir technologijas, padedančias motyvuoti žmones, 
kurie yra susiję su suaugusiųjų švietimu ir vadovavimu 
jam. Ši nevyriausybinė organizacija jungia suaugusiųjų 
švietimo specialistus, kurie specializuojasi įvairiose 
srityse, taip pat ir karjeros orientavimo. 

PROJEKTO PARTNERIAI




 LIETUVA. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

suaugusiųjų mokymo centras – tai formalaus ir 
neformalaus suaugusiųjų mokymosi institucija, įkurta 
1994 metais, Vilniuje. Bitės SMC  yra projekto 
koordinatorius, atsakingas už projekto koordinavimą, 
valdymą ir finansinius klausimus. 

 NORVEGIJA. Roningen aukštesnioji liaudies mokykla, 
įkurta 1969 metais. Ši mokykla yra sukurta pagal senas 
liaudies mokyklų tradicijas, čia mokosi mokiniai iš visos 
Norvegijos, taip pat ir iš kitų pasaulio šalių ir tai sukuria 
mokykloje unikalią multikultūrinę aplinką. Norvegų 
partneriai turi nemažai patirties karjeros orientavimo 
srityje. 

PROJEKTO PARTNERIAI




 ŠVEDIJA. „Vasterviko stovykla“ yra organizacija 

Švedijoje, Vastervik regione, suteikianti žmonėms 
teisę įgyti aukštesnįjį išsilavinimą, padedantį siekti 
karjeros arba vystyti verslą. Ši organizacija yra viena 
iš labiausiai patyrusių partnerių karjeros 
orientavimo srityje bei siekia pagerinti savo karjeros 
orientavimo sistemą. 

PROJEKTO PARTNERIAI




 Pirminė idėja: profesinis orientavimas yra skirtas tik 

žmonėms iki 18 metų. O kaipgi suaugusiųjų poreikiai? 

 Pagrindinis šio projekto rezultatas yra unikali, sistemiška, 
gerai apgalvota ir lengvai pritaikoma suaugusiųjų 
profesinio orientavimo programa, padedanti 
suaugusiesiems padidinti savęs vertinimą ir vystyti 
įgūdžius bei kompetencijas, būtinus suaugusiems 
žmonėms planuojant savo gyvenimą, išsilavinimą ir 
karjerą. 

 Programos tikslas nėra TIK KAŽKO MOKYTI. 
Svarbiausia idėja yra skatinti suaugusiųjų gebėjimus 
tobulėti skirtingomis aplinkybėmis.

PROJEKTO ESMĖ




 Išanalizuoti esamą situaciją bei suaugusiųjų poreikius. 
 Remiantis atliktu tyrimu sukurti programą, kuri gali būti 

įgyvendinta įvairių tipų suaugusiųjų švietimo institucijose. 
 Sukurti metodologinę medžiagą suaugusiųjų švietimo 

institucijoms, padedančią praktiškai įgyvendinti šią programą 
skirtingoms suaugusiųjų grupėms (imigrantams, vakarinių 
mokyklų mokiniams, socialinės rizikos šeimoms ir t.t.).

 Rasti geriausius būdus kaip priartinti šią programą prie 
suaugusiųjų ir kaip padrąsinti juos dalyvauti programoje 
įtraukiant į šio projekto veiklas įvairius profesionalus, kurie yra 
patyrę šioje srityje.

 Rasti geriausius būdus kaip padaryti šio projekto rezultatus kuo 
labiau tvarius bei ilgalaikius (projekto internetinis puslapis, 
lankstinukai, praktinis programos įgyvendinimas). 

PROJEKTO TIKSLAI



 Tyrimas ir poreikių analizė (apklausta 70 besimokančiųjų ir 40 karjeros 
specialistų naudojant visų partnerių kartu sukurtą klausimyną).

 Remiantis poreikių analize ir bendradarbiaujant su karjeros orientavimo 
specialistais paruošta karjeros orientavimo programa.

 Programa išbandyta kiekvienoje šalyje (po 30 žmonių kiekvienoje 
institucijoje).

 Programa išversta į partnerių kalbas. 
 Įvyko tarptautinė konferencija Rygoje. 
 Sukurta metodologinė platforma ir internetinis puslapis 

http://www.adultguidance.lv/
 Įvyko 5 tarptautiniai susitikimai kiekvienoje projekto šalyje.
 Projekto sklaidos veiklos: internetinis puslapis, lankstinukai, straipsniai 

EPALE, informacija Facebook ir internetiniame puslapyje, straipsnis ir 
pranešimai suaugusiųjų švietimo konferencijose Vilniuje, Šiauliuose.

 Vyksta programos įgyvendinimas suaugusiųjų mokymo institucijose. 

PROJEKTO VEIKLOS IR 
REZULTATAI

http://www.adultguidance.lv/






„APŠILDANTYS“ UŽSIĖMIMAI





IŠSIAIŠKINTI VISUS NEAIŠKUMUS 
GRUPĖJE JIEMS KILUS





NAUDINGOS IR VISUS 
ĮTRAUKIANČIOS VEIKLOS GRUPĖSE





SUPLANUOTI BŪSIMAS VEIKLAS





PO DARBŲ ATSIPALAIDUOTI 
VISIEMS KARTU/KULTŪRINĖ 

PROGRAMA






 Geri partneriai.

 Aktuali ir motyvuojanti veikti idėja bei prasmingas 
rezultatas.

 Patikima projekto rengimo komanda savo šalyje.

 Aiškus užduočių pasiskirstymas tarp partnerių, 
komunikacijos taisyklės.

 Karjeros vadybos praktinė patirtis kiekvienoje 
šalyje.

 Nuolatinis dėmesys biudžetui.

SVARBU
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DĖKUI UŽ DĖMESĮ!


