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Pratarmė

 

Spartus informacinių technologijų vystymasis bei globalizacijos procesai veikia visas žmonių 

gyvenimo sritis. Ne išimtis ir studijų organizavimas. Nors nuotolinės studijos, kaip tradicinio (au-

ditorinio) mokymo alternatyva, Vakarų visuomenėse plėtojama nuo XIX amžiaus vidurio, didesnę 

reikšmę jos įgijo atsiradus ir išplitus World Wide Web ryšiui. Naudojant naujausias informacines 

technologijas, nuotolinės studijos smarkiai išplečia mokymosi galimybes, leidžia bet kuriuo laiku ir 

bet kurioje vietoje tenkinti nuolatinio žinių atnaujinimo poreikį. 

Nuotoliniu būdu galima įgyti įvairių kompetencijų, tarp jų ir karjeros valdymo. Karjeros valdymo 

kompetencijos – tai asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos planavimui, derinimui su kitomis 

gyvenimo sritimis, įgyvendinimui ir vertinimui reikalingos žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos. 

Šios kompetencijos padeda priimti asmenybę bei išorinio pasaulio siūlomas galimybes geriausiai 

atitinkančius karjeros sprendimus, sėkmingai derinti karjeros pasirinkimus su kitomis gyvenimo 

sferomis (laisvalaikiu, šeima), laiku pastebėti bei spręsti karjeros problemas. 

Nuotolinės studijos, palyginti su auditoriniu mokymu, pasižymi specifi niais bruožais. Nuotolinių 

studijų pagrindas yra savarankiškas studentų darbas, grindžiamas į specialią mokymosi aplinką 

įdėtomis savarankiško mokymosi metodinėmis priemonėmis. Esminis tradicinių studijų bruožas 

yra tiesioginis bendravimas tarp mokančiojo ir besimokančiojo, kuris nuotolinėse studijose pakei-

čiamas netiesioginiu (nuotoliniu) bendravimu, naudojant informacines technologijas.

Tradicinio ir nuotolinio mokymosi ypatumai nulemia kitokius studijų organizavimo, mokomo-

sios medžiagos rengimo, mokymo proceso planavimo bei vykdymo, įgytų kompetencijų verti-

nimo principus. Šioje metodinėje priemonėje pateiksime rekomendacijas, į ką atkreipti dėmesį 

organizuojant karjeros valdymo kompetencijų mokymus nuotoliniu būdu. Aptarsime įgytų kom-

petencijų vertinimo principus, pristatysime pagrindinius mokymo nuotoliniu būdu metodus. Čia 

taip pat galėsite susipažinti su pagrindiniais konsultavimo internetu aspektais bei nuotoliniams 

mokymams naudojamomis informacinėmis technologijomis. 



STUDENTŲ SAVARANKIŠKO KARJEROS STUDENTŲ SAVARANKIŠKO KARJEROS 

VALDYMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO VALDYMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO 

NUOTOLINIU BŪDU PROGRAMANUOTOLINIU BŪDU PROGRAMA
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Bendroji dalis
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai. Mokymuose gali dalyvauti visi universitetų ir kolegijų pir-

mos studijų pakopos studentai.

Programos tikslas. Padėti studentams sistemingai ugdytis karjeros valdymui reikalingas 

kompetencijas savęs pažinimo, mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo bei karjeros planavi-

mo srityse.

Šio kurso programa sudaryta iš trijų modulių:

1. savęs pažinimo;

2. mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo;

3. karjeros planavimo.

Programos struktūra ir valandų skaičius. Bendra rekomenduojama studijų laiko apimtis – 

122 val., iš kurių skirta:

– 2 val. – įvadinei paskaitai;

– 40 val. − savęs pažinimo moduliui;

– 40 val. − mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo moduliui;

– 40 val. − karjeros planavimo moduliui.

Įgytų kompetencijų vertinimo nuostatai. Kompetencijų įsisavinimas yra vertinamas pagal 

žinių, supratimo, taikymo, analizės ir sintezės lygmenis. Karjeros konsultantai nuotoliniu būdu 

studentams užtikrina nuolatinį grįžtamąjį ryšį, kuris padeda jiems maksimaliai greitai ir efektyviai 

įgyti karjeros valdymo kompetencijų bei įveikti jų ugdymosi kliūtis. Vertinimo procese skatinamas 

studentų savęs vertinimas, refl eksyvus mąstymas, studentų bendradarbiavimas, siekiama, kad stu-

dentai tęstų kursą iki galo.

Rekomendacijos kurso įgyvendinimui:

1. Prieš pradedant įgyvendinti nuotolinį kursą, būtina išsiaiškinti, kiek studentai yra pasi-

rengę mokytis nuotoliniu būdu. Todėl reikia įvertinti studentų: 

– tikslinės grupės charakteristikas; 

– mokymosi motyvus ir siekius;

– patirtį, susijusią su nuotoliniais mokymais;

– pasirengimą naudotis tomis technologijomis, kurias planuojama naudoti kurso metu;

– interneto ryšio ir technologijų, būtinų efektyvioms savarankiškoms nuotolinėms stu-

dijoms, prieinamumą studentams; 

– išankstines nuostatas ir numatomas problemas, kurios gali sutrukdyti efektyviai da-

lyvauti savarankiškų nuotolinių studijų kurse. 

2. Organizuojant nuotolinio mokymosi kursą rekomenduojama:

– atlikti įvadinį instruktažą, kurio tikslas supažindinti studentus su virtualia mokymosi terpe;

– įvadinę paskaitą rengti auditorijoje, kurios metu būtų pristatyta šiuolaikinė karjeros 

samprata ir karjeros valdymas;

– kiekviename metodinės medžiagos skyriuje integruoti praktines užduotis, kurių tiks-

las − įgūdžių ir gebėjimų lavinimas. Praktinės užduotys turėtų būti suformuluotos 

taip, kad studentas jas galėtų atlikti ir interpretuoti savarankiškai;

– kiekvieną metodinės medžiagos skyrių baigti savikontrolės užduotimis;

– kiekvieno modulio gale atlikti kontrolinius testus, kurių tikslas įvertinti mokymosi 
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metu įgytas karjeros valdymo žinias, įgūdžius ir gebėjimus; 

– nurodyti griežtus modulio baigimo terminus. Neatsiskaitę už vieną modulį, studen-

tai negali pereiti prie kito;

– numatyti reguliarias nuotolinio kurso konsultanto konsultacijas su studentais elek-

troninių pokalbių metu; 

– suteikti galimybę studentams iškilusius neaiškumus išsiaiškinti tiesiogiai kreipiantis į 

konsultantą elektroniniu paštu.

3. Skiriant nuotolinio kurso konsultantą būtina užtikrinti, kad jis atitiktų tokius specifi nius 

reikalavimus:

– gebėtų reikšti savo mintis ir jausmus tekstuose;

– gebėtų padėti studentams reikšti savo mintis ir jausmus tekstuose;

– pakankamai pasitikėtų savimi virtualioje erdvėje; 

– gebėtų nepasiduoti skepticizmui ir pasipriešinimui, susijusiam su technologijų nau-

dojimu konsultavime;

– domėtųsi technologijų taikymo galimybėmis konsultavime;

– gebėtų įveikti galimus nuotolinio konsultavimo proceso trūkumus ir nesklandumus 

(ryšio nutrūkimas, techninės pagalbos neprieinamumas esant reikalui);

– gebėtų tinkamai įvertinti, kokiais atvejais reikėtų pereiti nuo nuotolinės studento(-ų) 

konsultacijos prie tiesioginės.

4. Kurso metu konsultuojant studentus, būtina pasirinkti tinkamas konsultavimo formas:

– sinchroninę (nuotoliniai pokalbiai realiuoju laiku);

– asinchroninę (elektroninis paštas). 

5. Konsultuojant studentus nuotoliniu būdu, būtina laikytis tokių reikalavimų:

– prieš išsiunčiant laiškus studentams būtina visada pasitikrinti gavėjų sąrašus (To:, Cc:, Bcc:);

– savo laiškuose būtina trumpai apibūdinti prisegamas bylas; 

– būtina numeruoti visas siunčiamas užduotis, klausimus ir sąrašus;

– atsakant į laiškus, apačioje reikėtų palikti tik vieną ar kelis pranešimus, į kuriuos atsa-

kote, bet ne visą susirašinėjimo įvairiais klausimais medžiagą;

– norint pabrėžti ar akcentuoti tam tikras siunčiamas svarbias laiško vietas pageidauti-

na formatuoti jo tekstą; 

– pageidautina kiekvienam nuotoliniam kursui turėti po atskirą pašto dėžutę, kurioje 

gaunamus laiškus iš karto būtų galima skirstyti į kategorijas; 

– konsultuojant nuotolinio kurso studentus būtina įvertinti, kad siunčiama ir gaunama 

informacija nėra visiškai konfi denciali ir dėl įvairių priežasčių gali pakliūti į viešumą;

– studentams negalima siųsti medžiagos, jeigu iškyla abejonių, ar tokiu būdu nebus 

pažeistos kieno nors autorinės teisės;

– visus siunčiamus laiškus būtina pasirašyti ir nurodyti jų temą; 

– iš grupinio konsultavimo reikia pereiti prie individualaus, jei yra pradedamos aptari-

nėti asmeninės studentų problemos, kurių aptarimas grupei yra neaktualus.
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Pavienių modulių aprašymas

Savęs pažinimo modulis

Modulio tipas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio lygis. Pirma studijų pakopa.

Kuriame kurse dėstomas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Semestras. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio valandų, grindžiamų studento darbo laiku, skaičius. 40 valandų.

Rekomenduojami kvalifi kaciniai reikalavimai kurso konsultantui. Nuotolinio modulio kon-

sultantas privalo turėti ne mažesnį kaip psichologijos magistro arba jį atitinkantį laipsnį ir šias kom-

petencijas: teorines žinias apie karjerą; individualaus ir grupinio karjeros konsultavimo gebėjimus; 

asmenybės vertinimo gebėjimus; informacinių išteklių, reikalingų karjeros konsultavimui, valdy-

mo įgūdžius; karjeros valdymo programų kūrimo ir įgyvendinimo įgūdžius; karjeros konsultavimo 

įgūdžius, reikalingus darbui su skirtingų tautų, fi zinių bei protinių gabumų, seksualinių orientaci-

jų ir kt. atstovais; gebėjimą kritiškai vertinti bei koreguoti savo ir kitų karjeros konsultantų žinias, 

gebėjimus, įgūdžius; gebėjimą laikytis karjeros konsultavimo etikos ir jį reglamentuojančių teisės 

normų; tyrimų ir vertinimų programų karjeros srityje planavimo ir įgyvendinimo gebėjimus; žinias 

ir įgūdžius, reikalingus darbui su karjeros planavimui skirta programine ir kt. įranga.

Modulio tikslai. Padėti studentams įgyti žinių apie savęs suvokimą, tinkamą elgseną ir asmens 

raidą bei supratimą, kaip šie dalykai siejasi su karjeros pasirinkimais.

Kursų, kurie turėjo būti studijuoti anksčiau, pavadinimai. Papildomų reikalavimų nėra. 

Modulio turinys

Temos pavadinimas
Valandų 

skaičius
Ugdomų kompetencijų indikatoriai

Įvadinis skyrius. Šiuolaikinė 

karjeros samprata ir karjeros 

valdymas 

2 val.
– Pagrindinių sąvokų, vartojamų karjeros tyrimuose, prasmės žinojimas.

– Karjeros valdymo kompetencijų svarbos asmeninei karjerai supratimas.

I dalis. Vidinio pasaulio pažinimas

1 skyrius. Savęs pažinimas ir 

jo reikšmė karjerai 
3 val.

– Gebėjimas apibūdinti darbo, mokymosi ir laisvalaikio pasiekimų įtaką 

savęs pažinimui.

– Gebėjimas save įvertinti realiai.

2 skyrius. Savęs vertinimas ir 

jo reikšmė karjerai
3 val. – Gebėjimas save įvertinti teigiamai.

3 skyrius. Asmenybės 

bruožai
2 val.

– Gebėjimas apibūdinti asmenybės bruožus.

– Supratimas, kaip turimi asmenybės bruožai veikia karjeros sprendimus.

4 skyrius. Vertybės 3 val.
– Gebėjimas apibūdinti turimas vertybes. 

– Supratimas, kaip turimos vertybės veikia karjeros sprendimus.

5 skyrius. Interesai 3 val.
– Gebėjimas apibūdinti turimus interesus.

– Supratimas, kaip turimi interesai veikia karjeros sprendimus.

6 skyrius. Kompetencijos ir 

pasiekimai
3 val.

– Gebėjimas apibūdinti turimas žinias, įgūdžius, gebėjimus ir patirtį.

– Supratimas, kaip turimos žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir patirtis veikia 

karjeros sprendimus.

– Gebėjimas apibūdinti darbo, mokymosi ir laisvalaikio pasiekimus.
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II dalis. Tinkama elgsena

1 skyrius. Efektyvus 

bendravimas ir emocinė 

inteligencija

2 val.
– Tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimas, reiškiant 

jausmus.

2 skyrius. Aktyvaus 

klausymo įgūdžiai
2 val.

– Tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimas, reiškiant 

jausmus ir mintis.

3 skyrius. Efektyvus savęs 

pristatymas 
2 val. – Tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimas reiškiant mintis.

4 skyrius. Konfl iktai ir jų 

sprendimas
2 val.

– Tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimas, reiškiant 

jausmus ir mintis.

5 skyrius. Karjerai 

trukdančios mintys ir 

emocijos

2 val.

– Gebėjimų įveikti karjerai trukdančias mintis bei emocines reakcijas 

demonstravimas.

– Gebėjimas apibūdinti streso požymius. 

– Gebėjimas susirasti paramą karjeros kliūčių įveikimui ir pasinaudoti 

turimais ryšiais.

6 skyrius. Karjerai trukdantis 

elgesys
3 val.

– Gebėjimų įveikti karjerai trukdantį elgesį demonstravimas.

– Gebėjimas susirasti paramą karjeros kliūčių įveikimui ir pasinaudoti 

turimais ryšiais.

7 skyrius. Asmeninių fi nansų 

valdymas
4 val. – Gebėjimas valdyti asmeninius fi nansus.

III dalis. Raida ir karjera

1 skyrius. Karjera ir 

asmens raida vaikystėje bei 

paauglystėje

2 val.
– Gebėjimas apibūdinti asmeninės motyvacijos ir aspiracijų pokyčius 

laikui bėgant.

2 skyrius. Suaugusio asmens 

raida ir karjera
2 val.

– Gebėjimas apibūdinti asmeninės motyvacijos ir aspiracijų pokyčius 

laikui bėgant.

– Gebėjimas apibūdinti asmens fi zinius pokyčius, atsirandančius su 

amžiumi, ir supratimas, kaip prie jų prisitaikyti atliekant darbines 

užduotis.

3 skyrius. Karjerai reikšmingi 

gyvenimo įvykiai
2 val.

– Pokyčių gyvenime reikalaujančių įvykių, tokių kaip darbo praradimas, 

darbo keitimas ir kt., supratimas.

Mokymosi metodai. Savarankiškas mokymuisi reikalingos medžiagos studijavimas, situacijų 

modeliavimas, atvejų analizė, savikontrolės klausimai, praktinės užduotys, testai, grupinės diskusi-

jos ir bendradarbiavimas mokantis vienam iš kito. 

Konsultavimo metodai. Individualios ir grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu. 

Stebėsenos priemonės. Praktinės užduotys, savikontrolės klausimai, testai.

Vertinimo metodai. Nuotoliniu būdu pateikiami testai; atliktų darbų rinkiniai; sąvokų žemė-

lapiai; refl eksyvaus mąstymo reikalaujančios praktinės-probleminės užduotys; rašiniai; žurnalai 

(dienoraščiai); prezentacijos; sinchroninės ir asinchroninės diskusijos, kurių metu konsultantas ir 

studentai suteikia grįžtamąjį ryšį apie karjeros valdymo kompetencijų įsisavinimą.

Mokymo kalba. Lietuvių kalba.
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Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo modulis

Modulio tipas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio lygis. Pirma studijų pakopa.

Kuriame kurse dėstomas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Semestras. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio valandų, grindžiamų studento darbo laiku, skaičius. 30 valandų.

Rekomenduojami kvalifi kaciniai reikalavimai kurso konsultantui. Nuotolinio modulio 

konsultantas privalo turėti ne mažesnį kaip psichologijos, vadybos, edukologijos ar sociologijos 

magistro arba jį atitinkantį laipsnį ir šias kompetencijas: teorines žinias apie karjerą; individualaus 

ir grupinio karjeros konsultavimo gebėjimus; asmenybės vertinimo gebėjimus; informacinių iš-

teklių, reikalingų karjeros konsultavimui, valdymo įgūdžius; karjeros valdymo programų kūrimo 

ir įgyvendinimo įgūdžius; karjeros konsultavimo įgūdžius, reikalingus darbui su skirtingų tautų, 

fi zinių bei protinių gabumų, seksualinių orientacijų ir kt. atstovais; gebėjimą kritiškai vertinti bei 

koreguoti savo ir kitų karjeros konsultantų žinias, gebėjimus, įgūdžius; gebėjimą laikytis karjeros 

konsultavimo etikos ir jį reglamentuojančių teisės normų; tyrimų ir vertinimų programų karjeros 

srityje planavimo ir įgyvendinimo gebėjimus; žinias ir įgūdžius, reikalingus darbui su karjeros pla-

navimui skirta programine ir kt. įranga. 

Modulio tikslai. Padėti studentui įgyti supratimą, kaip visuomenės poreikiai ir funkcijos veikia 

darbo pobūdį, ir ugdytis informacijos apie karjerą paieškos, jos įvertinimo ir interpretavimo gebė-

jimus; pasirengimo darbo paieškai, įsidarbinimui, darbo išlaikymui ir keitimui reikalingus įgūdžius; 

darbo ir mokymosi visą gyvenimą gebėjimus. 

Kursų, kurie turėjo būti studijuoti anksčiau, pavadinimai. Karjeros valdymo kompetencijų 

kurso savęs pažinimo modulis. 

Modulio turinys

Temos pavadinimas
Valandų 

skaičius
Ugdomų kompetencijų indikatoriai

IV dalis. Šiuolaikinė darbo ir gyvenimo stiliaus samprata

1 skyrius. Pasaulinės 

ekonomikos pokyčių 

įtaka karjerai

2 val. – Pasaulinės ekonomikos pokyčių ir jų įtakos individo karjerai supratimas. 

2 skyrius. Užimtumo 

ir profesijų kaita
2 val.

– Supratimas ir gebėjimas apibūdinti, kaip visuomenės poreikiai ir funkcijos 

veikia profesijų pasiūlą ir paklausą.

– Supratimas ir gebėjimas apibūdinti profesinių, ekonominių ir technologinių 

sričių bei paslaugų sektoriaus plėtros tendencijas ir jų ryšį su studijų 

programomis bei įsidarbinimo galimybėmis.

3 skyrius. Darbas ir 

gyvenimo stilius
2 val. – Gebėjimas apibūdinti darbo įtaką asmens vertybėms ir gyvenimo stiliui. 
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V dalis. Informacija karjeros valdyme 

1 skyrius. Informacija 

apie profesijas
3 val.

– Informacijos apie profesijas supratimas.

– Gebėjimas apibūdinti profesijų aprašuose (profesijos vadovuose) pateikiamą 

informaciją ir šios informacijos panaudojimo galimybių bei ribų žinojimas.

– Gebėjimas įvardyti veiksnius, nulemiančius neteisingą informaciją apie 

profesijas.

2 skyrius. Informacija 

apie darbo ir 

mokymosi galimybes.

3 val.

– Informacijos apie galimus darbdavius, organizacines struktūras ir darbdavių 

lūkesčius supratimas.

– Gebėjimas įvardyti įvairias įsidarbinimo galimybes asmeniui, turinčiam tam 

tikras bendrąsias ir profesines kompetencijas.

– Gebėjimas įvardyti darbo vietos susikūrimo galimybes.

– Gebėjimas apibūdinti informaciją apie atskirų sričių darbdavius ir samdos 

praktiką.

– Gebėjimas įvardyti informaciją apie mokymosi galimybes. 

3 skyrius. 

Informacijos apie 

karjeros galimybes 

paieška, vertinimas ir 

naudojimas

2 val.

– Gebėjimas įvardyti šiuolaikinius karjeros valdymui reikalingus informacinius 

išteklius ir jais pasinaudoti.

VI dalis. Darbo paieška 

1 skyrius. 

Pasirengimas darbo 

paieškai

4 val.

– Gebėjimas įvardyti įsidarbinimo situacijas, atitinkančias individualius karjeros 

tikslus.

– Gebėjimas apibūdinti socialinius ir ekonominius pokyčius, turinčius įtakos 

žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams, reikalingiems sėkmingam darbo atlikimui.

– Gebėjimas rasti informaciją apie laisvas darbo vietas.

– Gebėjimas apibūdinti karjeros planavimo ir įdarbinimo paslaugas teikiančias 

organizacijas.

– Žinojimas, kokie įgūdžiai yra perkeliami pereinant iš vieno darbo į kitą.

– Gebėjimų, įgalinančių ieškoti darbo su kolegų, draugų ir šeimos narių pagalba 

demonstravimas.

– Tinkamų nuostatų į darbą ir elgesį darbinėse situacijose demonstravimas.

2 skyrius. Savęs 

pristatymo darbdaviui 

priemonės

5 val.
– Darbo paieškai reikalingų dokumentų (karjeros portfelio, CV, motyvacijos 

laiškas ir kt.) rengimo gebėjimų demonstravimas.

3 skyrius. Aktyvi 

darbo paieška
4 val.

– Gebėjimų, įgalinančių pasirengti ir sėkmingai dalyvauti atrankos pokalbyje dėl 

darbo, demonstravimas.

VII dalis. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera

1 skyrius. Mokymosi 

visą gyvenimą 

reikšmė karjerai

2 val.
- Supratimas, kaip mokymosi pasiekimai ir gyvenimo patirtis susiję su karjeros 

galimybėmis.

2 skyrius. Mokymosi 

barjerai ir jų įveikimo 

galimybės

3 val.

- Pasitikėjimo demonstravimas siekiant mokymosi veiklos (studijų, testų ir kt.).

- Gebėjimas įvardyti strategijas, skirtas asmeninių barjerų, galinčių sutrukdyti 

mokytis, įveikimui.

- Gebėjimas įvardyti ir apibūdinti valstybės bei įvairių organizacijų mokymosi 

paramai skiriamus išteklius.

VIII dalis. Efektyvus mokymasis

1 skyrius. Mokymosi 

poreikio nustatymas 

ir mokymosi plano 

sudarymas

3 val.
– Gebėjimas rinktis mokymosi sritis ir kryptis, leidžiančias įgyvendinti 

trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros planus.

2 skyrius. Asmeninio 

mokymosi proceso 

organizavimas

3 val. – Gebėjimas efektyviai mokytis.

3 skyrius. Mokymosi 

pasiekimų vertinimas
2 val. – Gebėjimas įsivertinti mokymosi pasiekimus.
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Mokymosi metodai. Savarankiškas mokymuisi reikalingos medžiagos studijavimas, situacijų 

modeliavimas, atvejų analizė, savikontrolės klausimai, praktinės užduotys, testai, grupinės diskusi-

jos ir bendradarbiavimas mokantis vienam iš kito. 

Konsultavimo metodai. Individualios ir grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu. 

Stebėsenos priemonės. Praktinės užduotys, savikontrolės klausimai, testai.

Vertinimo metodai. Nuotoliniu būdu pateikiami testai; atliktų darbų ir sudarytų dokumentų rin-

kiniai; sąvokų žemėlapiai; praktinės-probleminės užduotys, reikalaujančios refl eksyvaus mąstymo; 

žurnalai (dienoraščiai); prezentacijos; sinchroninės ir asinchroninės diskusijos, kuriose konsultantas ir 

studentai suteikia grįžtamąjį ryšį apie karjeros valdymo kompetencijų įsisavinimą.

Mokymo kalba. Lietuvių kalba.
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Karjeros planavimo modulis

Modulio tipas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio lygis. Pirma studijų pakopa.

Kuriame kurse dėstomas. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Semestras. Priklauso nuo mokymo ir studijų institucijos.

Modulio valandų, grindžiamų studento darbo laiku, skaičius. 30 valandų.

Rekomenduojami kvalifi kaciniai reikalavimai kurso konsultantui. Nuotolinio modulio 

konsultantas privalo turėti ne mažesnį kaip psichologijos, vadybos, edukologijos ar sociologijos 

magistro arba jį atitinkantį laipsnį ir šias kompetencijas: teorines žinias apie karjerą; individualaus 

ir grupinio karjeros konsultavimo gebėjimus; asmenybės vertinimo gebėjimus; informacinių iš-

teklių, reikalingų karjeros konsultavimui, valdymo įgūdžius; karjeros valdymo programų kūrimo 

ir įgyvendinimo įgūdžius; karjeros konsultavimo įgūdžius, reikalingus darbui su skirtingų tautų, 

fi zinių bei protinių gabumų, seksualinių orientacijų ir kt. atstovais; gebėjimą kritiškai vertinti bei 

koreguoti savo ir kitų karjeros konsultantų žinias, gebėjimus, įgūdžius; gebėjimą laikytis karjeros 

konsultavimo etikos ir jį reglamentuojančių teisės normų; tyrimų ir vertinimų programų karjeros 

srityje planavimo ir įgyvendinimo gebėjimus; žinias ir įgūdžius, reikalingus darbui su karjeros pla-

navimui skirta programine ir kt. įranga. 

Modulio tikslai. Padėti studentams įgyti supratimą apie vyrų ir moterų vaidmenų darbe poky-

čius bei darbo įtaką laisvalaikiui ir šeimyniniam gyvenimui, taip pat žinių apie karjeros sprendimų 

priėmimą, karjeros planavimą ir karjeros keitimą.

Kursų, kurie turėjo būti studijuoti anksčiau, pavadinimai. Karjeros valdymo kompetencijų 

kurso savęs pažinimo bei mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo moduliai. 

Modulio turinys

Temos pavadinimas
Valandų 

skaičius
Ugdomų kompetencijų indikatoriai

IX dalis. Lytis ir karjera.

1 skyrius. Lyčių stereotipų įtaka 

karjeros sprendimams

2 val. – Gebėjimas apibūdinti požiūrio į lyčių elgesio normas pokyčius. 

– Elgesio, požiūrių ir įgūdžių, įgalinančių pašalinti mokymosi, 

šeimyninio gyvenimo ir profesinius stereotipus, demonstravimas.

2 skyrius. Vyrų ir moterų karjeros 

ypatumai

2 val. – Gebėjimas apibūdinti dirbančiųjų sudėties pagal lytį pokyčių 

tendencijas ir pritaikyti šią informaciją karjeros sprendimų 

priėmimui.

– Gebėjimas įvardyti profesinių stereotipų žalą.

X dalis. Šeima, laisvalaikis ir karjera

1 skyrius. Šeimos, laisvalaikio ir 

karjeros derinimo ypatumai

2 val. – Supratimas, kaip šeima ir laisvalaikis veikia profesinius vaidmenis 

ir sprendimus.

– Supratimas, kaip individo ir šeimos raidos etapai veikia karjerą.

– Supratimas, kaip tarpusavyje yra susijusios darbo, šeimos ir 

laisvalaikio veiklos.

2 skyrius. Derybos darbo, šeimos ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

kūrime

2 val. – Žinojimas, kaip susitarti dėl darbo, šeimyninių ir laisvalaikio 

poreikių tenkinimo su šeimos nariais.

XI dalis. Karjeros sprendimų priėmimas

1 skyrius. Karjeros sprendimų 

ypatumai ir jų valdymo galimybės

3 val. – Efektyvių karjeros ir mokymosi sprendimų priėmimo gebėjimų 

demonstravimas. 

2 skyrius. Karjeros sprendimus 

veikiantys asmeniniai kriterijai

2 val. – Supratimas ir gebėjimas apibūdinti asmeninius kriterijus spren-

dimų priėmimui dėl mokymosi ir karjeros tikslų įgyvendinimo.

3 skyrius. Karjeros sprendimų 

informacija

2 val. – Gebėjimas susirasti ir panaudoti informaciją, tinkamą karjeros 

sprendimų priėmimui. 

4 skyrius. Karjeros sprendimų tipai 2 val. – Karjeros sprendimų įvairovės supratimas. 
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5 skyrius. Karjeros sprendimų 

priėmimo modeliai

4 val. – Gebėjimas numatyti galimas karjeros sprendimų pasekmes. 

– Gebėjimas apibūdinti įvairių mokymosi, darbo ir šeimos veiksnių 

įtaką karjeros sprendimams. 

– Gebėjimas įvertinti karjeros galimybes vadovavimo stiliaus, 

darbo aplinkos, naudos ir kt. darbo aspektų atžvilgiu.

6 skyrius. Karjeros sprendimų 

priėmimo stiliai ir strategijos 

2 val. –  Asmenybės veiksnių, turinčių įtakos karjeros sprendimams, 

identifi kavimas.

7 skyrius. Rizika ir stresas priimant 

karjeros sprendimus

2 val. – Asmenybės ir aplinkos veiksnių, turinčių įtakos karjeros 

sprendimams, identifi kavimas.

XII dalis. Karjeros pokyčiai

1 skyrius. Karjeros problemos ir jų 

nustatymas

3 val. – Gebėjimas nustatyti karjeros pokyčių reikalaujančias situacijas.

2 skyrius. Pereinamojo karjeros 

laikotarpio ypatumai

3 val. – Pereinamuoju karjeros laikotarpiu atliekamų veiklų žinojimas ir 

gebėjimas jas laikyti normaliu karjeros plėtros aspektu.

– Gebėjimas apibūdinti karjeros pokyčių laikotarpiu naudotinas 

strategijas.

– Strategijų, palaikančių karjeros pokyčius, demonstravimas.

3 skyrius. Karjeros alternatyvos: 

darbo vietos sau susikūrimas ir 

išėjimas į pensiją 

3 val. – Gebėjimas apibūdinti darbo vietos susikūrimui reikalingus 

įgūdžius.

– Gebėjimas apibūdinti įgūdžius ir žinias, reikalingas planuojant 

išėjimą į pensiją.

4 skyrius. Karjeros planų 

sudarymas ir atnaujinimas

6 val. – Žinojimas, kaip sudaryti individualų karjeros planą.

– Supratimas, kaip atnaujinti ankstesnių karjeros planų informaciją, 

įtraukiant naujus trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros tikslus. 

Mokymosi metodai. Savarankiškas mokymuisi reikalingos medžiagos studijavimas, situacijų 

modeliavimas, atvejų analizė, savikontrolės klausimai, praktinės užduotys, testai, grupinės diskusi-

jos ir bendradarbiavimas mokantis vienam iš kito. 

Konsultavimo metodai. Individualios ir grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu. 

Stebėsenos priemonės. Praktinės užduotys, savikontrolės klausimai, testai.

Vertinimo metodai. Nuotoliniu būdu pateikiami testai; atliktų darbų ir sudarytų dokumentų rin-

kiniai; sąvokų žemėlapiai; praktinės-probleminės užduotys, reikalaujančios refl eksyvaus mąstymo; 

rašiniai; žurnalai (dienoraščiai); prezentacijos; sinchroninės ir asinchroninės diskusijos, kuriose karje-

ros konsultantas ir studentai suteikia grįžtamąjį ryšį apie karjeros valdymo kompetencijų įsisavinimą.

Mokymo kalba. Lietuvių kalba.
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1. Nuotolinio karjeros valdymo kompetencijų ugdymo ypatumai

1.1. Nuotolinių ir tradicinių studijų privalumai bei trūkumai

Prieš pradėdami analizuoti įvairius nuotolinių studijų aspektus, pabandykime aptarti, kuo šios 

studijos skiriasi nuo tradicinių (auditorinių) studijų, kokie yra jų privalumai ir trūkumai palyginti su 

pastarosiomis.

Didžiausias nuotolinių ir tradicinių studijų skirtumas (kartu ir nuotolinių studijų trūkumas) yra nuo-

tolinis (netiesioginis) arba ribotas bendravimas tarp mokančiojo ir besimokančiojo (taip pat ir be-

simokančiųjų tarpe) nuotolinėse studijose. Tradicinio mokymo aplinkai būdinga kritikuoti, tyrinėti, 

semtis išminties, vertinti, daryti įtaką, palaikyti ar padėti vieni kitiems gyvai bendraujant su dėsty-

toju ar tarpusavyje (Eitington, 2002). Tokią mokymosi aplinką dėstytojui nėra sudėtinga sukurti ir 

tobulinti, jei jis yra vienoje auditorijoje su studentais. Tiesiogiai stebint studentų mokymosi progresą, 

reakcijas, diskusijas, interesus, dėstytojas nesunkiai gali koreguoti ir mokymo turinį. Tuo tarpu nuo-

tolinėse studijose, naudojant įvairias informacijos ir komunikacijos technologijas, bendraujama per 

atstumą, todėl dėstytojas negali mokymosi proceso stebėti tiesiogiai, dažnai visai nežino, arba žino 

tik fragmentiškai, kaip sekasi studentams studijuoti mokomąją medžiagą, su kokiais sunkumais jie 

susiduria; dėstytojas neturi galimybių koreguoti ir mokymo turinio. Todėl į nuotolinių studijų kursą 

rekomenduojama integruoti bent kelis auditorinius susitikimus. Tai gali būti įvadinė paskaita, ins-

truktažai, konsultacijos, atsiskaitymai, sudėtingesnės ar daugiau diskusijų reikalaujančios paskaitos ir 

pan. Be to, pradiniame nuotolinių studijų etape rekomenduojama sukurti mokymuisi palankią aplin-

ką, skatinti savarankišką žinių paiešką.

Kitas svarbus skirtumas yra studijų vieta ir laikas. Studentai, besimokantys tradiciniu būdu, priva-

lo atvykti į tam tikrą studijų vietą sutartu laiku, laikytis tvarkaraščio, o praleidę paskaitą, neturi gali-

mybės praleistą kurso temą išklausyti dar kartą. Tuo tarpu studijuojant nuotoliniu būdu mokymosi 

veikla yra atskirta nuo mokymosi vietos ir laiko: vieta tampa mobili, studijų tvarkaraštis – lankstus, 

o studentas bet kada gali grįžti prie buvusios mokymo medžiagos (nors tuomet kyla pavojus, kad 

studentas kurso temas mokysis nenuosekliai). Taigi sudaromos galimybės mokymąsi suderinti su 

savo gyvenimo stiliumi, sutaupomos kelionės, gyvenimo išlaidos (jei reikia vykti į kitą miestą), laiko 

ir energijos sąnaudos.

Mokymasis nuotoliniu būdu sudaro galimybes mokytis individualiu tempu, padeda išvengti audi-

torijos baimės, suteikia anonimiškumą (tai aktualu kai kuriems aukštas pareigas užimantiems asme-

nims). Tačiau mokytis nuotoliniu būdu galima tik turint tam reikalingą techninę įrangą (pavyzdžiui, 

kompiuterį) ir žinias, kaip ja naudotis.

Nuotolinės studijos reikalauja didesnės savarankiško mokymosi disciplinos nei mokymasis tradi-

ciniu būdu. Todėl visai nestebina, kad nuotolinių studijų nebaigia nuo 30 iki 70 procentų visų kurso 

studentų (Targamadzė ir kt., 1999). Šio skaičiaus svyravimas priklauso nuo nuotolines studijas orga-

nizuojančios institucijos, mokymo medžiagos pritaikymo nuotoliniam mokymuisi, studentų kontro-

lės mechanizmo, kurso trukmės, studentų motyvacijos, jų priėmimo tvarkos, mokymosi pasiekimų 

vertinimo sistemos ir daugelio kitų veiksnių. 

Taigi nuotolinės studijos, palyginti su tradicinėmis, turi privalumų, bet taip pat nemažai ir trūkumų. 

Todėl kyla klausimas: ar nuotolinis mokymas gali būti efektyvus?

1.2. Nuotolinio mokymo efektyvumas

Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo metu (auditoriniu ar savarankišku (nuotoliniu) 

būdu) turi būti perteikiamos ne tik žinios, bet ir ugdomi gebėjimai, įgūdžiai bei formuojamos nuos-

tatos. Akivaizdu, kad nuotolinės studijos nėra tinkamos mokyti visus dalykus. Pavyzdžiui, sudėtinga 
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būtų nuotoliniu būdu išsiugdyti automobilio vairavimo įgūdžius, atsikratyti kalbėjimo prieš audito-

riją baimės ar išmokti operuoti. Todėl kyla klausimas: ar karjeros valdymo kompetencijų ugdymas 

nuotoliniu būdu gali būti efektyvus?

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas nuotoliniu būdu efektyviausias tuomet, kai sukuriamos 

tinkamos sąlygos vesti šį kursą – pasirūpinama tinkamomis bendravimo priemonėmis, pritaiky-

ta studijų medžiaga bei mokymosi priemonės, parenkami efektyvūs mokymo ir mokymosi būdai, 

organizuojamos studentų konsultacijos, įvertinami jų mokymosi pasiekimai, sukuriamas studentų 

kontrolės mechanizmas.

Lyginamieji tyrimų rezultatai rodo, kad nuotolinės studijos, palyginti su tradicinėmis studijų formo-

mis, gali būti efektyvios, jei (Kraujutaitytė, Pečkaitis, 2003):

– pirma, studentai yra aprūpinti studijoms būtina metodiškai parengta mokomąją medžia-

ga. Nuotolinių kursų mokomajai medžiagai yra taikomi skirtingi reikalavimai nei tradicinių 

kursų. Mokomosios medžiagos turinys turi išlikti toks pat, kaip ir tradicinėse, tačiau turi 

būti modernizuojamos turinio perteikimo formos, atsižvelgiant į teksto apimtį, aiškumą ir 

pateikimą;

– antra, studentai aiškiai supranta mokymosi tikslus ir turi galimybes pasitikrinti savo žinių 

bei gebėjimų lygį. Todėl labai svarbu, kad nuotolinių studijų metu studentams būtų aiškiai 

ir suprantamai apibrėžiami kurso tikslai, sudaroma galimybė, pasitikrinti, ar besimokanty-

sis teisingai supranta mokomąją medžiagą;

– trečia, studentai turi turėti palankias sąlygas nuolat bendrauti su kurso organizatoriais ir 

bendramoksliais. Iškilus klausimui, ar turint žinių spragų, studentui turi būti sudaryta gali-

mybė susisiekti su kurso dėstytoju;

– ketvirta, studentai laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi procesą ir 

išmokimo rezultatus. Mokomasi siekiant išmokti, todėl studento progresas turi būti ver-

tinamas arba turi būti sudaromos galimybės patiems įsivertinti mokymosi pasiekimus.

Norint padidinti nuotolinių studijų baigiamumo skaičių ir mokymosi efektyvumą, į nuotolinių 

studijų kursą būtina integruoti studentų mokymosi kontrolės priemones. Tai gali būti reguliarios 

konsultacijos su dėstytoju (nuotoliniu ar tradiciniu būdu), grupiniai darbai ir individualios užduotys, 

aiškiai nustatyti atsiskaitymų ar modulių užbaigimo terminai, savikontrolės klausimai kaip galimybė 

pasitikrinti studentams, ar jie teisingai supranta pateiktą medžiagą, ir testai, kurie leistų studentams 

pasitikrinti įsisavintų gebėjimų, įgūdžių ir žinių lygį. 

Tačiau ne viskas priklauso tik nuo kurso organizatorių. Norint, kad nuotolinis mokymas būtų veiks-

mingas, studentai turi būti tam labai pasiryžę ir asmeniškai suinteresuoti, o bendravimas tarp mo-

kančiojo ir besimokančiojo nuotoliniu būdu turi būti efektyvus. 

Norint sėkmingai mokytis nuotoliniu būdu, reikalinga išlavinta savarankiško mokymosi disciplina 

(mokytis be šalia esančio dėstytojo ir kitų studentų). Tai reiškia, kad studentai turi gebėti savarankiš-

kai produktyviai tyrinėti, analizuoti įvairius tekstus, rašyti mokslinę etiką atitinkančius rašto darbus, 

bendradarbiauti su kitais kurso studentais, atliekant grupines užduotis, individualiai planuoti bei or-

ganizuoti savo mokymosi laiką, mokymosi procese naudoti įvairias nuotolinių studijų informacines 

ir komunikacines technologijas bei turėti stiprią motyvaciją išmokti (Kraujutaitytė, Pečkaitis, 2003). 

Priešingu atveju, neturint šių gebėjimų, bus jaučiamas diskomfortas studijuojant, slopinamas pasiti-

kėjimas savo jėgomis, didės kurso nebaigimo tikimybė ir pan.

Kaip jau minėjome, nuotolinių ir tradicinių studijų esminis skirtumas, ir su tuo susiję šių studijų 

pagrindiniai ypatumai, yra tiesioginis ir netiesioginis bendravimas. Naudojant informacines ir ko-
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munikacines technologijas šių studijų formų skirtumai sparčiai nyksta – tradicinėse studijose vis 

didesnę studijų programos dalį užima savarankiškas studentų darbas arba dėstytojai neretai nau-

doja ir nuotolinių studijų elementus (paskaitos skaidrės persiunčiamos elektroniniu paštu, paskaitų 

metu rodomi fi lmai ar naudojami kiti interaktyvūs informaciniai šaltiniai ir pan.) ir atvirkščiai (nuo-

tolinėse studijose dėstytojai organizuoja kelias paskaitas, konsultacijas, studentų atsiskaitymus au-

ditorijose ir pan.) 

Taigi apibendrinant galima teigti, kad nuotolinės studijos gali būti ne mažiau efektyvios nei tradi-

cinės, jei tam yra sukuriamos atitinkamos sąlygos, o studentai turi savarankiško mokymosi įgūdžių, 

išlavintą savidicipliną ir stiprią motyvaciją išmokti.

Toliau skaitykite, kaip organizuoti nuotolinio ugdymo procesą.

1.3. Nuotolinio ugdymo proceso organizavimas

Nuotolinio ugdymo procesą dėstytojams rekomenduojama pradėti nuo tikslinės grupės analizės, 

kurią turėtų sudaryti:

– Tikslinės grupės nustatymas ir jos demografi nių charakteristikų analizė: kas bus nuoto-

linių studijų kurso studentai, jų skaičius, amžius, užimtumas, gyvenamoji vieta ir t. t.;

– Tikslinės grupės mokymosi išteklių įvertinimas: iš kokių mokymosi išteklių studentai ga-

lės ir gebės mokytis, kur ir kada jie mokysis, kiek laiko skirs studijoms, kokias galimybes 

turės naudotis įvairiomis techninėmis mokymosi priemonėmis ir t. t.;

– Mokymosi motyvų apibrėžimas: kodėl studentams būtų naudinga pasirinkti šį nuotoli-

nių studijų kursą, kokie yra jų siekiai ir t. t.;

– Mokymosi patirties įvertinimas: kokia jų nuotolinio mokymosi patirtis, kokie yra jų moky-

mosi stiliai (audialinis, vizualinis ar kinestetinis), ką studentai jau žino ar moka iš siūlomos 

nuotolinių studijų programos ir t. t.

Atsakymai į aukščiau pateiktus klausimus turėtų padėti susidaryti įspūdį apie studentų grupės 

dydį, jų patirtį, mokantis nuotoliniu būdu, galimybes naudotis įvairia mokymuisi reikalinga technika 

bei mokymosi ištekliais, turimas žinias ir gebėjimus, mokymosi motyvus ir t. t. 

Pradedant ugdymo nuotoliniu būdų procesą, rekomenduojama supažindinti studentus su WebCT 

aplinka ir nuotolinio kurso organizavimo principais. Aptarkime plačiau nuotolinio Karjeros valdymo 

kurso struktūrą ir organizavimo principus. 

Šio kurso struktūrą sudaro: 

– Mokymasis vienu žvilgsniu. Tai trumpa animacija, supažindinanti studentus su nuotoli-

nio kurso struktūra ir organizavimu. 

– Kalendorius. Tai elektroninė darbo knyga, kurioje studentai gali peržiūrėti įvykius, kuriuos 

į kurso planą įtraukė karjeros konsultantas (konsultacijos, atsiskaitymai ir pan.), o taip pat 

čia studentai gali įtraukti ir asmeninius įrašus, matomus tik jiems.

– Komunikacijos priemonės. Tai nuotolinio bendravimo priemonės, kurios leis studentams 

bendrauti kurso metu ne tik su kitais studentais, bet ir su karjeros konsultantu. Komunika-

vimo priemonę studentai gali rinktis pagal poreikį: elektroninis paštas, pokalbiai (bendra-

vimas tarp kurso dalyvių tuo pačiu metu) ar diskusijos (bendravimas tarp kurso dalyvių ne 

tuo pačiu metu). Viso kurso metu, iškilus klausimams ar neaiškumams, studentai turi turėti 

galimybę susisiekti su karjeros konsultantu.
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– Kurso medžiaga. Tai metodinė karjeros valdymo ugdymo medžiaga, pritaikyta nuotoliniam 

mokymuisi. Ji sudaryta iš trijų modulių: savęs pažinimo, mokymosi ir karjeros galimybių pa-

žinimo bei karjeros planavimo. Šias temas studentai turėtų mokytis nuosekliai − iš pradžių 

turėtų pažinti save, po to ištyrinėti mokymosi ir karjeros galimybes ir tik tuomet pradėti pla-

nuoti savo karjerą. Kiekvienoje temoje yra pateikiama teorinė medžiaga, praktinės užduotys 

ir savikontrolės klausimai, o kiekvieno modulio gale yra pateikiama jo santrauka.

Sėkmingam karjeros valdymo kompetencijų ugdymui nuotoliniu būdu rekomenduoja organi-

zuoti bent kelis auditorinius susitikimus (paskaitas, konsultacijas ar pan.) su karjeros konsultantu, į 

kurso medžiagą integruoti studentų mokymosi pasiekimų vertinimo ar įsivertinimo užduotis. Taip 

pat nustatyti griežtus kiekvieno modulio baigimo terminus, o susikurtų karjeros planų aptarimus 

organizuoti auditorijose mažose grupėse.

Santrauka

Šioje temoje aptariami nuotolinių ir tradicinių studijų privalumai ir trūkumai, nuotolinio mokymosi 

efektyvumas bei nuotolinio mokymo proceso organizavimo ypatumai.

Didžiausias nuotolinių studijų trūkumas yra nuotolinis (netiesioginis) arba ribotas bendravimas 

tarp mokančiojo ir besimokančiojo, todėl į nuotolinių studijų kursą rekomenduojama integruoti 

bent kelis auditorinius susitikimus. Nuotolinių studijų vieta yra mobili, studijų tvarkaraštis – lankstus, 

o studentas bet kada gali grįžti prie buvusios mokymo medžiagos, todėl sudaromos galimybės mo-

kymąsi suderinti su savo gyvenimo stiliumi, sutaupomos kelionės, gyvenimo išlaidos, laiko ir energi-

jos sąnaudos. Mokymasis nuotoliniu būdu leidžia mokytis individualiu tempu, padeda išvengti audi-

torijos baimės, tačiau mokytis šiuo būdu galima tik turint tam reikalingą techninę įrangą (pavyzdžiui, 

kompiuterį) ir žinias, kaip ja naudotis. Be to, nuotolinės studijos reikalauja didesnės savarankiško 

mokymosi disciplinos nei mokymasis tradiciniu būdu. Todėl visai nestebina, kad nuotolinių studijų 

nebaigia nuo 30 iki 70 procentų visų kurso studentų .

Taigi nuotolinės studijos, palyginti su tradicinėmis, turi privalumų, bet taip pat nemažai ir trūkumų. 

Todėl kyla klausimas: ar nuotolinis mokymas gali būti efektyvus?

Nuotolinių studijų procesas gali būti efektyvus, jei yra sukuriamos tinkamos sąlygos vesti šį kursą:

– pasirūpinama tinkamomis bendravimo ir mokymosi priemonėmis bei pritaikyta studijų 

medžiaga;

– parenkami efektyvūs mokymo ir mokymosi būdai;

– organizuojamos studentų konsultacijos

– įvertinami jų mokymosi pasiekimai;

– sukuriamas studentų kontrolės mechanizmas. 

Tačiau ne viskas priklauso tik nuo kurso organizatorių, svarbu ir tai, ar studentai turi savarankiško 

mokymosi įgūdžių, išlavintą savidiscipliną ir stiprią motyvaciją išmokti.

Kaip organizuoti nuotolinio ugdymo procesą? Rekomenduojama:

– pradėti nuo tikslinės grupės poreikių analizės;

– supažindinti studentus su WebCT aplinka ir nuotolinio kurso organizavimo principais;

– organizuoti bent kelis auditorinius susitikimus (paskaitas, konsultacijas ar pan.) su karjeros 

konsultantu;

– integruoti į kurso medžiagą studentų mokymosi pasiekimų vertinimo ar įsivertinimo už-

duotis;

– nustatyti griežtus kiekvieno modulio baigimo terminus, o susikurtų karjeros planų aptari-

mus organizuoti auditorijose mažose grupėse.
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2. Mokymo ir mokymosi metodai nuotolinėse studijose
Mokymo ir mokymosi metodai leidžia kryptingai organizuoti studijų procesą ir pasiekti įvairių paži-

nimo tikslų. Organizuojant mokymą ir mokymąsi nuotoliniu būdu, ypatingai panaudojant informaci-

jos ir komunikacijos technologijas, atsiranda poreikis pasitelkti tokius metodus ir strategijas, kurie ska-

tintų besimokančiuosius aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą, kryptingai ugdytų jų kompetencijas.

Galima išskirti du aspektus, kurie apsprendžia mokymo ir mokymosi metodų, naudojamų nuotoli-

nėse studijose, ypatumus. Pirma, nuotolinėse studijose pasitelkiami ir tradiciniame mokyme (audito-

riniame mokyme) taikomi metodai (paskaita, diskusija, debatai, kt.), priderinant juos prie nuotolinės 

mokymo ir mokymosi aplinkos keliamų reikalavimų. Antra, atrandami saviti mokymo ir mokymosi 

metodai, kurie išnaudoja šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamas galimy-

bes, tokias kaip sinchroniniai pokalbių kambariai (chat room), elektroninių diskusijų lentos (discus-

sion board), elektroninis paštas, internetinio tinklalapio kūrimas ir pan. 

Šiame skyriuje pateikiami įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, pritaikyti nuotolinių studijų 

aplinkai. Pristatant šiuos metodus daugiausia remtasi A. Watkins (2005), L. Kraujutaitytės ir J. S. 

Pečkaičio (2003), taip pat E. F. Barkley, K. P. Cross, C. H. Major (2005) bei M. W. Galbraith (2004) au-

torių medžiaga. 

Karjeros konsultantai turėtų lanksčiai rinktis, kokius mokymo ir mokymosi metodus taikyti jų orga-

nizuojamajame nuotoliniame mokymo kurse. Šiame skyriuje siūlomi mokymo ir mokymosi metodai 

turėtų būti priderinti kiekvienai mokymo temai atskirai. Tai daugiau gairės, instrumentai, leidžiantys 

efektyviai organizuoti nuotolinių studijų procesą, atsižvelgiant į konkretaus mokymo kurso tikslus, 

turinį, karjeros konsultanto ir studentų lūkesčius bei poreikius, turimas technines galimybes, kurso 

trukmę, žmogiškuosius išteklius bei kitus veiksnius. 

Šiame skyriuje siūlomi metodai gali būti naudojami atskirai arba derinami tarpusavyje. Neretai tą 

patį metodą galima įgyvendinti skirtingai, pavyzdžiui, sinchroniniu arba asinchroniniu būdu, dirbant 

individualiai arba grupėse. Vienuose metoduose panaudojamus elementus galima sėkmingai pritai-

kyti organizuojant mokymo ir mokymosi veiklą kitu metodu. Pavyzdžiui, diskutuojant elektroninių 

pokalbių kambaryje, tuščia žinutė atitinka rankos pakėlimą tradicinėje auditorijoje. Šis ženklas gali 

būti taikomas bet kurioje kitoje sinchroniniu būdu vykstančioje mokymo ir mokymosi veikloje. 

Įgyvendinant praktiškai, bet kuris metodas gali įgyti privalumų ar trūkumų, todėl karjeros konsultan-

tas mokymo ir mokymosi proceso metu turėtų stebėti, kokie metodai ar metodo elementai konkrečia-

me kurse tinka ar netinka, yra efektyvūs ar neefektyvūs ir atitinkamai reaguoti, koreguojant jų taikymą. 

Mokymo ir mokymosi metodai gali būti skirstomi ir grupuojami įvairiai (pavyzdžiui, pagal grupės 

dydį, pagal tikslus, pagal mokymo objektą ir t. t.). Šiame skyriuje mokymo ir mokymosi metodai su-

skirstyti pagal jų paskirtį nuotolinių studijų veikloje: 

– ledus pralaužiantys (ice-breakers) metodai;

– mokomosios medžiagos įsisavinimo metodai;

– kritinį mąstymą skatinantys metodai;

– interaktyvių diskusijų organizavimo metodai;

– grupinių užduočių vedimo metodai;

– nuotolinio kurso organizavimo metodai. 

Tačiau reikėtų pabrėžti, kad metodai ar jų elementai gali būti derinami tarpusavyje ir gali padėti 

daugiau nei vienam mokymo ir mokymosi tikslui. Žemiau yra aprašyti aukščiau išvardyti mokymo ir 

mokymosi metodai.
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2.1. Ledus pralaužiantys (ice-breakers) metodai

Prasidedant bet kokiam mokomajam kursui, kurso pradžioje dėstytojas siekia nustatyti tam tikras 

mokymo ir mokymosi proceso normas, susipažinti su studentais, pradėti konstruktyvų bendradar-

biavimą su jais bei paskatinti studentus užmegzti tarpusavio ryšius. Taigi yra sukuriama kurso ben-

druomenė ir mokymuisi palanki aplinka. Yra įvairių būdų, kaip paskatinti mokymąsi skatinančios 

aplinkos susikūrimą nuotoliniuose kursuose. Štai keletas jų.

2.1.1. Prisistatymas• 

Tikslas. Supažindinti kurso dalyvius tarpusavyje, paskatinti nuotolinį bendravimą ir bendradarbia-

vimą, kuris yra būtinas nuotolinio mokymosi metu.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Studentai dirba poromis. 

Laikas. 2-3 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama elektroninių diskusijų lenta arba sinchro-

ninis elektroninių pokalbių kambarys;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Studentai suskirstomi poromis, kuriose jie dirbs užduoties metu.

2. Karjeros konsultantas sukuria du forumus asinchroninėje elektroninėje diskusijų lentoje: 

vieną, skirtą atlikti interviu, kitą – pristatyti interviu metu sužinotą informaciją apie kolegas.

Procesas:

1. Kurso dalyviams elektroniniu paštu nusiunčiamas užduoties aprašymas bei partnerių, šiai 

užduočiai atlikti, vardai ir kontaktai.

2. Karjeros konsultantas nurodo kiekvienam studentui parengti bent penkis klausimus, ku-

riuos jis užduos savo partneriui interviu metu. Interviu metu turi būti užduodami tokie 

klausimai, kurie leistų sužinoti kuo daugiau apie partnerį, kad būtų galima parengti įdo-

mų ir informatyvų partnerio pristatymą kitiems kurso dalyviams. Interviu klausimai galėtų 

būti tokie:

– Ar esate kada nors mokęsi nuotoliniu būdu?

– Kokia buvo ankstesnė mokymosi nuotoliniu būdu patirtis − teigiama ar neigiama?

– Ko jūs tikitės iš šio kurso?

– Kaip jūs ketinate pritaikyti tai, ko išmoksite šio kurso metu?

– Koks internetinis tinklalapis yra jūsų mėgstamiausias?

– Kokios jūsų savybės, patirtis ar pan. gali pasirodyti įdomios kurso dalyviams?

3. Kiekvienas studentas turi atlikti interviu su savo partneriu naudodamasis elektroniniu paš-

tu, asinchronine diskusijų lenta ar sinchroniniu pokalbių kambariu. 

4. Studentai turi sukurti dviejų-trijų pastraipų pristatymus apie savo partnerius kitiems kurso 

dalyviams.

5. Studentai pateikia savo pristatymus tam skirtoje elektroninių diskusijų lentoje.

6. Studentams nurodoma, kad kiekvienas pristatymas turi prasidėti sakiniu „Leiskite man pri-

statyti... [partnerio vardas]“.
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7. Diskusijų lentos forume pateiktus pristatymus (paremtus interviu metu surinkta informa-

cija) peržiūri visi kurso dalyviai. Jei studentai turi papildomų klausimų ar bendrų interesų, 

forumą galima papildyti. 

Papildomos pastabos. Jei kurso dalyvių skaičius yra nelyginis, vienas iš studentų paskiriamas būti 

karjeros konsultanto partneriu. Tuomet jis ar ji atlieka interviu su konsultantu ir pristato jį kitiems 

dalyviams, o karjeros konsultantas atlieka interviu su šiuo studentu ir parengia jo pristatymą. 

Kitas galimas variantas – suskirstyti studentus į grupes po tris ar keturis. Kiekvienoje grupėje stu-

dentas A apklausia ir pristato studentą B, studentas B apklausia ir pristato studentą C, o studentas C 

apklausia ir pristato studentą A. 

2.1.2. Privalumai ir trūkumai• 

Tikslas. Apsvarstyti, ko studentai tikisi iš nuotolinio mokymosi kurso, ir nustatyti mokymosi 

normas. 

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Uužduotis atliekama individualiai.

Laikas. 2-3 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės. Karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta. 

Pasirengimas. Sukurti forumą asinchroninėje diskusijų lentoje.

Procesas:

1. Karjeros konsultantas pateikia dalyviams užduotį: per ateinančias 24 valandas į diskusijų 

forumą atsiųsti:

– bent tris nuotolinio mokymosi privalumus (pavyzdžiui, lankstus grafi kas, kai galima 

dalyvauti ir mokytis po darbo ir pan.);

– bent tris nuotolinio mokymosi trūkumus (pavyzdžiui, techninės problemos gali truk-

dyti mokytis ir pan.).

2. Nurodoma, kad per minėtą laiką dalyviai tarpusavyje neaptarinėtų privalumų ir trūkumų, 

o tik išvardytų juos savo atsakymuose.

3. Kai bent ketvirtadalis kurso dalyvių nurodo tą patį privalumą ar trūkumą, karjeros konsul-

tantas sukuria naują forumą, kuriame šis aspektas aptariamas papildomai.

4. Kiekviename naujame forume studentų prašoma aptarti du dalykus: 

– kaip nuotolinio mokymosi privalumai gali būti įtraukti į mokymosi normas kurso metu; 

– kaip išvengti ar kontroliuoti įvardytus nuotolinio mokymosi trūkumus.

5. Kiekvieną kartą, kai pagrindiniame forume tą patį privalumą ir trūkumą nurodo bent 

ketvirtadalis dalyvių, turi būti sukuriamas naujas forumas šiam bruožui aptarti. Vei-

klos pabaigoje turėtų susidaryti keturi-penki nauji forumai trūkumams ir privalu-

mams aptarti. 

Papildomos pastabos. Šiai veiklai galima panaudoti ir elektroninėje terpėje esančias apklausos 

priemones, kurios padėtų sutrumpinti šio metodo realizavimo laiką. Dalyviai galėtų prisidėti prie dis-

kusijos, suskirstydami nuotolinių studijų privalumus ir trūkumus eilės tvarka (t. y. priskirdami jiems 

rangus). 
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2.1.3. Prieš, per ir po mokymų• 

Tikslas. Šis metodas padės studentams:

– įvertinti turimas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, susijusius su kurso turiniu;

– apmąstyti savo lūkesčius kurso atžvilgiu;

– nustatyti, kokiais kriterijais remiantis bus galima įvertinti, ar kursas jiems buvo naudingas; 

– pasidalyti savo patirtimi tiek su kuratoriumi, tiek su kurso kolegomis.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 2-3 dienos.

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas. Sukurti forumą asinchroninėje diskusijų lentoje.

Procesas:

1. Elektroniniu paštu kiekvienam kurso dalyviui nusiunčiamas veiklos aprašymas. Studentų 

prašoma diskusijų forume pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

– kokias žinias, įgūdžius ir gebėjimus, susijusius su kurso turiniu, jūs turite šiuo metu?

– ko norite išmokti šio kurso metu?

– kaip jūs nuspręsite, ar šis kursas jums buvo naudingas?

2. Kiekvienas studentas diskusijų forume turi pateikti atsakymus į visus tris klausimus.

3. Karjeros konsultantas peržiūri ir pakomentuoja pateiktus atsakymus, nurodydamas, kaip 

kursas atitiks jų lūkesčius bei patikslindamas kurso tikslus ir galimus kurso trūkumus.

4. Karjeros konsultantas taip pat paskatina studentus peržiūrėti kitų kurso dalyvių atsa-

kymus.

Papildomos pastabos. Ši veikla gali būti atliekama ir grupėse, sudarytose iš 3-5 studentų. Tuomet 

kiekviena grupė pateikia grupės atsakymą į minėtus tris klausimus. 

Kaip alternatyvą šiam metodui galima pritaikyti tradicinėje auditorijoje taikomą sūkurio metodą. 

Karjeros konsultantas suformuluoja 5-7 klausimus, susijusius su kurso dalyvių lūkesčiais bei kurso 

turiniu. Priklausomai nuo klausimų skaičiaus, studentai suskirstomi į 5-7 žmonių grupes. Klausimų 

pavyzdžiai:

– Kuo mes, esantys šioje grupelėje, panašūs? Ką turime bendro?

– Kuo mes, esantys šioje grupelėje, skirtingi? Kas mus praturtina?

– Ką, remiantis programos tikslais, mes jau žinome ir mokame atlikti?

– Kokie yra kurso programos privalumai?

– Kokie yra kurso programos trūkumai?

– Ko mes linkime sau studijuodami šį kursą? Ką mes įsipareigojame daryti?

– Ko mes linkime šio kurso dėstytojui? Ką turėtų kurso dėstytojas įsipareigoti?

Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas pagrindinis veiklos forumas bei kiekvienai grupei 

skirtas forumas. Kiekviena grupė turi pateikti ne daugiau kaip tris atsakymus į kiekvieną klausimą. 

Užpildžius atsakymus grupėse, klausimų-atsakymų lapas „sūkuriuojamas“: grupė A siunčia savo lapą 

grupei B, grupė B siunčia savo lapą grupei C ir taip toliau. Gavusios naują lapą, grupės pirmiausia per-
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žiūri lape jau esančius atsakymus ir „+“ pažymi tuos atsakymus, su kuriais sutinka, o „-“ pažymi tuos 

atsakymus, su kuriais nesutinka. Sūkurio ratas baigiamas, kai grupė A (ir kitos grupės) gauna atgal 

savo lapą. Tuomet įvertinus esamus atsakymus bei „+“ ir „-“, sukurtame forume pateikiamas bendras 

grupės požiūris.

2.2. Mokomosios medžiagos įsisavinimo metodai

Dėstytojo parengta mokomoji medžiaga tradicinėje auditorijoje paprastai perteikiama studentams 
paskaitos metu. Tradicinis paskaitos metodas gali būti pritaikytas beveik bet kokiame nuotolinio moky-
mo kurse. Tai gali būti sinchroninė paskaita, kai karjeros konsultantas ir studentai susitinka virtualioje 
auditorijoje iš anksto paskirtu laiku (pavyzdžiui, audio ar video konferencija, PowerPoint prezentacija 
ar pan.). Kitas variantas – mokomoji medžiaga pateikiama asinchroniškai, kaip elektroninis paskaitų 
konspektas, internetinės nuorodos, elektroninės knygos ir studijuojama individualiai arba grupėmis. 

Studijuojant nuotoliniu būdu, svarbu užtikrinti, kad studentai aktyviai ir efektyviai naudotųsi mo-
komąja medžiaga. Pavyzdžiui, sinchroninė paskaita elektroninėje terpėje gali pasižymėti įprastos 
(auditorinės) paskaitos trūkumais: neįdomu, neatidžiai klausoma ir t. t. Todėl reikia sudaryti galimy-
bes efektyviam interaktyvios paskaitos medžiagos įsisavinimui ir reakcijoms į pateikiamą medžiagą. 
Žemiau yra pateikiami metodai aktyviam tekstinės medžiagos įsisavinimui nuotoliniu būdu.

2.2.1. Klausimai prieš skaitant (Pre-reading questions)• 

Tikslas. Skaitant elektronines knygas, straipsnius, pranešimus, esė ir konspektus, reikalingi to-
kie patys teksto supratimo įgūdžiai ir įpročiai, kurie padeda tinkamai įsisavinti ir spausdintinę 
medžiagą. Tačiau gana dažnai nuotolinių studijų studentai, skaitydami elektroninius informa-
cijos šaltinius, netaiko tų pačių skaitymo metodų kaip tradiciniuose kursuose. Klausimai prieš 
skaitant – tai interaktyvus mokymo metodas, kuris gali padėti studentams efektyviau skaityti ir 
įsisavinti elektroniniuose šaltiniuose pateikiamą medžiagą. 

Būdas. Asinchroninis. 
Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.
Laikas. 2-3 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas. Karjeros konsultantas parenka elektroninį mokymo medžiagos šaltinį − skaitymo 
užduotį (pavyzdžiui, elektroninį straipsnį, tinklalapį ar skyrių iš elektroninės knygos) bei sukuria du 
forumus asinchroninėje diskusijų lentoje: vienas pavadinamas „Išankstinio skaitymo klausimai“, kitas 
pavadinamas „Išankstinio skaitymo atsakymai“. 

Procesas:

1. Karjeros konsultantas elektroniniu paštu nusiunčia kurso dalyviams užduoties aprašymą. 
Dalyviai įspėjami, kad jie turi pasisakyti diskusijos forume prieš atidžiai perskaitydami nu-
rodytą medžiagą. 

2. Studentai iš pradžių turi tik peržiūrėti nurodytą skaitinį, susipažinti su juo paviršutiniškai. 

3. Kiekvienas studentas turi suformuluoti tris klausimus, į kuriuos reikėtų atsakyti skaitant 
nurodytą medžiagą.

4. Tris išankstinio skaitymo klausimus studentai turi pateikti forume prieš atidžiai ir detaliai 
perskaitydami nurodytą medžiagą.
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5. Studentai skatinami peržiūrėti kitų kurso dalyvių suformuluotus išankstinio skaitymo 
klausimus prieš skaitant tekstą. 

6. Kai išankstinio skaitymo klausimai pateikti forume, studentų prašoma atidžiai perskaityti 
nurodytą medžiagą ir atsakyti į savo bei kitų dalyvių suformuluotus klausimus.

7. Savo atsakymus į išankstinio skaitymo klausimus studentai turi pateikti antrame diskusijų forume. 

Papildomos pastabos. Šią veiklą galima atlikti nedidelėmis grupėmis (3-5 dalyviai). Tokiu būdu 

skatinama bendradarbiauti, formuluojant išankstinio skaitymo klausimus. Ši veikla gali būti panau-

dota ir tuomet, kai naudojami ne elektroniniai šaltiniai. Studentai gali pasitelkti šį metodą skaitydami 

ir spausdintinę medžiagą. 

2.2.2. Užrašai (Notes)•  

Tikslas. Užrašai ar pastabos – tai svarbi užduotis įsisavinant elektroninę skaitinių medžiagą. Skai-

tydami elektroninius šaltinius, studentai tvarkys užrašus naudodami informacines ir komunikacines 

technologijas. 

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Mažos grupės (3-5 dalyviai).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta; 

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama teksto redagavimo programa (pavyzdžiui, 

Microsoft WordPad, Notepad, Word ir kt.);

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutė.

Pasirengimas. Karjeros konsultantas parenka vieną ar du sudėtingesnius kurso turinio įsisavi-

nimui reikalingus elektroninius skaitinius. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas šiai veiklai 

skirtas forumas.

Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentams nusiunčiamas parinktas skaitinys bei užduoties apra-

šymas.

2. Pirmiausia studentų prašoma peržvelgti visą tekstą nieko neužsirašant. Šiame etape 

studentai įgyja supratimą, kokia yra pagrindinė teksto idėja ir jame svarstomi klausimai.

3. Tuomet studentų prašoma atsidaryti teksto redagavimo programą.

4. Studentai turi antrą kartą perskaityti nurodytą medžiagą. Šį kartą užrašomos pagrindinės 

temos, potemės, esminiai terminai ir t. t.

5. Studentų prašoma savo užrašus nukopijuoti ir pateikti diskusijų forume.

6. Studentai skatinami peržvelgti kitų kurso dalyvių užrašus ir palyginti juos su savai-

siais. Siūloma panagrinėti, kurie užrašai, analizuojant skaitinį, buvo parengti efektyviau.

7. Studentams siūloma peržiūrėti nurodytą kurso medžiagą trečią kartą pasitikrinant, kaip 

buvo suprasta medžiaga ir kiek tikslūs bei išsamūs jų užrašai. 

Papildomos pastabos. Jei nuotolinio kurso dalyviai yra pakankamai patyrę, galima prašyti, kad jie 

pradėtų tvarkyti užrašus − sąvokų (idėjų) žemėlapį (šis metodas yra pristatomas žemiau). Šis žemėla-

pis iliustruoja ryšius tarp įvairių temų, aptariamų kurso skaitiniuose. 
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Jei kurso skaitiniai yra Word, WordPerfect ar Adobe PDF formatu, tuomet galima prašyti studentų, 

kad jie pabrauktų, išryškintų ar įrašytų komentarus (t. y. panaudotų programų turimas funkcijas). Tai 

yra veiksmingi įrankiai užrašams tvarkyti skaitant elektroninius kurso šaltinius. 

2.2.3. Sąvokų žemėlapis• 

Tikslas. Sąvokų žemėlapio sudarymas – puikus būdas vizualiai pateikti ryšius tarp temų, klausimų, 

problemų, sąvokų ir t. t., susijusių su kurso temos turiniu. Sąvokų žemėlapį gali kurti dalyvių koman-

dos. Šie žemėlapiai gali būti panaudojami kaip pagalbinė kurso mokomoji priemonė.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Mažos grupės (3-5 dalyviai).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutė;

– studentams prieinama Microsoft Word arba PowerPoint programa.

Pasirengimas:

1. Studentai suskirstomi į komandas po 3-5 žmones.

2. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas atskiras forumas kiekvienai komandai.

3. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas forumas kiekvienos komandos sąvokų žemė-

lapiui pateikti.

Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentai informuojami apie užduotį.

2. Kiekvieno studento prašoma išskirti 10 ar daugiau pagrindinių kurso temos klausimų 

ar problemų.

3. Kiekvienas studentas savo suformuluotus klausimus ar problemas turi pateikti komandos 

diskusijų forume.

4. Kiekvienos komandos narių, prieš pradedant galvoti apie ryšius tarp klausimų ar 

problemų ir sąvokų žemėlapio sudarymą, prašoma peržiūrėti visus siūlomus klausi-

mus ar problemas.

5. Kiekviena komanda turi sujungti (remdamasi tarpusavio ryšiais) dešimt ar daugiau pagrin-

dinių klausimų ar problemų į sąvokų žemėlapį kaip į vientisą diagramą.

6. Kiekvienos komandos prašoma tam skirtame forume prisegti sukurtą sąvokų žemėlapį, 

kuris atspindėtų grupėje išskirtus pagrindinius klausimus ar problemas bei ryšius tarp jų.

7. Studentų prašoma peržiūrėti kitų komandų sukurtus sąvokų žemėlapius bei panaudoti 

juos kaip pagalbinę priemonę toliau mokantis kurse.

Papildomos pastabos. Jei kursą sudaro mažiau nei 10 dalyvių, sąvokų žemėlapio veikla gali būti 

naudojama individualiai.

2.2.4. Mokymasis dėlionės (jigsaw) principu• 

Tikslas. Šis metodas leidžia studentams dalyvauti nuotoliniame kurse ir kaip besimokantie-

siems, ir kaip mokytojams. Tuo tarpu karjeros konsultantas turi galimybę sumažinti laiko sąnaudas, 

reikalingas didelės apimties kurso medžiagai pateikti. Kurso medžiaga suskirstoma į atskiras dalis, 
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panaudojamos darbo grupės ir mokymosi principas „studentas-studentui“. Šio metodo taikymo 

metu, studentai turės:

– nagrinėti jiems priskirtą kurso medžiagos dalį;

– pristatyti savo segmento medžiagą kitiems savo grupės studentams, t. y. apmokys juos 

nagrinėjamu klausimu;

– bendradarbiauti nagrinėdami kurso medžiagą.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Individualus darbas ir mažos grupės (3-6 studentai).

Laikas. 3-6 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutė;

– karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas peržvelgia kurso medžiagą ir suskirsto ją į tris ar šešias dalis. Pavyz-

džiui, jei karjeros konsultantas dėsto medžiagą apie asmens raidos įtaką karjerai, tai būtų 

galima išskirti tokias dalis: asmens raidos vaikystėje, paauglystėje, suaugusio žmogaus rai-

dos ir senatvės įtaka karjerai.

2. Karjeros konsultantas nustato šaltinius, kuriais naudosis studentai (elektroniniai tekstai, 

straipsniai, skaitiniai, tinklalapiai ir t. t.).

3. Kurso dalyviai suskirstomi į darbo grupes po 3-6 studentus, priklausomai nuo kurso me-

džiagos dalių skaičiaus (kiekvienas studentas grupėje turi gauti vieną dalį).

4. Kiekvienai dėlionės veiklos grupei karjeros konsultantas parengia atveju paremtą klausi-

mą, į kurį grupė turės atsakyti. Klausimo pavyzdys:

 „Jūs pusę metų savarankiškai mokėtės ispanų kalbos. Po savaitės į jūsų organizaciją 

atvyksta delegacija iš Ispanijos. Jūs norite įsivertinti savo mokymosi efektyvumą ir su-

žinoti, ar padarėte kokį nors progresą, lavindamas ispanų kalbos kalbėjimo įgūdžius ir 

plėsdamas gramatikos žinias. Jūs svarstote, kurį mokymosi pasiekimų vertinimo meto-

dą geriau pasirinkti: į tikslus, sprendimus, profesionalumą, kriterijus ar į pažangą orien-

tuotą vertinimo modelį?“

5. Kiekvienai dėlionės veiklos grupei sukuriamas atskiras asinchroninis forumas.

 Procesas:

1. Kiekvienam kurso dalyviui nusiunčiamas elektroninis laiškas su užduoties aprašymu ir jam 

paskirtu medžiagos segmentu (pavyzdžiui, studentui A skiriama į tikslus orientuoto moky-

mosi pasiekimų vertinimo modelio tema, studentui B – į pažangą orientuoto mokymosi pa-

siekimų vertinimo modelio tema ir t. t.). Papildomai galima nurodyti (pateikti) pagrindinius 

šaltinius (tekstus, straipsnius ir t. t.), kuriais remiantis bus atliekama užduotis bei papildomų 

ar pasirinktinų šaltinių sąrašas. Studentai taip pat skatinami ieškoti naujų šaltinių.

2. Studentams suteikiamos 2-3 dienos išnagrinėti temos medžiagą (priklausomai nuo me-

džiagos apimties).

3. Kiekvienas studentas turi parengti savo dalies santrauką.
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4. Parengtas santraukas studentai paskelbia savo grupės forume asinchroninėje diskusijų lentoje. 

5. Kiekvienai grupei skiriama 1-2 dienos atveju paremtam klausimui aptarti ir į jį atsakyti.

6. Karjeros konsultantas peržvelgia pateiktas santraukas, kad įsitikintų, jog kolegos vieni ki-

tiems pateikė išsamią ir teisingą medžiagą.

7. Paskutinę dėlionės užduočiai skirtą dieną kiekviena grupė pateikia vieną ataskaitą, kurioje 

atsakoma į jai užduotą atveju paremtą klausimą.

Papildomos pastabos. Galima papildoma veikla – paprašyti tas pačias temas analizuojančių 

studentų be individualios santraukos savo grupės forume pateikti ir bendrą, tarpusavyje sude-

rintą, santrauką. Pasibaigus dėlionės užduoties veiklai, karjeros konsultantas gali atrinkti geriau-

sias santraukas ir leisti su jomis susipažinti visiems kurso dalyviams. Karjeros konsultantas gali 

siūlyti studentams pasinaudoti sinchroninio bendravimo galimybėmis vystant idėjas, kuriant 

santraukas ir t. t.

2.3. Kritinį mąstymą skatinantys metodai

Kritinis mąstymas skatina alternatyvių požiūrių ieškojimą, bandymą juos pagrįsti, abejoti savai-

me suprantamais dalykais, aktyviai svarstyti įvairius teorinius ir praktinius klausimus, juos anali-

zuoti ir pan. Todėl kritinio mąstymo ugdymas yra svarbi įvairių mokymo programų dalis. Ne išim-

tis ir karjeros valdymo kompetencijų ugdymas. Šioje skyriaus dalyje pateikiamos įvairios priemo-

nės, skatinančios studentus kritiškai mąstyti ir aktyviai dalyvauti mokymo bei mokymosi procese. 

2.3.1. Vaidmenų atlikimas• 

Tikslas. Norint užtikrinti, kad diskusijos būtų konstruktyvios ir įvairiapusės, galima pasitelkti vai-

dmenų atlikimo grupėje metodą:

– kiekvienas studentas nagrinėjamą temą aptars vadovaudamasis savo paties arba ne savo 

paties (o priskirto vaidmens) požiūriu;

– studentai labiau įsitrauks į grupės diskusiją, nes diskusijos metu tarp skirtingus vaidmenis 

turinčių dalyvių išsivystys alternatyvūs požiūriai.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Vidutinio dydžio grupės (10-15 studentų).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Sukurti studentų grupes, sudarytas iš 10-15 dalyvių.

2. Kurso asinchroninėje diskusijų lentoje kiekvienai grupei sukurti atskirą forumą.

3. Suformuluoti diskusijos temą ar klausimą.

4. Kiekvienos grupės nariams priskirti vaidmenis, kuriuos jie turės atlikti diskusijos metu. Tą 

patį vaidmenį gali turėti daugiau nei vienas grupės narys, tačiau kiekvienoje grupėje turi 

būti pakankama vaidmenų įvairovė, kad visi dalyviai aktyviai įsitrauktų į diskusiją. Gali-

mų vaidmenų pavyzdžiai: idėjų autorius (pateikėjas), šalininkas (rėmėjas), užduodantis 
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klausimus, sutinkantis, nesutinkantis, duodantis pavyzdžių, išaiškinantis (patikslinantis), 

diskusijos lyderis, „velnio advokatas“ (nepopuliaraus, priešingo požiūrio gynėjas), sekan-

tis diskusiją (tvarkantis užrašus), ieškantis elektroninių šaltinių, sprendžiantis konfl iktus, 

moderatorius, stebėtojas, idėjų generatorius, pateikiantis faktus, apibendrinantysis ir t. t.

Procesas:

1. Kiekvienos grupės forume paskelbiama tema ar klausimas.

2. Elektroniniu paštu kurso dalyviai informuojami apie veiklą ir kiekvienam priskirtus vaidmenis.

3. Kiekvienas dalyvis turi aptarti nagrinėjamą temą ar atsakyti į klausimą, remdamasis tuo 

požiūriu, kuris būdingas jam priskirtam vaidmeniui.

4. Karjeros konsultantas skatina diskusiją, primindamas jos dalyviams, kokius vaidmenis 

jie atlieka.

Papildomos pastabos. Vaidmenų atlikimo grupėje metodas gali būti panaudojamas skatinant 

aktyvumą ir kituose nuotolinio mokymo ir mokymosi veikose (ne tik diskusijose). 

2.3.2. Struktūrinis ginčas (polemika, diskusija)• 

Tikslas. Struktūrinio ginčo veikla leidžia kurso dalyviams apsvarstyti alternatyvius požiūrius į klau-

simus, susijusius su kurso turiniu. Studentai nagrinėja įvairias perspektyvas ir susipažįsta su kitų da-

lyvių požiūriais.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Nedidelės grupės (2-4 dalyviai). 

Laikas. 6 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektrinių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės;

– karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys.

Pasirengimas:

1. Parenkamas diskusinis klausimas ar problema, turinti dvi skirtingas perspektyvas, re-

miantis kuriomis vyks studentų ginčas. Problemą geriausia formuluoti kaip teiginį, ku-

riam galima būtų pritarti ir kuriam būtų galima prieštarauti. Pavyzdžiui, (a) karjerizmas 

yra blogas reiškinys; (b) svarbiausia gero darbuotojo savybė – lojalumas; (c) neverta 

blaškytis, reikia pabaigti tuos mokslus, kuriuos pradėjai, nors mokslas gali ir nepatikti; 

(d) pagrindinis karjeros sėkmės rodiklis – užimamos pareigos organizacijoje.

2. Kurso dalyviai suskirstomi į komandas, sudarytas iš 2-4 studentų.

3. Komandoms priskiriama pozicija, t. y. „už“ ar „prieš“.

4. Sudaromos komandų poros, t. y. komanda „už“ versus komanda „prieš“.

5. Kurso asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriami forumai kiekvienai komandų porai.

Procesas:

1. Elektroniniu paštu kurso dalyviams nusiunčiamas veiklos aprašymas ir kiekvienos koman-

dos dalyvių sąrašas. 
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2. Toliau galima laikytis šios veiklos sekos:

– pirma diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „už“ suformuluotą poziciją (ar-

gumentus), siekdamas užtikrinti, kad ji neviršytų 1000 žodžių (ši apimtis atitinka tradi-

ciniams debatams skirtą laiko limitą);

– antra diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „prieš“ suformuluotą poziciją, 

siekdamas užtikrinti, kad ji neviršytų 1000 žodžių;

– trečia diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „už“ suformuluotą poziciją, siek-

damas užtikrinti, kad ji neviršija 500 žodžių;

– ketvirta diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „prieš“ suformuluotą poziciją, 

siekdamas užtikrinti, kad ji neviršija 500 žodžių;

– penkta diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „už“ suformuluotą poziciją, 

siekdamas užtikrinti, kad ji neviršija 300 žodžių;

– šešta diena: karjeros konsultantas peržiūri komandos „prieš“ suformuluotą poziciją, 

siekdamas užtikrinti, kad ji neviršija 300 žodžių.

3. Kai abi komandos pateikia užbaigiamuosius argumentus, karjeros konsultantas išrenka 

debatų nugalėtoją.

Papildomos pastabos. Taikant šį metodą, galima leisti daliai studentų dalyvauti debatų koman-

dose, tuo tarpu likusi dalyvių dalis galėtų atlikti teisėjų vaidmenį ir spręsti, kuri komanda nugalėjo. 

2.3.3. Sokratiškasis klausinėjimas • 

Tikslas. Tradicinis „sokratiškojo klausinėjimo“ metodas gali būti pasitelkiamas ir nuotolinėse 

studijose. Klausinėdamas karjeros konsultantas gali padėti studentams susigaudyti sudėtingoje 

kurso medžiagoje, skatinti pasitikėjimą savimi, įsitraukimą į diskusiją bei vystyti individualaus ir 

kritinio mąstymo gebėjimus. 

Būdas. Sinchroninis. 

Grupės dydis. Mažos grupės (iš viso apie 3-5 grupes).

Laikas. 60-90 minučių.

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinami sinchroniniai pokalbių kambariai;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Sukuriamos 3-5 kurso dalyvių komandos.

2. Nustatoma data, kada daugiausiai kurso dalyvių galėtų dalyvauti diskusijose sinchroniniu būdu.

3. Kiekvienai komandai sukuriamas atskiras pokalbių kambarys.

4. Sukuriamas pagrindinis pokalbių kambarys diskusijai tarp visų komandų.

5. Karjeros konsultantas sudaro klausimų, susijusių su kurso turiniu, sąrašą. Klausimų eilės 

tvarka nėra atsitiktinė. Klausimai turi skatinti aptarti kursui svarbias temas, klausimus, pro-

blemas. Keletas sokratiškųjų klausimų pavyzdžių: 

– Kokią įtaką globalizacija daro užimtumo ir profesijų struktūrų kaitai?

– Kokie pokyčiai visuomenėje patvirtina jūsų atsakymą?

– Kokie socialiniai ir ekonominiai veiksniai lemia užimtumo paslaugų sferoje didėjimą?



46

– Kuo remiantis galima prognozuoti, kaip kis konkrečių profesijų paklausa ateityje?

– Ar įmanoma tiksliai pasakyti, kiek tam tikros specializacijos darbuotojų reikės ateityje?

Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentams nusiunčiamas veiklos aprašymas, įskaitant datą, laiką, po-

kalbių kambario koordinates ir darbo grupių dalyvių sąrašus.

2. Pirmiausia visi kurso dalyviai susitinka pagrindiniame pokalbių kambaryje.

3. Pateikiamas pirmas sokratiškasis klausimas iš karjeros konsultanto sąrašo.

4. Kiekvienai komandai duodamos 5 minutės galimam atsakymui į užduotą klausimą aptarti 

atskirame grupės pokalbių kambaryje.

5. Atsakymą į klausimą kiekviena grupė turi pateikti pagrindiniame pokalbių kambaryje.

6. Pateiktus atsakymus karjeros konsultantas pakomentuoja.

7. Karjeros konsultantas pateikia su atsakymais susijusį papildomą klausimą arba užduoda 

naują klausimą iš savo sąrašo.

8. Kiekvienai grupei vėl duodamos penkios minutės klausimui ir galimam atsakymui ap-

tarti tarpusavyje.

9. Klausimų-atsakymų procesas tęsiamas veiklai skirtą laiko tarpą.

Papildomos pastabos. Sokratiškasis klausinėjimas gali būti vykdomas ir naudojant asinchroninę 

pokalbių lentą. Tokia veikla užimtų apie 5-7 dienas.

2.3.4. Argumentas ir kontrargumentas• 

Tikslas. Argumento ir kontrargumento veikla yra labai tinkama asinchroninei diskusijai skatinti ir 

kritiniam mąstymui ugdyti, nes:

– studentai įsitraukia į asinchroninę diskusiją su kolegomis;

– studentai aptaria alternatyvius požiūrius į dalykus, susijusius su konkrečia kurso tema;

– vystosi studentų komunikaciniai gebėjimai aptariant kontraversiškus klausimus asinchro-

ninėje diskusijoje.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

 Parenkami 3-5 teiginiai, kuriuos aptarti turės kurso dalyviai. Temos gali būti ir nekontra-

versiškos, tačiau tokios, kurios skatintų studentus įsitraukti į diskusiją. Keletas diskusijos 

teiginių pavyzdžių:

– „Savarankiško mokymosi svarba nuotolinėse studijose sumažėjo pradėjus naudoti inte-

raktyvias informacijos ir komunikacijos technologijas“;

– „Karjeros valdymo kompetencijas geriausiai ugdyti nuotoliniu būdu“.
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Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentams pranešama apie užduotį dalyvauti diskusijoje. Užduoties 

aprašyme karjeros konsultantas turi pažymėti, kad nepriklausomai nuo to, ar studentai 

sutinka, ar nesutinka su pateikta pozicija, kiekvienas forume skelbiamas atsakymas turi 

atspindėti priešingą paskutinei žinutei (atsakymui) perspektyvą diskutuojamu klausi-

mu. Pavyzdžiui:

Teiginys: „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas turi vykti virtualioje terpėje“.

Argumentas: „Taip, aš sutinku, kad karjeros valdymo kompetencijos turi būti ugdo-

mos virtualioje terpėje“

Kontrargumentas: „Ne, aš negaliu ugdytis karjeros valdymo kompetencijų, jei ne-

vyksta diskusija mažoje grupėje, todėl nesutinku, kad šie mokymai turi vykti virtualioje 

terpėje“.

Argumentas: „Kompetencijų ugdymas virtualioje terpėje dažnai vyksta ir per grupi-

nes diskusijas“.

Kontrargumentas: „Gerai, mes galime diskutuoti grupėse virtualioje terpėje. Tačiau 

diskusija be verbalinių ženklų per daug paini, todėl ir neefektyvi“.

Argumentas: „Verbalinius ženklus galima pakeisti akronimais ir emocijų simboliais. 

Tuomet virtualios diskusijos tampa efektyvios“.

Kontrargumentas: „Net jei taip, norėdami studijuoti virtualioje terpėje, mokymų da-

lyviai turi išsiugdyti tam tikrus naujus mokymosi gebėjimus“.

Argumentas: „Sutinku, tačiau esant tinkamam pasiruošimui, studentai gali karjeros 

valdymo kompetencijas ugdytis virtualioje terpėje“.

2. Karjeros konsultantas skatina studentus imtis „velnio advokato“ vaidmens ir teikti argu-

mentus, kurie nebūtinai atitinka jų asmeninį požiūrį į klausimą.

3. Karjeros konsultantas dalyvauja forumų diskusijose, papildydamas jas argumentais ar 

kontrargumentais, taip darydamas įtaką šio metodo taikymo efektyvumui bei siūlydamas 

nagrinėti alternatyvias perspektyvas.

4. Karjeros konsultantas užbaigia argumentų ir kontrargumentų veiklą, kai studentai nebe-

gali pateikti alternatyvių požiūrių į diskusijos klausimą.

Papildomos pastabos. Veiklos trukmė gali varijuoti priklausomai nuo to, kiek daug argumentų 

ir kontrargumentų studentai pateikia nagrinėjamu klausimu. Labiau kontraversiški klausimai gali 

sukelti daugiau diskusijų ir trukti kelias dienas, tuo tarpu diskusija mažiau prieštaringomis temo-

mis bus trumpesnė. Taupant mokymo kurso laiką šį metodą galima atlikti ir sinchroniniu būdu 

karjeros konsultantui ir studentams prieinamuose sinchroniniuose pokalbių kambariuose.

2.3.5. Minčių lietus• 

Tikslas. Šis metodas yra nepamainomas minčių generavimo būdas, kurį taikant kuriamos naujos 

idėjos ir atskleidžiami alternatyvūs problemų sprendimo variantai.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Darbas poromis arba nedidelėmis grupėmis (3-5 studentai).

Laikas. 2-3 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:
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– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas suformuluoją klausimą ar problemą. 

2. Sukuriamas pagrindinis forumas atsakymams skelbti.

3. Kiekvienai porai ar grupei sukuriamas atskiras asinchroninis forumas diskusijų lentoje.

Procesas:

1. Pagrindinėje svetainėje paskelbiamas klausimas ar problema, kurią turės nagrinėti stu-

dentai.

2. Apie užduotį elektroniniu paštu informuojami studentai bei jų porininkai ar grupės nariai.

3. Kiekvieno studento prašoma pagrindinėje lentoje pateikti atsakymus, susijusius su pateik-

tu klausimu ar problema. Šiame etape atsakymai nėra svarstomi ar kritikuojami, tiesiog 

surenkamos visos mintys.

4. Vėliau, dirbant poromis ar grupėse, analizuojama sprendimų kokybė, išrenkami geriausi 

variantai. Kiekviena grupė suformuluoja sprendimą, kurį paskelbia pagrindiniame forume. 

Papildomos pastabos. Šis metodas taikytinas ir dirbant sinchroniškai. Jei grupių sprendimai išei-

na prieštaringi, galima ieškoti kompromiso pasitelkiant loterijos, balsavimo ar kitus būdus.

2.4. Interaktyvių diskusijų organizavimo metodai

Įvairios diskusijos, debatai, aptarimai – neatsiejama auditorinių mokymų dalis. Diskusijos tarp studen-

tų ir karjeros konsultanto bei studentų padeda labiau įsisavinti mokomąją medžiagą. Šis mokymo ir 

mokymosi metodas gali būti pritaikytas ir nuotolinėse studijose. Diskusijas organizuoti nuotoliniu 

būdu yra sudėtingiau nei auditoriniuose mokymuose, tad dabar aptarsime keletą interaktyvių dis-

kusijų organizavimo metodų, taikytinų nuotolinėse studijose. Diskusijoms ar debatams organizuoti 

taip pat siūloma pasitelkti aukščiau aprašytus kritinį mąstymą skatinančius metodus. 

2.4.1. Debatai• 

Tikslas. Debatų metodas nuotolinėse studijose yra labai tinkamas organizuojant sinchroninę dis-

kusiją, kurioje dalyvauja didelis skaičius studentų. Studentams siūlomas organizuotas forumas, kuria-

me jie gali pateikti su kurso turiniu susijusius klausimus, taip išvengiama sumaišties, kuri gali atsirasti 

vykstant nestruktūruotai sinchroninei diskusijai.

Būdas. Sinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 75-90 minučių.

Priemonės:

–. karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys; 

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas nustato datą ir laiką, kada daugiausiai nuotolinio kurso studentų ga-

lėtų dalyvauti sinchroninėje diskusijoje pokalbių kambaryje. Priklausomai nuo studentų 

užimtumo, gali tekti organizuoti keletą debatų.
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2. Atrenkami 3-5 studentai, kurie debatuos (atsakinės į klausimus).

3. Parenkama viena ar daugiau su kurso turiniu susijusių temų, klausimų ar problemų, į ku-

rias bus orientuoti debatai.

4. Karjeros konsultantas studentams pateikia gaires, susijusias su debatų etika ir dalyvavimu 

debatuose. Gairės turėtų apimti šiuos aspektus (savo nuožiūra karjeros konsultantas gali 

papildyti ar sutrumpinti siūlomų gairių sąrašą):

– kiekvienas kurso dalyvis prieš prasidedant debatams galės pateikti karjeros konsultan-

tui vieną ar daugiau klausimų (susijusių su debatų tema).

– debatų metu karjeros konsultantas pateiks visus surinktus klausimus, adresuodamas 

konkretų klausimą konkrečiam debatų dalyviui (t. y. studentui, kuris buvo atrinktas de-

batuoti ir atsakinėti į klausimus).

– reikalaujama, kad kiekvienas kurso dalyvis (išskyrus atstovus debatuose) prieš debatus 

karjeros konsultantui pateiktų vieną klausimą.

– jei debatų metu lieka pakankamai laiko, gali būti pateiktas ribotas skaičius papildomų, 

su diskusija susijusių, klausimų. 

– išrinktieji atstovai dalyvauti debatuose stengsis kuo geriau ir greičiau atsakyti į pateik-

tus klausimus.

– bet kokios diskusijos, susijusios su išrinktų atstovų atsakymais į klausimus, turi vykti 

atskirame „privačiame“ pokalbių kambaryje.

5. Debatams numatomas sinchroninis pokalbių kambarys. 

6. Keletą dienų prieš debatus karjeros konsultantas su studentais atlieka bandomąjį pokalbį. 

Taip įsitikinama, ar visi dalyviai gali prisijungti prie pokalbių kambario.

Procesas:

1. Karjeros konsultantas prašo, kad kiekvienas studentas pateiktų bent vieną klausimą, kurį 

jis norėtų užduoti (susijusį su kurso turiniu).

2. Karjeros konsultantas sudėlioja klausimus prioritetų tvarka ir numato, kurį klausimą kuris 

atstovas debatuose gaus.

3. Klausimų sąrašo kopija kiekvienam atstovui debatuose pateikiama likus 24 val. iki debatų, 

kad kiekvienas galėtų parengti savo atsakymus.

4. Karjeros konsultantas prisijungia prie debatams skirto pokalbių kambario likus penkioms 

minutėms iki jų pradžios.

5. Karjeros konsultantas paskelbia etikos ir dalyvavimo gaires pokalbių kambaryje, primin-

damas kurso dalyviams, koks bus debatų formatas.

6. Karjeros konsultantas užduoda pirmą klausimą vienam iš atstovų debatuose.

7. Atstovas atsako į klausimą.

8. Karjeros konsultantas patikslina atsakymą, jei jame yra netikslios ar neteisingos infor-

macijos.

9. Užduodamas antras klausimas iš klausimų sąrašo.

10. Procesas tęsiasi tol, kol užduodami visi iš anksto parengti klausimai, arba kol baigiasi deba-

tams skirtas laikas.
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Papildomos pastabos. Jei sinchroninis pokalbis nėra įmanomas, debatai gali vykti ir asinchronine 

forma. O siekiant paįvairinti šį metodą, karjeros konsultantas gali iš anksto nesiųsti klausimų sąrašo 

studentams, kurie atstovaus debatuose.

2.4.2. Diskusija su kviestiniu svečiu• 

Tikslas. Auditoriniuose mokymuose yra praktikuojamas susitikimų su ekspertais metodas. Šį 

metodą dėl informacinių ir komunikacinių technologijų galima pritaikyti ir nuotolinėse studijose, 

kur susitikimas su ekspertu vyksta virtualioje erdvėje. Diskusija su kviestiniu ekspertu nuotoliniu 

būdu gali taip pat būti įdomi ir naudinga tiek kviestiniam svečiui (ekspertui), tiek studentams. 

Diskusijos metu:

– studentai turi galimybę tiesiogiai bendrauti su kviestiniu svečiu,

– gerinami studentų bendravimo įgūdžiai sinchroninėje virtualioje terpėje,

– studentai apibendrina pagrindinius klausimus, aptartus su kviestiniu svečiu.

Būdas. Sinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 90-120 minučių.

Priemonės:

– kuratoriui, kviestiniam ekspertui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių dis-

kusijų lenta;

– karjeros konsultanto, kviestinio eksperto ir studentų elektroninės pašto dėžutės;

– kuratoriui, kviestiniam ekspertui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys.

Pasirengimas:

1. Kurso dalyviams ir kviestiniam ekspertui pateikiami susitikimo etikos ir dalyvavimo jame 

principai. Rekomenduojama įtraukti šiuos principus (karjeros konsultantas savo nuožiūra 

gali juos papildyti ar kai kurių punktų atsisakyti):

– peržiūrėti nurodytus skaitinius ir kitą informaciją, susijusią su ekspertu prieš patį susiti-

kimą su juo;

– suformuluoti bent po vieną klausimą ekspertui prieš prasidedant susitikimui;

– dieną prieš susitikimą rekomenduojama apsilankyti numatytame sinchroniniame po-

kalbių lauke, kad įsitikintų, jog jis veikia, yra visa reikalinga įranga ir programos, kurių 

prireiks aktyviam dalyvavimui diskusijoje;

– rekomenduojama susikurti susitikimui palankią aplinką (išjungti elektroninį paštą, te-

levizorių, kitus dėmesį nukreipiančius dalykus);

– į susitikimą su ekspertu prašoma „atvykti“ bent penkiomis minutėmis anksčiau;

– nesisveikinkite su kitais dalyviais;

– savo klausimus ar komentarus adresuokite kviestiniam svečiui (pavyzdžiui, „Gerb. dr. X, 

gal galėtumėte dar kartą paaiškinti šią sąvoką“?);

– jei įmanoma, kopijuokite ir sinchroniniame pokalbių kambaryje skelbkite jau iš anks-

to susitikimui su ekspertu paruoštus klausimus (užuot spausdinę juos susitikimo 

metu iš naujo);

– jei norite atkreipti eksperto dėmesį, „kelkite ranką“ siųsdami tuščią žinutę;

– venkite sarkazmo, idiomų, žargono ir kitų teiginių, kurie galėtų trukdyti bendravimui;

– netaisykite blogai atspausdintų žodžių, nebent klaida turėtų įtakos žinutės prasmei.

2. Asinchroninėje kurso diskusijų lentoje sukuriamas forumas.

3. Karjeros konsultantas nustato, kuris pokalbių kambarys bus naudojamas susitikimui. 
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4. Kelios dienos iki susitikimo su kurso dalyviais imituokite bandomąjį susitikimą su eks-

pertu, kad studentai pasitikrintų, ar tikrai turi priėjimą prie pokalbių kambario.

5. Karjeros konsultantas teksto redagavimo programa parengia trumpą eksperto pristatymą.

Procesas:

1. Karjeros konsultantas pasveikina į sinchroninį pokalbių kambarį atvykusį ekspertą ir per-

kelia iš anksto sukurtą eksperto pristatymą.

2. Sudaromos galimybės kiekvienam studentui užduoti bent vieną klausimą ekspertui. Karjeros 

konsultantas leidžia studentams užduoti iš anksto parengtus klausimus abėcėlės tvarka.

3. Karjeros konsultantas seka laiką ir praneša studentams bei ekspertui apie artėjančią dis-

kusijos pabaigą likus dešimčiai minučių iki susitikimo su ekspertu pabaigos.

4. Karjeros konsultantas užbaigia sinchroninį susitikimą numatytu laiku, padėkodamas vi-

siems už dalyvavimą.

5. Kurso dalyvių prašoma asinchroniniame forume paskelbti bent tris aspektus, kurie jiems 

pasirodė įdomūs pokalbyje su ekspertu.

6. Jei įmanoma, asinchroniniame forume karjeros konsultantas pateikia susitikimo išrašą (kopiją).

Papildomos pastabos. Susitikimo su ekspertu veikla gali vykti ir asinchroninėje aplinkoje, ta-

čiau tuomet ekspertas turės prisijungti prie diskusijos bent keletą kartų per šiam metodo taikymui 

skirtą laiką. Organizuojant asinchroninį susitikimą su ekspertu, sukuriamas forumas asinchroninė-

je diskusijų lentoje. Galimi du eigos variantai: (a) eksperto prašoma pateikti keletą įvadinių komen-

tarų ir studentai reaguoja į pateiktus komentarus arba (b) studentai pateikia pirminius klausimus, 

į kuriuos atsako kviestinis ekspertas. 

Kita „Diskusijos su kviestiniu ekspertu“ metodo alternatyva – „Kviestinio svečio spaudos konfe-

rencija“. Šis metodas taip pat skatina studentų ir kviestinio svečio sąveiką. Studentų užduodami 

klausimai, kaip ir realioje spaudos konferencijoje, yra spontaniški ir remiasi anksčiau pateiktais 

klausimais. Spaudos konferencijos svečiu gali būti ir vienas iš kurso studentų, turintis tam tikros su 

kurso turiniu susijusios patirties, iš kurios galėtų pasimokyti kiti dalyviai. 

2.4.3. Kolega – diskusijos vadovas • 

Tikslas. Nuotolinio kurso studentams siūlant galimybę patiems vadovauti diskusijai, diskusija pa-

įvairinama, studentai atranda naujų diskusijos krypčių. Todėl kolegos, t. y. vieno iš kurso dalyvių, pa-

skyrimas vadovauti diskusijai skatina kitų dalyvių įsitraukimą į asinchroninę diskusiją. 

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 3-6 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas parenka 2-4 su kurso turiniu susijusias temas.

2. Kiekvienai temai sukuriamas forumas asinchroninėje diskusijų lentoje.

3. Karjeros konsultantas paskiria studentus, kurie ves diskusiją.
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Procesas:

1. Kiekvienam numatytam diskusijos vadovui nusiunčiamas elektroninis laiškas su tema ir 

diskusijos forumu, kuriam jis priskirtas. Elektroniniame laiške karjeros konsultantas nurodo 

visus specifi nius su tema susijusius klausimus, kuriuos vadovas turėtų įtraukti į diskusiją.

2. Karjeros konsultantas praneša diskusijos vadovams, jog jie yra atsakingi už tai, kad kolegos 

(kiti kurso dalyviai) įsitrauktų į jų vadovaujamą diskusiją. Pradėdami diskusiją, vadovai gali iš 

pradžių pateikti vieną ar keletą su tema susijusių klausimų arba pradėti diskusiją nuo prieš-

taringų teiginių, kurie paskatintų įsitraukti į temos aptarimą.

3. Karjeros konsultantas pataria vadovams diskusijos metu kelti papildomus klausimus. Jei 

diskusijos metu iškyla kokių nors klausimų ar rūpesčių, rekomenduojama susisiekti su kar-

jeros konsultantu.

4. Karjeros konsultantas peržiūri kiekviename forume vykstančias diskusijas sekdamas, kad 

būtų aptarti esminiai aspektai ir kad skleidžiama informacija būtų teisinga.

Papildomos pastabos. Karjeros konsultantas gali leisti diskusijos vadovams patiems pasirinkti 

diskusijos temas. Tikėtina, kad moderatoriai gali pasirinkti ne visai tokias pačias temas, kokias rinktųsi 

karjeros konsultantas, tačiau tai gali būti naudinga − diskusija taptų įvairesnė, paliestų kurso daly-

viams aktualius klausimus. 

2.5. Grupinių užduočių vedimo metodai

Nuotolinėse studijose, kaip ir auditoriniuose mokymuose, dėstytojai neretai kaip vieną iš mokymo 

metodų naudoja įvairias grupines užduotis. Todėl šioje skyriaus dalyje yra pateikti keli metodai, lei-

džiantys vesti grupines užduotis nuotoliniu būdu.

2.5.1. Grupinė prezentacija • 

Tikslas. Studentai nagrinėja su kurso turiniu susijusią temą ir pristato savo išvadas (rezultatus) ki-

tiems kurso dalyviams pasitelkdami virtualios terpės priemones. Studentai dirba su kolegomis drau-

ge kurdami, apipavidalindami ir pristatydami medžiagą.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Nedidelės grupės (3-5 studentai).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės;

– studentams prieinama Microsoft PowerPoint programa;

– karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys.

Pasirengimas:

1. Sudaromos darbo grupės po 3-5 studentus.

2. Kiekvienai grupei paskiriama su kursu susijusi tema.

3. Kiekvienai komandai sukuriamas forumas asinchroninėje diskusijų lentoje.

4. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas forumas parengtoms prezentacijoms skelbti.
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Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentams nusiunčiamas užduoties aprašymas ir darbo grupės narių 

kontaktinė informacija.

2. Darbo grupės turi 3-5 dienas sukurti prezentaciją paskirta tema. Prezentacija kuriama ben-

dradarbiaujant darbo grupėje.

3. Prezentacija kuriama naudojant PowerPoint programą. 

4. Darbo grupėms pateikiamas reikalavimas, kad prezentaciją sudarytų 10 ar daugiau Po-

werPoint skaidrių. 

5. Parengtą prezentaciją kiekviena komanda turi prisegti tam skirtame forume.

6. Studentams siūloma peržiūrėti vieniems kitų prezentacijas ir aptarti nagrinėjamus klausi-

mus diskusijų forume.

Papildomos pastabos. Grupinės prezentacijos gali būti kuriamos ir pristatomos naudojant sinch-

roninį pokalbių kambarį. Jei konkrečiam nuotoliniam kursui šį priemonė prieinama, studentai gali 

sinchroniniame pokalbių kambaryje trumpai pristatyti prezentacijos turinį tuo metu, kai kolegos 

peržiūrinėja skaidres. 

Priklausomai nuo technologinių kurso galimybių, karjeros konsultantas taip pat gali paprašyti stu-

dentų prisegti audio bylas prie komandinių prezentacijų. Jei tokios galimybės nėra, komandos gali 

naudoti tekstines priemones, palengvinančias prezentacijų peržiūrą.

Aprašytas metodas gali būti panaudojamas ir kitoms grupinėms užduotims (projektams, anali-

zėms, ataskaitoms, tyrimams ir pan.) organizuoti.

2.5.2. Grupinė recenzija (Team Peer Review)• 

Tikslas. Komandinė recenzija – tai mokymosi metodas, kurio metu komandos peržiūri vienos kitų 

atliktas užduotis ir recenzuoja jas. Taip skatinama konstruktyvi kolegų atliktų darbų kritika.

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Nedidelės grupės (3-5 studentai).

Laikas. 6 ar daugiau dienų (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas suformuluoja grupinę užduotį (projektą ar pan.), kurio galutiniam 

atlikimui ir užbaigimui praverstų kolegų recenzijos.

2. Sukuriamos komandos, sudarytos iš 3-5 studentų.

3. Nustatomos komandų poros (pavyzdžiui, komanda A ir komanda C, komanda B ir ko-

manda D ir t. t.).

4. Karjeros konsultantas sukuria recenzijos formą, kuria naudosis komandos, recenzuoda-

mos joms pateiktus kolegų projektus.
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Pavyzdys: 

Recenzentų vardai:
Užduoties (projekto) pavadinimas:
Užduotis gauta iš:
Kada užduotis atsiųsta recenzavimui:
Kada užduotis recenzuota ir išsiųsta atgal:

Nuo 1 iki 10 skalėje įvertinkite šiuos aspektus (10 reiškia puikiai):
Gramatika ir rašyba:
Formatas:
Skaitomumas (turinio nuoseklumas):
Iliustracijų ir grafi kos panaudojimas:
Praktinis projekto, sprendimo pritaikomumas:

Nurodykite du ar daugiau užduoties (projekto) elementus, kurie viršijo jūsų komandos lūkesčius:
Nurodykite du ar daugiau užduoties (projekto) elementus, kurie neviršijo jūsų komandos lūkesčių:
Duokite bent du patarimus, kaip pagerinti užduotį (projektą):
Kiti komentarai:

5. Kurso asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriami forumai kiekvienai grupei atskirai.

6. Kiekviename forume įdedama recenzijos kopija. 

7. Sukuriamas atskiras forumas, kuriame pateikiamos visos atliktos užduotys (projektai).

Procesas:

1. Kiekvienam kurso dalyviui nusiunčiamas elektroninis laiškas su užduoties aprašymu ir 

nuoroda, kuris diskusijų forumas kuriai komandai priskirtas. 

2. Kiekvienos komandos prašoma parengti tarpinį, nedidelės grupinės užduoties variantą 

(pavyzdžiui, tyrimo ataskaita, prezentacija ar pan.). Atlikdamos užduotį, komandos gali 

naudotis elektroniniu paštu ir joms sukurtu forumu.

3. Kiekviena komanda turi paskelbti savo užduoties variantą bendrame forume, kad jų re-

cenzentų komanda galėtų užduotį atsisiųsti ir recenzuoti.

4. Recenzentų komandos narių prašoma užpildyti recenzijos komentarus. Prašoma pateikti 

naudingų komentarų ir konstruktyvią kritiką. Kiekvienas komandos narys recenzuoja ir 

pateikia komentarus atskirai.

5. Parengtus komentarus prašoma pateikti tam skirtame komandos-partnerės forume.

6. Karjeros konsultantas nurodo komandoms patobulinti savo užduotis atsižvelgiant į kole-

gų recenzijos komentarus.

7. Vertindamas užduotis, karjeros konsultantas peržiūri kiekvienos komandos forume pa-

teiktas recenzijas. 

Papildomos pastabos. Priklausomai nuo užduoties apimties, gali būti siūloma atlikti keletą recen-

zavimo etapų, kol užduotis bus visiškai užbaigta. 

„Grupinės recenzijos“ alternatyva – „Tarpusavio recenzavimas porose“ (Peer-pair review). Kurso už-

duotys atliekamos individualiai. Karjeros konsultantas suskirsto kurso dalyvius poromis, kuriose par-

tneriai recenzuoja vienas kito užduotis. 

2.5.3. Atvejo studija• 

Tikslas. Atvejis – tai probleminė su realiu gyvenimu susijusi situacija, kurią turi išnagrinėti studen-

tai. Atvejo studija skatina kritinį mąstymą. Paprastai pateikiama trumpa istorija, kurioje pasakojama, 



55

kaip susiklostė tam tikra situacija, ir nurodoma, kokią dilemą šioje situacijoje sprendžia pagrindinis 

jos veikėjas. Tokiu būdu mokomosios medžiagos turinys susiejamas su konkrečiu kontekstiniu atveju. 

Būdas. Asinchroninis. 

Grupės dydis. Nedidelės grupės (3-5 studentai).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinamas asinchroninė elektronių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Studentai suskirstomi į grupes po 3-5 dalyvius.

2. Karjeros konsultantas suformuluoja realų arba hipotetinį atvejį. Gali būti suformuluojamas 

vienas atvejis visoms grupėms arba kiekvienai grupei po atskirą.

3. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriami forumai kiekvienai studentų grupei.

4. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas bendras forumas užbaigtoms atvejo studi-

joms pateikti.

Procesas:

1. Elektroniniu paštu studentai informuojami apie užduotį, grupių dalyvius bei grupėms 

skirtus atvejus.

2. Kiekvienos grupės diskusijų forume pateikiamas atvejis su šia informacija:

– pagrindine informacija ir kontekstu;

– situacijos veikėjais;

– laikotarpiu (pavyzdžiui, 1999 metai, šis mėnuo ar pan.);

– užduotimi, kurią reikia įvykdyti, arba klausimu, į kurį reikia atsakyti;

– aiškiu problemos ar klausimo, kurį reikia išspręsti aprašymu;

– informacija, būtina norint sėkmingai išspręsti problemą.

3. Studentai grupėse analizuoja atvejus ir suformuluoja bendrą grupės sprendimą.

4. Bendrame forume pateikiamos parengtos atvejo (-ų) studijos. 

5. Karjeros konsultantas gali skatinti dalyvius peržiūrėti visas atvejo studijas ir aptarti vie-

niems kitų priimtus sprendimus.

Papildomos pastabos. Atvejus gali kurti ne tik karjeros konsultantas, bet ir patys studentai. Kie-

kviena studentų grupė gauna užduotį suformuluoti atvejį, tuomet grupės apsikeičia atvejais ir spren-

džia kolegų pateiktas situacijas.

Norint susieti kurso teorinę medžiagą su realiu kontekstu, gali būti naudojami ir įvairūs imitaci-

niai žaidimai, kai studentai turi įsijausti į tam tikrą probleminę situaciją, atlikti tam tikrus vaidmenis 

ir rasti sprendimą. 

2.5.4. Su atveju susiję klausimai (Case-based question)• 

Tikslas. Kurso dalyvių komandos turi išnagrinėti ir atsakyti į su atveju (situacija) susijusį klau-

simą. Tai skatina mokymąsi bendradarbiaujant bei kritinį mąstymą. 

Būdas. Asinchroninis. 
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Grupės dydis. Nedidelės grupės (2-4 studentai).

Laikas. 3-5 dienos (esant kasdieniam studentų dalyvavimui).

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinama asinchroninė elektroninių diskusijų lenta;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas:

1. Karjeros konsultantas suformuluoja vieną ar du su atveju susijusius klausimus. Su atveju 

susijęs klausimas nėra išsami atvejo studija (pristatyta aukščiau), tai gali būti trumpesnis 

klausimas, kuriame tiesiog pateikiamas su klausimu susijęs kontekstas.

2. Studentai suskirstomi į komandas, sudarytas iš 2-4 dalyvių.

3. Kiekvienai komandai paskiriamas su atveju susijęs klausimas. Galima kiekvienai komandai 

duoti tą patį klausimą arba sugalvoti atskirus klausimus kiekvienai komandai.

4. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas atskiras forumas kiekvienai komandai.

5. Asinchroninėje diskusijų lentoje sukuriamas forumas bendram kiekvienos komandos at-

sakymui į nagrinėtą atvejį.

Procesas:

1. Kiekvienam studentui nusiunčiamas elektroninis laiškas su užduotimi, įskaitant su atveju 

susijusį klausimą ir kitų komandos narių vardus.

2. Kiekvieno studento pirmiausia prašoma atsakyti į pateiktą klausimą asmeniškai, prieš įsi-

jungiant į bendrą diskusiją su kitais komandos dalyviais.

3. Kiekvieno dalyvio prašoma pateikti savo atsakymą į su atveju susijusį klausimą tam skirta-

me diskusijų forume. 

4. Tuomet prašoma komandų suformuluoti vieningą atsakymą į su atveju susijusį klausimą.

5. Komandos pateikia savo atsakymus tam skirtame forume. 

Papildomos pastabos. Ši veikla gali vykti ir panaudojant sinchroninį pokalbių kambarį. Taip pat 

kiekvienai komandai gali būti pateikiamas ne vienas, o keletas su atveju susijusių klausimų. 

2.6. Nuotolinio kurso organizavimo metodai

Viena iš nuotolinių studijų ypatybių yra ta, kad studentas neturi galimybės tiesiogiai (akis į akį) ben-

drauti su dėstytoju. Todėl nuotolinių kursų organizavimas yra kitoks nei auditorinių studijų, reikalaujantis 

didesnių kurso organizatorių ir dėstytojo pastangų. Šioje skyriaus dalyje yra pateikiama metodų grupė, 

kuri, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, padeda efektyviai organizuoti nuotolinį 

mokymą. Susipažinkite su „Budėjimo valandų“ ir „Klausimų kraitelės“ metodais bei jų alternatyvomis.

2.6.1. Budėjimo valandos (Offi  ce hours)• 

Tikslas. Nuotolinių studijų dalyviams gali būti naudinga galimybė bendrauti su karjeros konsul-

tantu ir kitais dalyviais Budėjimo valandų laiku. Kaip ir tradicinėse studijose, budėjimo valandomis 

naudodamiesi sinchroniniu pokalbių kambariu studentai gali užduoti karjeros konsultantui klausi-

mus, pateikti komentarus ar spręsti rūpimas problemas. Studentai turi galimybę sinchroniškai ben-

drauti su konsultantu ir kolegomis, gali užduoti klausimus ir iš karto gauti atsakymus.
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Būdas. Sinchroninis. 

Grupės dydis. Vidutinio dydžio grupės (8-15 dalyvių).

Laikas. 60-90 minučių.

Priemonės. Karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys. 

Pasirengimas: 

1. Karjeros konsultantas nustato laiką budėjimo valandoms, t. y. kai jis bus pasiekiamas „gyvai“ 

(sinchroniškai). Pavyzdžiui, pirmadienio vakare 20.00 val. arba antradienio ryte 10.00 val.

2. Sukuriamas pokalbių kambarys budėjimo valandoms.

3. Kurso dalyviams pranešama apie reguliariai vyksiančias budėjimo valandas. Ši veikla 

vyksta efektyviausiai, jei organizuojama kaip pasirinktinė, t. y. nėra reikalavimo dalyvau-

ti privalomai.

Procesas: 

1. Karjeros konsultantas ateina į pokalbių kambarį bent 5 minutės prieš prasidedant budėji-

mo valandoms.

2. Jei kuris nors kurso dalyvis turi klausimą, jo prašoma atsiųsti tuščią žinutę kaip ženklą (al-

ternatyva rankos pakėlimui tradicinėje klasėje).

3. Studentams leidžiama užduoti klausimą tik tuomet, kai karjeros konsultantas nurodo, kad 

atėjo jo eilė klausimui užduoti.

4. Karjeros konsultantas į užduotus klausimus atsako iš karto.

Papildomos pastabos. Jei kurso sąraše yra daugiau nei 15 dalyvių, karjeros konsultantas gali organi-

zuoti daugiau nei vieną susitikimą budėjimo valandomis, kad visi norintieji turėtų galimybę dalyvauti.

2.6.2. Klausimų kraitelė• 

Tikslas. Šio metodo esmė – daugybė į kraitelę sukrautų klausimų, kuriuos studentams aktualu 

pakartoti prieš atsiskaitymą, koliokviumą, karjeros plano aprengimą ar tiesiog norint įvertinti savo 

supratimą nagrinėjamais klausimais, galimus nesusipratimus ir pan.

Būdas. Sinchroninis. 

Grupės dydis. Užduotis atliekama individualiai.

Laikas. 60-90 minučių.

Priemonės:

– karjeros konsultantui ir studentams prieinamas sinchroninis pokalbių kambarys;

– karjeros konsultanto ir studentų elektroninio pašto dėžutės.

Pasirengimas: 

1. Karjeros konsultantas nustato datą ir laiką, kada daugiausiai kurso studentų galėtų daly-

vauti sinchroninėje problemų kraitelės veikloje.

2. Karjeros konsultantas suformuluoja aktualius klausimus, kurie bus dedami į kraitelę.

3. Numatoma tvarka, kaip studentai „trauks“ klausimus iš kraitelės. Pavyzdžiui, studentai nu-

rodo pasirinkto klausimo numerį arba karjeros konsultantas pateikia klausimus atsitiktine 

eilės tvarka pats ir pan.
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4. Numatoma tvarka, kaip kraitelė „keliaus“ per studentų rankas, t. y. kaip studentai atsakinės 

į klausimus. Pavyzdžiui, abėcėlės tvarka arba kitą studentą nurodys į klausimą atsakęs stu-

dentas ir pan. 

5. Problemų kraitelės veiklai numatomas sinchroninis pokalbių kambarys. 

Procesas: 

1. Karjeros konsultantas elektroniniu paštu informuoja studentus apie užduoties tvarką ir jai 

numatytą laiką.

2. Karjeros konsultantas bent penkios minutės prieš pokalbio pradžią prisijungia prie pro-

blemų kraitelei skirto pokalbių kambario.

3. Prieš pradedant kraitelės „kelionę“, karjeros konsultantas nurodo kraitelėje esančių klausi-

mų skaičių (jų neturi būti mažiau už dalyvių skaičių).

4. Parenkamas pirmas klausimas ir pirmas studentas, kuris atsakys į kraitelėje esantį 

klausimą.

5. Karjeros konsultantas stebi atsakymus į klausimus ir koreguoja juos, jei randa netikslumų, 

papildomai paaiškina.

6. Atsakius į pirmą klausimą, pasirinkta tvarka „traukiamas“ antras klausimas, į kurį atsako 

kitas studentas.

7. Veikla tęsiama, kol atsakoma į visus klausimus, arba kol baigiasi jai skirtas laikas.

Papildomos pastabos. Galima pasiūlyti ir daugiau būdų, kaip studentai gali pasikartoti ar 

įtvirtinti kurso metu įsisavintą informaciją, išsiaiškinti likusius neaiškius klausimus, o kartu ir su-

teikti informacijos karjeros konsultantui apie tai, kaip sekasi studentams dalyvauti ir mokytis. 

Štai keletas jų:

– Studentų sukurta viktorina. Į veiklą įtraukiami visi kurso dalyviai. Veikla vyksta asinch-

roniškai, užima 2-3 dienas (esant kasdieniam studentų dalyvavimui). Kiekvienas studen-

tas turi sugalvoti bent vieną viktorinos klausimą (susijusį su kurso tema) ir pateikti jį tam 

skirtame forume. Jau pateikti viktorinos klausimai antrą kartą kartotis negali. Kiekvie-

nas studentas tam skirtame forume taip pat pateikia atsakymą į savo sukurtą viktorinos 

klausimą. Užbaigę viktoriną, studentai peržiūri visus klausimus ir atsakymus į juos. Pri-

klausomai nuo dalyvių skaičiaus, gali būti reikalaujama pateikti daugiau nei vieną vikto-

rinos klausimą.

– Greita viktorina. Veikla vyksta sinchroniškai (40-60 minučių), įtraukiami visi kurso 

dalyviai. Karjeros konsultantas sukuria 20-30 klausimų, susijusių su studijuojama me-

džiaga. Atsakymai į klausimus yra trumpi: taip/ne arba teisinga/neteisinga. Karjeros 

konsultantas iš anksto pasiruošia klausimus teksto redagavimo programos forma. Vik-

torinos metu karjeros konsultantas nukopijuoja ir užduoda pirmą klausimą. Studen-

tai pokalbių kambaryje pateikia savo atsakymus. Karjeros konsultantas reaguoja, kai 

kažkuris studentas pateikia teisingą atsakymą (pavyzdžiui, „Teisingai, Jonai“). Karjeros 

konsultantas užsirašinėja, kurie studentai pateikė teisingą atsakymą. Pateikiamas an-

tras klausimas ir procedūra kartojama tol, kol užduodami visi karjeros konsultanto 

suformuluoti klausimai. Pabaigoje nustatomas studentas, kuris pateikė daugiausia 

teisingų atsakymų.
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– Dažniausiai užduodami klausimai (FAQ‘s). Įvairiose interneto svetainėse neretai nau-

dojama skiltis „Dažniausiai užduodami klausimai“. Pritaikant šią veiklą nuotoliniam mo-

kymuisi, „Dažniausiai užduodamus klausimus“ suformuluoja karjeros konsultantas, o 

atsakymus pateikia studentai. Tai organizuojama asinchroniniu būdu. Šią užduotį stu-

dentai atlieka individuliai. Minėta veikla (atsakyti į 10 dažniausiai užduodamų klausi-

mų) užima 2-3 dienas. Rinkdami informaciją atsakymui į pateiktą klausimą, studentai 

naudojasi elektroniniais šaltiniais. Kartu su atsakymu pateikiama ir nuoroda, kur būtų 

galima patikrinti atsakymą. Karjeros konsultantas peržiūri atsakymus, nurodydamas, ar 

jie atsakyti teisingai. Taip pat karjeros konsultantas gali surinkti geriausius atsakymus į 

dažniausiai užduodamus klausimus ir jų pagrindu sukurti papildomą informacinį foru-

mą kurso dalyviams.

– Seka (Round robin). Šis metodas atliekamas asinchroniniu būdu individualiai. Veikla 

užima 2-3 dienas (esant kasdieniam studentų dalyvavimui). Pagrindinė šiai veiklai reika-

linga priemonė – karjeros konsultanto ir visų kurso dalyvių elektroninio pašto dėžutės. 

Karjeros konsultantas suformuluoja 2-3 kursui svarbias temas, klausimus ar problemas. 

Karjeros konsultantas sudaro kurso dalyvių sąrašą (seką), apimantį ir jų elektroninio 

pašto adresus. Sąrašas sudaromas abėcėlės, atsitiktine ar kitokia tvarka. Savo vardą ir 

elektroninio pašto adresą karjeros konsultantas įrašo kaip paskutinį sąrašo narį. Pirmam 

pagal sąrašą kurso dalyviui nusiunčiamas lapas su parinkta tema, klausimu ar problema. 

Taip pat siunčiamas ir tam tikra seka sudarytas dalyvių sąrašas. Pirmojo dalyvio prašoma 

pateikti vieną aspektą, susijusį su lape nurodyta tema. Tokiu būdu lape jau yra ne tik 

tema, bet pirmo dalyvio pateikta informacija. Šį lapą pastarasis siunčia kitam dalyviui. 

Kiekvienas kitas dalyvis papildo temą kokiu nors nauju aspektu, informacija. Kai lapas 

grįžta pas kuratorių, pastarasis išsiuntinėja užpildytą lapą visiems kurso dalyviams. Jeigu 

pildydamas lapą kuris nors studentas nebežino, ką dar būtų galima prirašyti ir galvoja, 

kad į klausimą jau yra išsamiai atsakyta, jis praneša apie tai karjeros konsultantui ir gau-

na naują temą, problemą ar klausimą į kurį reikia atsakyti. Atsakius visiems dalyviams, 

galima pradėti iš naujo, užduodant kitą temą, klausimą ar problemą arba paprašyti pir-

mo pagal sąrašą studento suformuluoti naują temą. 

Santrauka
Šiame skyriuje yra pateikti įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, pritaikyti nuotolinių studijų 

aplinkai. Aptariami tiek tradicinėje auditorijoje taikomi mokymo ir mokymosi metodai, tiek savitos 
nuotolinio mokymo strategijos. Visi metodai pateikiami siūlant praktinį jų taikymo nuotolinėse stu-
dijose modelį bei panaudojant šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamas 
galimybes, tokias kaip sinchroniniai pokalbių kambariai (chat room), elektroninių diskusijų lentos 
(discussion board), elektroninis paštas ir pan. Aptariamus metodus siūloma taikyti lanksčiai, derinant 
juos tarpusavyje, ar modifi kuoti atsižvelgiant į konkretaus mokomojo kurso tikslus, mokomosios me-
džiagos turinį, karjeros konsultanto ir studentų lūkesčius bei poreikius, turimas technines galimybes, 
kurso trukmę, žmogiškuosius išteklius bei kitus veiksnius. Skyriuje mokymo ir mokymosi metodai 
yra suskirstyti pagal jų paskirtį nuotolinių mokymų kurse: ledus pralaužiantys (ice-breakers) metodai, 
mokomosios medžiagos įsisavinimo metodai, kritinį mąstymą skatinantys metodai, interaktyvių dis-
kusijų organizavimo metodai, grupinių užduočių vedimo metodai ir nuotolinio kurso organizavimo 

metodai.
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VALDYMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO VALDYMO KOMPETENCIJŲ UGDYMO 

PROCESEPROCESE
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1.Vertinimo samprata ir ypatumai nuotolinėse studijose
Vertinimas yra neatsiejama bet kurios kryptingos veiklos dalis. Vertinimą organizuojame siekdami 

įvairių tikslų ir taikydami įvairiausias strategijas, tačiau ugdymo aspektu nusiteikimas tobulėti ir tobu-

linti yra svarbiausias principas, kurį stengiamės realizuoti vertindami (Kraujutaitytė, 2003). Savaran-

kiškas karjeros valdymo kompetencijų ugdymasis nuotoliniu būdu kaip tik ir yra tokia veikla, kuri gali 

ir turi būti vertinama, siekiant didesnio šios veiklos efektyvumo. Todėl šiame skyriuje pasigilinsime į 

vertinimo procesą ir jo ypatumus nuotolinėse savarankiškose studijose. 

Vertinimas − tai sistemingas vertės ir naudingumo tyrimas (Guskey, 2004). Bet kuriame vertinimo 

procese atliekama daug formalių ir neformalių veiksmų, į kuriuos mes sąmoningai ar nesąmoningai 

įsitraukiame. Todėl sąvoka „sistemingas“ šiame vertinimo apibrėžime reiškia tai, kad tikrai efektyvus 

vertinimas yra apgalvotas procesas, pagrįstas sąmoningais ketinimais ir tikslais. Jis vykdomas dėl to-

kių priežasčių, kurias aiškiai suvokia ir pats vertintojas ir vertinamasis. 

Kaip liudija tyrimai, aukštosios mokyklos studentai geram, sistemingam vertinimui kelia šiuos pa-

grindinius reikalavimus (Cole, Coats, Lentell, 1986; Pečkaitis, Tildikis, 2001; Ramsden,2000, cit. pagal 

Kraujutaitytė, 2003):

– vertinimas turi būti teisingas, nešališkas ir sąžiningas; 

– studentų darbas turi būti gerbiamas ir kritikuojamas tik konstruktyviai;

– kurso pradžioje studentams turi būti išaiškinama, kokiais pagrindais ir kaip jų žinios bus 

vertinamos;

– studentai turi nuolat gauti grįžtamąją informaciją apie tai, kaip jiems sekasi mokytis ir ar 

jiems pavyksta išmokti to, ko iš jų tikisi dėstytojai;

– ugdymo proceso metu studentams turi būti sudaryta galimybė ištaisyti mokymosi ir iš-

mokimo klaidas, padedant aiškiai suprasti, ką dar būtina išmokti, kad per galutinį atsiskai-

tymą būtų galima pademonstruoti geresnį rezultatą.

Vertinimas yra tyrimas. Tai reiškia, kad vertinant yra tyrinėjama siekiant atrasti kokios nors reikš-

mingos informacijos, faktų ar dėsningumų. Todėl savarankiško studentų karjeros valdymo kompe-

tencijų ugdymosi procese yra vertinama (tyrinėjama):

– pati programa, pagal kurią studijuojama;

– programos nauda pagal ją dirbantiems studentams. 

Tyrinėjant programos vertę, ieškoma atsakymo į klausimus, kiek pati programa objektyviai yra ko-

kybiška ir gali būti naudinga daugumai karjeros valdymo kompetencijas besiugdančių studentų, ką 

programoje galima ar reikėtų tobulinti (Davison, 2005). Taigi pateikta studentų savarankiško karjeros 

valdymo kompetencijų ugdymosi programa nėra statiškas kūrinys, kurį reikėtų mechaniškai taikyti. 

Tai daugiau programa, kurią pageidautina tobulinti atsižvelgiant į pokyčius darbo pasaulyje ir besi-

keičiančias kompetencijas, galinčias užtikrinti sėkmę karjeroje. 

Tačiau net ir labai gerai parengta, kokybiška programa gali būti daugiau ar mažiau naudinga ar 

nenaudinga konkretiems studentams priklausomai nuo to, kaip jiems sekasi studijuoti pagal ją. Šiuo 

atveju vertinama nebe pati programa, bet savarankiškas karjeros valdymo kompetencijų įgijimo pro-

cesas. Ieškoma atsakymo į tokius klausimus:

– kiek kiekvienas studijuojantis yra pasirengęs savarankiškam ugdymosi procesui ir kaip jį 

supranta;
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– su kokiomis kliūtimis studentai susiduria ugdymosi procese ir kaip jas įveikia;

– kokias savarankiško ugdymosi galimybes bei perspektyvas studentai įžvelgia ir kaip jomis 

pasinaudoja. 

Programos naudos studentams tyrimo atveju vertinimo tikslas yra padėti studentams pasiekti, kad 

„atsipirktų“ jų įdėtos, „investicijos“ į studijas pagal programą. 

1 pav. Vertinimo tikslai

Taigi vertinimu yra siekiama kuo objektyviau nustatyti pačios programos vertę. Šiuo atveju pati 

programa ir yra vertinama, turint tikslą ją tobulinti. Vertinimu taip pat yra siekiama nustatyti, kartu 

ir padidinti, programos naudą studentui. Šiuo atveju yra vertinama tai, kas vyksta studijų procese ir 

tai, kaip studentams savarankiškai sekasi ugdytis karjeros valdymo kompetencijas. Siekiama padėti 

studentams tobulinti patį savarankiškų studijų procesą (1 pav.). 

Kai kalbama apie vertinimą, kaip apie programos tyrimą, didžiausiais dėmesys skiriamas progra-

mos turiniui, valandų paskirstymui, ugdymo metodų parinkimui ir kitiems kokybiniams programos 

parametrams. Vertintojais čia gali būti ekspertai, dėstytojai, konsultantai ir netgi patys studentai. To-

kiu būdu yra vertinamos įvairiausios studijų programos, įskaitant programas pritaikytas savarankiš-

koms nuotolinėms studijoms. 

Tačiau čia norime akcentuoti ir plačiau aptarti vertinimą, kaip ugdymosi proceso tyrimą. Todėl kal-

bame apie nuotolinį vertinimą, kuris yra suprantamas kaip nuotoliniu būdu teikiamas grįžtamasis 

ryšys, kuris padeda studentui įsivertinti karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi pažangą, numatyti 

mokymosi perspektyvą, analizuoti pasiekimus ir trūkumus. 

Nuotolinis vertinimas skiriasi nuo vertinimo, atliekamo auditorinių studijų metu, visų pirma tuo, kad:

- nėra tiesioginio studentų stebėjimo galimybės;

- betarpiškas kontaktas tarp studentų ir konsultanto yra ribotas;

- vertinimo proceso dalyviai (studentai ir konsultantai) turi galimybę naudotis technikos 

ir informacinių technologijų naujovėmis, galinčiomis palengvinti ir patobulinti vertini-

mo procesą. 
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Nuotolinis vertinimas gali būti diagnostinis, formuojamasis ir suminis (2 pav.).

 

2 pav. Nuotolinio vertinimo tipai

Kaip matome 2 paveikslėlyje, vertinimo tipą apsprendžia jo orientacija į tam tikrą rezultatą ar 

procesą. Vertinimas, nukreiptas į rezultatą, dar kartais vadinamas įvertinimu (angl. evaluation). 

Įvertinant, paprastai, lyginama, kokia yra situacija (kokio lygmens kompetencijas studentas de-

monstruoja) su tuo, kokia ji turėtų būti (kokio lygmens kompetencijas studentas turėtų demons-

truoti) (Williams, 2006). Vertinimas, nukreiptas į procesą, vadinamas tiesiog vertinimu (angl. asses-

sment). Vertinimo metu gauti duomenys, matavimai, pastebėjimai gali būti panaudoti įvertinimui. 

Tačiau būtina akcentuoti, kad vertinimas plačiąja prasme labai dažnai yra neatskiriamas nuo ug-

dymo, o vertinimo tipai, naudojami savarankiškų nuotolinių studijų procese, iš esmės persidengia 

(3 pav.). 

Diagnostinis

vertinimas

Formuojamasis

vertinimas
Suminis

vertinimas

Savarankiškų nuotolinių studijų procesas

3 pav. Vertinimo tipai nuotolinių studijų procese

Pavyzdžiui, vertindami studento galimybes studijuoti pagal savarankiškų nuotolinių karjeros val-

dymo kompetencijų ugdymo programą, mes kartu suteikiame studentui grįžtamąjį ryšį apie tam ti-

krus jo gebėjimus ar galimybes. Pasinaudojęs šiuo grįžtamuoju ryšiu studentas sąmoningai gali siekti 

įgyti kompetencijų, reikalingų sėkmingoms savarankiškoms nuotolinėms studijoms. Taigi diagnosti-

nis vertinimas čia atlieka formuojamojo vertinimo funkciją. Tą patį tam tikrais atvejais galima pasaky-

ti ir apie suminį vertinimą. Pavyzdžiui, jeigu studentui už savarankiškas studijas ir jų metu pasiektus 

rezultatus yra parašomas koks nors pažymys, studentas gali (ir netgi privalo) tai laikyti tam tikru grįž-

tamuoju ryšiu apie dabartinę savo karjeros valdymo kompetencijų būklę. Siekdamas jį tenkinančios 
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karjeros ateityje jis ir toliau turės savarankiškai ugdytis karjeros valdymo kompetencijas. Taigi ir šiuo 

atveju suminis vertinimas po studijų pagal programą turi formuojamojo vertinimo prasmę studento 

gyvenimo kontekste. 

Dabar detaliau aptarsime kiekvieną iš nuotolinio vertinimo tipų, naudojamų savarankiškų nuoto-

linių studijų procese. 

2. Pasirengimo mokytis nuotoliniu būdu vertinimas –                          

 diagnostinis vertinimas
Bendrasis diagnostinio vertinimo tikslas − surinkti duomenis, leidžiančius išskirti tuos tiriamojo 

objekto bruožus, kurie gali lemti tikėtinus ateities rezultatus. Šiuo atveju turi būti tiriamas studen-

tų pasirengimas savarankiškai studijuoti pagal nuotolinių studijų programą ar pasirengimas dirbti 

tam tikrame lygmenyje. Suprantama, kad vien noras studijuoti negali būti laikomas vieninteliu 

tokio pasirengimo kriterijumi. Todėl prieš pradedant savarankiškų nuotolinių studijų kursą, būtina 

(Watkins, 2005):

– sužinoti, kokia yra jūsų studentų patirtis, susijusi su nuotoliniais mokymais;

– įvertinti pretendentų pasirengimą naudotis tomis technologijomis, kurias planuojate nau-

doti savo kurso metu;

– įvertinti, kiek ir kada studentams yra prieinamos technologijos ir interneto ryšys, būtini 

efektyvioms savarankiškoms nuotolinėms studijoms; 

– įvertinti ir aptarti kitas problemas, galinčias iškilti nuotolinių studijų procese, numatomas 

pačių studentų.

Pastebima, kad net atitinkantys visus atrankos kriterijus ir priimami į nuotolinių studijų kursą stu-

dentai labai dažnai turi tam tikrų netinkamų lūkesčių būsimų studijų atžvilgiu. Siekiant efektyvesnių 

studijų šiuos lūkesčius reikėtų įvertinti, aptarti ir keisti dar kurso pradžioje. 

Labai tikėtina, kad studentai pradėdami kursą turės tokių ar panašių lūkesčių nuotolinių studijų 

atžvilgiu (Watkins, 2005):

– studijoms nuotoliniu būdu galima skirti mažiau laiko nei tradicinėms studijoms;

– nuotolinio kurso konsultantas yra bet kada prisijungęs ir gali konsultuoti;

– nuotoliniai kursai yra tik tokiems, kurie geba patys savarankiškai studijuoti;

– palaikyti draugiškus ryšius su kurso kolegomis nuotolinio kurso metu yra pakankamai su-

dėtinga;

– sunku tikėtis efektyvaus grįžtamojo ryšio apie kurso metu atliekamas užduotis;

– daug susirašinėti ar kitaip bendrauti nebūtina, užtenka tik susipažinti su nuotolinio kurso 

medžiaga;

– nuotoliniai kursai – tai tokie pat kaip ir „susirašinėjimo” kursai, tik čia vietoj tradicinio pašto 

ir spausdintos medžiagos yra naudojamas elektroninis paštas ir internetas. 

Taigi, diagnostinis vertinimas suteikia mums galimybę įsitikinti, ar savarankiškų studijų kursą pa-

sirinkę studentai turi pakankamai žinių, įgūdžių ar gebėjimų, kad studijos jiems būtų efektyvios ar 

bent jau įmanomos, ar jų nuostatos ir lūkesčiai jiems nesutrukdys siekti kurso tikslų. 
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3. Formuojamasis vertinimas, vertintojai ir vertinamieji
Nuotolinis formuojamasis vertinimas yra nukreiptas į pastangas surinkti duomenis, leidžiančius iš-

siaiškinti tuos studijų proceso aspektus, kuriuos būtina tobulinti tikintis gerų studijų rezultatų. Todėl 

atlikdami formuojamąjį vertinimą renkame ugdymosi pažangą liudijančius duomenis ir lyginame 

juos su užsibrėžtais edukacinės veiklos tikslais. Formuojamasis vertinimas atspindi mūsų įsitikinimą, 

kad veiklos pažanga nėra baigtinis rezultatas, ji nuolat formuojasi ir yra formuojama (Kraujutaitytė, 

2003). Taigi karjeros konsultantai nuotoliniu būdu studentams užtikrina nuolatinį grįžtamąjį ryšį, kuris 

padeda jiems maksimaliai greitai ir efektyviai įgyti karjeros valdymo kompetencijų bei įveikti jų ug-

dymosi kliūtis. Tyrimais įrodyta, kad grįžtamasis ryšys ugdantis tam tikras kompetencijas daug labiau 

paveikia mokinio rezultatus nei bet koks kitas veiksnys, todėl verta tai padaryti tinkamai (Petty, 2006). 

Atliekant formuojamąjį vertinimą ir vertinant tai, kaip studentams sekasi atlikti vienas ar kitas nuo-

toliniu būdu pateikiamas užduotis, būtina suprasti, kad pats vertinimas bus efektyvesnis tada, kai į jį 

įsitrauks ne tik karjeros konsultantas (kurso konsultantas) vertinančiojo vaidmenyje ir studentas ver-

tinamojo vaidmenyje, bet ir bus sudaryta galimybė studentams vertinti vieniems kitų pasiekimus. Tai 

įgalina išvengti įvairių netikslumų ir nesusipratimų nuotolinio vertinimo procese, kadangi studentas 

gauna grįžtamąjį ryšį vienu metu iš keleto vertintojų. Kartu kiekvienas mokosi dalyvauti vertinimo 

procese ir stebėti karjeros valdymo kompetencijų ugdymąsi iš išorės. O tai sudaro gana neblogas 

sąlygas ir pačiam tobulinti savo karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi gebėjimus. Šiuo atveju 

pačiam konsultantui dažniau tenka ne tiek vertinti tai, kaip sekasi progresuoti studentams, kiek ver-

tinti tai, kaip jie vertinta vienas kito karjeros valdymo kompetencijų ugdymąsi.

Taigi, kurso konsultantas skatindamas grįžtamąjį ryšį tarp besimokančių gali naudoti tokią, žemiau 

pateikiamą nuotolinio užduočių vertinimo anketą (1 lentelė):

1 lentelė. Anketa, skatinanti grįžtamąjį ryšį tarp studentų (Watkins, 2005).

Užduoties vertinimo / grįžtamojo ryšio anketa
Grįžtamojo ryšio teikėjo vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas galimam atsakymui:

Grįžtamojo ryšio gavėjo vardas ir pavardė:

Užduoties pavadinimas:

Užduotis gauta iš:

Laikas, kada užduotis gauta:

Laikas, kada užduotis peržiūrėta ir įvertinta:

Naudodamiesi skale nuo 1 iki 10, įvertinkite: 

• Užduoties struktūrą

• Užduoties turinį

• Gramatiką ir rašybą

• Formatavimą

• Iliustracijų ir grafi kos naudojimą

Įvardykite du ar daugiau užduoties elementus, kurie viršija jūsų lūkesčius:

1. 

2.
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Įvardykite du ar daugiau užduoties elementus, kurie neatitinka jūsų lūkesčių:

1. 

2.

Pateikite du ar daugiau konkrečius pasiūlymus, kurie padėtų geriau atlikti užduotį:

1. 

2.

Kiti jūsų komentarai:

Siekiant didesnio vertinimo efektyvumo visada reikia sudaryti galimybę ir pačiam studentui įsiver-

tinti, kaip jam sekėsi atlikti vieną ar kitą užduotį, ar kaip jam apskritai sekasi savarankiškai įgyti kar-

jeros valdymo kompetencijas. Taigi, būtina mokyti studentus pasikliauti ne tik išoriniu, bet ir vidiniu 

vertinimu. 

Savarankišką savo atliktų darbų vertinimą turėtų skatinti ir palaikyti kurso konsultantas. Pastarasis 

vertinimo būdas yra neatsiejama programos, pagrįstos konstruktyvistiniais ugdymo principais, dalis, 

kai studentas pats sau kelia mokymosi tikslus, renkasi mokymosi būdus ir priemones, vertina savo 

pasiekimus ir tobulina savo mokymosi veiklą, atsižvelgdamas į savo paties vertinimus. Savo paties at-

liktų darbų vertinimą siūloma atlikti juos pateikus konsultanto ar kitų vertintojų peržiūrai. Vertinimui 

galima naudoti tokią anketą (2 lentelė). 

2 lentelė. Savo atliktų darbų vertinimo anketa.

Užduoties vertinimo / grįžtamojo ryšio sau anketa
Užduoties pavadinimas:

Naudodamiesi skale nuo 1 iki 10, įvertinkite: 

• Užduoties struktūrą

• Užduoties turinį

• Gramatiką ir rašybą

• Formatavimą

• Iliustracijų ir grafi kos naudojimą

Įvardykite du ar daugiau užduoties elementus, kuriuos atlikote ypač sėkmingai:

1. 

2.

Įvardykite du ar daugiau užduoties elementus, kuriuos galėtumėte atlikti geriau:

1. 

2.

Ką turėtumėte savarankiškai / papildomai padaryti, ugdydamiesi kompetenciją, kurios įsisavinimui skirta ši 

užduotis?

Suprantama, kad norint išmokti pagrįstai ir objektyviai vertinti savo atliktus darbus reikia mokytis 

tą daryti. Gali būti, kad kai kuriems studentams teks išmokti įveikti seną ir tobulėti trukdančią nuos-

tatą, kad vienintelis ir objektyviausias vertintojas yra dėstytojas (mūsų atveju karjeros konsultantas). 

Taigi, karjeros konsultanto, nuotoliniu būdu padedančio studentams savarankiškai ugdytis savo kar-
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jeros valdymo kompetencijas, siekis turi būti studento gebėjimai tinkamai įsivertinti savo įgyjamas 

karjeros valdymo kompetencijas, ypač atsižvelgiant į visiems puikiai suprantamą faktą, kad ateityje, 

baigęs šį karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi kursą, studentas neišvengiamai privalės toliau 

pats ugdytis ir vertintis įgyjamas karjeros valdymo kompetencijas. 

4. Formuojamojo vertinimo lygmenys ir metodai 
Programa, skirta studentų savarankiškam karjeros valdymo kompetencijų ugdymuisi nuotoliniu 

būdu, yra sukurta taip, kad studijų rezultatu laikomos tam tikros studento įgytos, indikatoriais kon-

kretizuojamos, kompetencijos. Todėl studentas, studijuojantis pagal šią programą ir norintis ja maksi-

maliai pasinaudoti, turi orientuotis būtent į programoje nurodytas kompetencijas ir jų indikatorius. 

Kuriant programą kompetencijos ir indikatoriai buvo formuluojami vadovaujantis pasaulyje gerai 

žinoma ir plačiai taikoma B. Bloomo mokymosi tikslų taksonomija (4 pav.) (Petty, 2006). Būtent todėl 

programoje pateiktos kompetencijos ir jų indikatoriai yra ne vienodo lygmens. Tą turėtų suprasti ir 

pagal šią programą dirbantys studentai, ir juos konsultuojantys karjeros konsultantai. 

4 pav. B. Bloomo mokymosi tikslų taksonomija

Karjeros valdymo kompetencijos – tai kompetencijos iš daugelio mokslo ir praktikos sričių: psi-

chologijos, sociologijos, ekonomikos ir kitų. Todėl vertindami studentus, dirbančius pagal pateiktą 

programą, negalime ir neturime tikėtis, kad jie taps visų šių sričių ekspertais. Taigi kompetencijose 

ir indikatoriuose yra fi ksuota, kokių sričių ir kokio lygmens žinių, gebėjimų ar nuostatų reikia turėti 

norint sėkmingai valdyti savo karjerą.

Kaip matome iš 4 paveikslėlio, yra skiriami 6 mokymosi rezultatų lygmenys: žinojimas, supratimas, 

pritaikymas, analizė, sintezė ir vertinimas. Pradedant žinojimu ir baigiant vertinimu iš bestudijuojan-

čiojo yra reikalaujama vis daugiau sąmoningumo, tai yra gebėjimo gaunamas žinias pertvarkyti, sieti 

jas su jau turimomis ir kurti naujas žinias tam tikrose srityse. 

Taigi dabar aptarsime kiekvieną mokymosi tikslų taksonomijos lygmenį ir pateiksime vertinimo 

užduočių, tinkamų studijuojančiųjų kompetencijų vertinimui, pavyzdžių būtent šiuose lygmenyse. 

Žinojimas – tai gebėjimas ką nors prisiminti ir atkartoti. Todėl vertinimo užduotys, rengiamos žino-

jimo lygmenyje, turėtų atspindėti studento gebėjimus:
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– atpažinti;

– surasti;

– išvardyti;

– įvardyti;

– teigti;

– apibrėžti;

– pacituoti;

– suskaičiuoti;

– papasakoti;

– rasti;

– apibūdinti.

Programoje, skirtoje studentų savarankiškam karjeros valdymo kompetencijų ugdymui nuotoli-

niu būdu, yra nemažai indikatorių, kurie reikalauja žinojimo lygmens gebėjimų. Pavyzdžiui:

– gebėjimas apibūdinti turimas vertybes;

– gebėjimas apibūdinti turimus interesus;

– gebėjimas apibūdinti turimas žinias, įgūdžius, gebėjimus ir patirtį;

– gebėjimas apibūdinti darbo, mokymosi ir laisvalaikio pasiekimus;

– gebėjimas apibūdinti, kaip visuomenės poreikiai ir funkcijos veikia profesijų pasiūlą ir 

paklausą;

– gebėjimas įvardyti darbo vietos susikūrimo galimybes;

– gebėjimas apibūdinti požiūrio į lyčių elgesio normas pokyčius.

Žinojimo lygmens studijų rezultatams vertinti tinkamiausi yra testai. Jų taikymą ypač palengvina 

modernios informacinės technologijos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pernelyg didelis 

pasitikėjimas testais gali orientuoti studentus išmokti mechaniškai, nesiekiant aukštesnio lygmens 

mokymosi rezultatų. Gali būti, kad tarp studijuojančiųjų atsiras tokių, kurie, atsakinėdami į kon-

sultanto pateiktus ar savitikros testus, surinks maksimalų balų skaičių ir per anksti save ims laikyti 

karjeros valdymo profesionalais. Tačiau tikroji žinojimo lygmens užduočių ir vertinimo žinojimo ly-

gmenyje paskirtis – padėti studentams gilinti savo žinias ir siekti aukštesnių mokymosi lygmenų. 

Supratimo lygmuo reiškia, kad žinojimas yra suprantamas. Praktiškai tai pastebima, kai studentai 
gali paaiškinti tai, ką žino remdamiesi jau turimu mokėjimu ir patirtimi. Todėl supratimo negali būti 
be elementaraus žinojimo. Supratimo lygmens vertinimo užduotys turėtų atspindėti studento ge-
bėjimus:

– paaiškinti; 
– perfrazuoti;
– susieti;
– suklasifi kuoti;
– aptarti; 
– apskaičiuoti; 
– išplėtoti; 
– apžvelgti.

Programoje, skirtoje studentų savarankiškam karjeros valdymo kompetencijų ugdymui nuotoli-
niu būdu, taip pat yra nemažai indikatorių, reikalaujančių supratimo lygmens gebėjimų. Pavyzdžiui:

– karjeros valdymo kompetencijų svarbos asmeninei karjerai supratimas;
– supratimas, kaip turimos vertybės veikia karjeros sprendimus;
– supratimas, kaip visuomenės poreikiai ir funkcijos veikia profesijų pasiūlą ir paklausą;
– supratimas, kaip šeima ir laisvalaikis veikia profesinius vaidmenis ir sprendimus;
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– supratimas, kaip tarpusavyje yra susijusios darbo, šeimos ir laisvalaikio veiklos;
– supratimas, kaip atnaujinti ankstesnių karjeros planų informaciją, įtraukiant naujus 

trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros tikslus.

Supratimo lygmens studijų rezultatų vertinimui gali būti naudojamos įvairios užduotys ir 
technikos:

– Sinchroninės ir asinchroninės diskusijos, kuriose aptariamos kurso temos. Čia neužten-
ka tik pakartoti to, kas yra parašyta kurso medžiagoje, būtina labiau pasigilinti, moky-
tis plėtoti išsakytas mintis, kurso medžiagą sieti su savo patirtimi. Siekdamas suteikti 
efektyvų grįžtamąjį ryšį, tokias diskusijas skatina kurso konsultantas. Jis siūlo diskusinius 
klausimus, į kuriuos tikisi gauti pagrįstus atsakymus, taip pat tikisi, kad studentai savo 
atsakymus pakomentuos. Pavyzdžiui: 

„Savais žodžiais apibrėžkite karjerą“ 

„Paaiškinkite, kodėl vertybės turėtų būti susijusios su karjeros pasirinkimais“ 

„Kodėl renkantis karjerą būtina atsižvelgti tiek į vidinius, tiek į išorinius veiksnius?“ 

– Sąvokų žemėlapiai. Kurso konsultantas, norėdamas suteikti grįžtamąjį ryšį studentams 
apie tai, kaip jiems pavyko įsisavinti tam tikras sąvokas, prašo sukurti grafi nius sąvokų 
modelius, kuriose atsispindėtų tam tikrų sąvokų prasmė ir jų ryšys su kitomis karjeros 
valdymo srities sąvokomis. Čia kompiuterinės technologijos, įgalinančios kurti vaizdus 
ir jais dalintis, yra ypač naudingos. Tokio tipo užduočių pavyzdžiai galėtų būti tokie:

„Grafi škai pavaizduokite tradicinę ir šiuolaikinę karjeros sampratas, siedami jas su mo-

kymusi, darbu ir laisvalaikiu.“

„Grafiškai pavaizduokite karjeros siekiančio asmens ir šiuolaikino darbo pasaulio 

santykius.“

„Grafi škai pavaizduokite tobulą karjeros sprendimo priėmimo procesą.“ 

– Sinchroniškai ar asinchroniškai pateikiamos prezentacijos. Studentai, naudodamiesi 
kompiuterinėmis technologijomis ir programomis (pavyzdžiui, MS PowerPoint), prista-
to tam tikras temas, susijusias su kurso medžiaga. Šie pristatymai neturi atkartoti kurso 
medžiagos, tačiau jie turi sudaryti galimybę studentui susieti kurso temas tarpusavyje 
arba su savo patirtimi. Tokių pristatymų struktūra paprastai atspindi studentų įsigilinimą 
į temą, jos supratimo lygmenį. 

Pritaikymo lygmuo reiškia gebėjimą padaryti ar atlikti tai, kas yra žinoma, suprasta ar buvo paro-

dyta. Pritaikymo lygmens vertinimo užduotys turėtų atspindėti studento gebėjimus:

– panaudoti;

– pademonstruoti;

– išbandyti;

– pakeisti;

– įgyvendinti;

– pabaigti;

– surasti;

– spręsti. 

Pritaikymo lygmens indikatorių pavyzdžiai programoje, skirtoje studentų savarankiškam karje-

ros valdymo kompetencijų ugdymui nuotoliniu būdu, yra tokie: 

– tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimas, reiškiant jausmus ir mintis;

– tinkamų nuostatų į darbą ir elgesį darbinėse situacijose demonstravimas;

– pasitikėjimo demonstravimas siekiant mokymosi veiklos (studijų, testų ir kt.);
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– gebėjimas susirasti ir panaudoti informaciją, tinkamą karjeros sprendimų priėmimui;

– efektyvių karjeros ir mokymosi sprendimų priėmimo gebėjimų demonstravimas;

– strategijų, palaikančių karjeros pokyčius, demonstravimas.

Pritaikymo lygmens studijų rezultatų vertinimui gali būti naudojamas dokumentų rengimas. Stu-

dentams pateikiamos užduotys parengti tam tikrus dokumentus pagal pateiktas rekomendacijas. 

Pavyzdžiui: 

– „Vadovaudamiesi motyvacinių laiškų rengimo rekomendacijomis, atsižvelgdami į gerus ir blo-

gus motyvacinių laiškų pavyzdžius, parašykite motyvacinį laišką, kuriame pasirinktam darb-

daviui pristatykite savo darbo motyvaciją pagal pasirinktą pareigybę.“ 

– „Vadovaudamiesi CV rengimo rekomendacijomis, atsižvelgdami į gerus ir blogus CV pavyz-

džius, sudarykite savo CV, skirtą konkrečiam darbaviui.“ 

– „Sukurkite efektyvios prisistatymo kalbos konkrečiam jūsų pasirinktam darbdaviui planą.“

Suprantama, kad kai kuriuos pritaikymo lygmens gebėjimus vertinti yra gana sudėtinga, nes jų 

stebėjimo galimybės nuotoliniu būdu nėra pačios palankiausios. Taigi vertinimai šiuo atveju gali būti 

netiesiogiai paremti su vertinamais gebėjimais susijusia patirtimi. Pavyzdžiui, siekiant suteikti efek-

tyvų grįžtamąjį ryšį studentui apie tarpasmeninio bendravimo gebėjimų demonstravimą, reiškiant 

jausmus ir mintis, galima jam suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip tobulėja jo tarpasmeninio ben-

dravimo įgūdžiai bendraujant nuotoliniu būdu. Tačiau ir vertinamasis ir vertinantysis turi suprasti, 

kad nuotolinis ir tiesioginis bendravimas bei jiems būtini gebėjimai skiriasi. Taigi nuotolinio kurso 

konsultantas yra priverstas kūrybiškai ieškoti galimybių vertinti tai, kas nuotolinių studijų būdu yra 

pakankamai sunkiai prieinama ir vertinama. 

Analizės lygmuo atspindi gebėjimus skaidyti visumą dalimis. Analizės lygmens vertinimo užduo-

tys turėtų atspindėti studento gebėjimus:

– suskaidyti informaciją į dalis; 

– suprasti ryšius tarp turimos informacijos;

– palyginti; 

– atskirti;

– sugrupuoti;

– padaryti išvadą;

– susieti;

– aptarti; 

– surikiuoti; 

– išranguoti; 

– nustatyti priežastis ir pasekmes.

Analizės lygmens indikatoriaus pavyzdys programoje, skirtoje studentų savarankiškam karjeros 

valdymo kompetencijų ugdymui nuotoliniu būdu, galėtų būti gebėjimas rinktis mokymosi sritis ir 

kryptis, leidžiančias įgyvendinti trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros planus.

Analizės lygmens studijų rezultatų vertinimui rekomenduotina naudoti rašinius. Tai studentų 

darbai, kuriuose nagrinėjama tam tikra aiškiai apibrėžta tema. Teikiant rašinių temas galima nau-

dotis dviem metodais: „peilio“ ir „akinių“ (Petty, 2006). Naudojantis „peilio“ metodu, prašoma temą 

suskaidyti logiškai pagrįstomis dalimis ir kiekvieną iš jų apsvarstyti atskirai. Pavyzdžiui, rašinio 

tema „Mokymosi sričių ir krypčių pasirinkimas siekiant karjeros tikslų“ rašymas reikalauja gebėjimų 

skaidyti į tam tikras dalis visą savo (ar asmens) mokymosi veiklą, gebėjimų atskirti karjeros tikslus 

nuo kitų gyvenimo tikslų, taip pat gebėjimų sieti tam tikrus savo karjeros tikslus su mokymosi 

veiklomis. Naudojantis „akinių“ metodu, prašoma apžvelgti visumą iš tam tikro atskaitos taško ar 

pozicijos. Pavyzdžiui, rašinių temos, kuriose naudojamas „akinių“ analizės metodas gali būti tokios: 
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„Dabartinė Lietuvos darbo rinka studento akimis“, „Geras darbuotojas darbdavio akimis“, „Galima 

organizacijų valdymo pokyčių įtaka mano karjerai“.

Ir „peilio“ ir „akinių“ analizės metodai sudaro puikias galimybes vertinti studentų gebėjimus ana-

lizės lygmenyje, įvardyti jų daromas klaidas, padėti jiems numatyti tolimesnes ugdymosi perspek-

tyvas. 

Sintezės lygmens vertinimo užduočių atlikimas atspindi studentų gebėjimus generuoti sprendi-

mus, sprendžiant nekasdieniškas problemas ar esant aplinkybėms, kur iš karto veikia keletas svar-

bių veiksnių. Sintezės lygmens vertinimo užduotys turėtų atspindėti studento gebėjimus:

– suprojektuoti;

– sukurti;

– suformuluoti;

– integruoti;

– suplanuoti; 

– pasiūlyti; 

– pertvarkyti; 

– organizuoti;

– parengti;

– nustatyti;

– pateikti naujų idėjų; 

– iškelti hipotezę;

– sukritikuoti.

Sintezės lygmens indikatoriaus pavyzdžiu programoje, skirtoje studentų savarankiškam karjeros 

valdymo kompetencijų ugdymui nuotoliniu būdu, galėtų būti toks gebėjimas nustatyti karjeros 

pokyčių reikalaujančias situacijas.

Sintezės lygmens studijų rezultatų vertinimui rekomenduotina naudoti:

– Praktines-problemines užduotis, reikalaujančias refl eksyvaus mąstymo. Šiuo atveju yra patei-

kiamas atvejis ar scenarijus, kurį prašoma paanalizuoti bei pateikti hipotezes, pasiūlymus, reko-

mendacijas, veiksmų planus, išvadas ar kt. 

Praktinės probleminės situacijos pavyzdys:

Vytautas (25 m.), dirba teisininku advokatų kontoroje, tačiau nejaučia jokio pasitenkinimo, kurį galėtų teikti jo 

atliekamas darbas. Jis labiau vertina darbą su technika ir galimybes kūrybiškai pritaikyti technikos naujoves. 

Baigti teisės studijas Vytautą paskatino tėvai ir dėdė, kuris dirbo teisininku. Jam nuo pat vaikystės buvo teigia-

ma, kad pats svarbiausiais dalykas gyvenime – tai sritis, kurioje būtų galima daug uždirbti. 

Studentams pateikiama užduotis, iš kurios atlikimo bus sprendžiama apie jų gebėjimus sintezės 

lygmenyje: įvardykite Vytauto karjeros problemą ir rekomenduokite jos sprendimo kelią.

– Žurnalus (dienoraščius), kur studentų yra prašoma save stebėti, fi ksuoti tam tikrus įvykius, juos 

analizuoti, sieti su teorine medžiaga ir ieškoti sprendimų. 

Pavyzdžiui, visą savaitę stebėkite visas konfl iktines situacijas, kuriose atsiduriate ir:

– fi ksuokite, kaip jaučiatės jų metu;

– pasvarstykite, kokį konfl ikto sprendimo stilių renkatės;

– pasvarstykite, kas lemia jūsų pasirinkimą;

– pasvarstykite, kokį konfl ikto sprendimo stilių reikėtų rinktis;

– pasvarstykite, kas galėtų padėti pasirinkti tinkamesnį konfl ikto sprendimo stilių.



72

Suprantama, kad studenų dienoraščių medžiaga atspindi studentų gebėjimus ir žemesniuose 

lygmenyse: analizės, taikymo, supratimo ir žinojimo. Naudojant dienoraščius vertinimui, būtina tai 

daryti labai atsargiai, nepažeidžiant studentų konfi dencialumo. 

Vertinimo lygmenį atspindi gebėjimas suteikti vertę, įvardyti privalumus ir trūkumus. Vertinimo 

lygmens užduotys turėtų atspindėti studento gebėjimus:

– kritiškai įvertinti platesniame kontekste ar laiko perspektyvoje;

– numatyti;

– rekomenduoti; 

– patikrinti;

– pagrįsti;

– palyginti;

– nuspręsti vertinimo pagrindu.

Vertinimo lygmens indikatorių pavyzdžiai programoje, skirtoje studentų savarankiškam karjeros 

valdymo kompetencijų ugdymui nuotoliniu būdu, yra tokie: 

– gebėjimas įsivertinti mokymosi pasiekimus.

– gebėjimas įvertinti karjeros galimybes vadovavimo stiliaus, darbo aplinkos, naudos ir kt. 

darbo aspektų atžvilgiu.

Vertinimo lygmens studijų rezultatų vertinimui taip pat yra tinkamos ir naudotinos praktinės-pro-

blemines užduotys, tačiau klausimai, į kuriuos studentai turi atsakyti susipažinę su užduotimi (atveju) 

yra aukštesnio nei sintezės lygmens. 

Praktinės probleminės situacijos pavyzdys:

Dvidešimt dvejų metų Nerijus ilgai svarstė, ar pagal studentų mainų programą jam verta važiuoti pusme-

čiui studijuoti į vieną iš užsienio šalių universitetų. Apsisprendus važiuoti, tektų susidurti su visiškai naujais 

dalykais: nepažįstamais žmonėmis – studentais ir dėstytojais, naujomis studijų programomis, užsienio kalba ir 

kultūra, kurių jis gerai nemoka ir nepažįsta, bei daugeliu kitų naujų dalykų. Apsisprendęs nevažiuoti studijuoti 

į užsienį, Nerijus ir toliau galėtų gyventi aplinkoje, kurią gerai pažįsta – jis mokytųsi tame pačiame universitete, 

bendrautų su savo senais gerais pažįstamais, gyventų savoje kultūrinėje aplinkoje. Priimdamas sprendimus 

Nerijus vadovaujasi taisykle, kad apsisprendimo situacijoje geresnis yra mažiau rizikingas sprendimas. Jis pri-

simena, kad taip dažniausiai elgdavosi ir jo tėvai, kai jiems gyvenime tekdavo rinktis. Taigi, šiuo atveju Nerijus 

nusprendė likti savo universitete ir nevažiuoti studijuoti į užsienį.

 

Studentams pateikiama užduotis, iš kurios atlikimo bus sprendžiama apie jų gebėjimus vertinimo 

lygmenyje: 

– kritiškai įvertinkite Nerijaus sprendimą; 

– numatykite Nerijaus karjeros problemas, jeigu jis ir toliau panašiomis aplinkybėmis priimi-

nės panašius sprendimus; 

– rekomenduokite Nerijui karjeros sprendimų priėmimo pokyčių strategiją. 

Apibendrinant būtina pasakyti, kad žemesnio lygmens pasiekimų lygmeniui vertinti paprastai yra 

tinkami ir taikytini aukštesniuose lygmenyse naudojami metodai ir technikos (3 lentelė.). 
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3 lentelė. Vertinimo metodai, taikomi skirtingose ugdymosi pasiekimų lygmenyse

Vertinimo metodas
Ugdymosi pasiekimų lygmuo

Žinojimas Supratimas Pritaikymas Analizė Sintezė Vertinimas

Testai X

Diskusijos X X

Sąvokų žemėlapiai X X

Prezentacijos X X

Dokumentų rengimas X X X

Rašiniai X X X X

Praktinės-probleminės 

užduotys
X X X X X

Žurnalai (dienoraščiai) X X X X X X

Renkantis formuojamojo vertinimo metodą visada reikia atsižvelgti į jo tinkamumą konkretiems 

studentams. Gali būti, kad netgi labai geras vertinimo metodas bus netinkamas ir nepriimtinas tam 

tikroms studentų grupėms. Pavyzdžiui, nuotolinių studijų konsultantai pastebi, kad studentai vertini-

mui dažniausiai pageidauja testų, ypač tokių, kur atsakymą reikia pasirinkti iš keleto galimų variantų. 

Tačiau siekiant savarankiškų studijų kokybės ne visada galima atsižvelgti šį studentų pageidavimą, 

nes, kaip minėjome, testai yra labai patogus nuotolinių studijų vertinimo metodas, tačiau jų rezulta-

tai nedaug tepasako apie studentų gebėjimus sieti gaunamas žinias su jau turimomis bei konstruoti 

ir kurti naujas žinias. Gali būti, kad susidursite ir su tokiais studentais, kurie manys, kad praktinės-pro-

bleminės užduotys ar rašiniai reikalauja per daug laiko ir yra netinkami vertinimui. Tačiau šių metodų 

atsisakyti negalima, arba, jeigu jų nenaudojate, būtina rasti jiems tinkamą pakaitą, kuris įgalintų ade-

kvačiai vertinti studentų kompetencijas aukštesniuose mokymosi pasiekimų lygmenyse. 

Taigi, konsultanto teikiamas formuojamasis vertinimas savarankiškų nuotolinių studijų procese su-

daro galimybę studentams tobulėti karjeros valdymo kompetencijų srityje ir žengti į priekį sėkmin-

gai įveikiant ugdymosi metu iškylančias kliūtis. 

5. Suminis vertinimas ir jo prasmė
Suminio vertinimo tikslas – surinkti duomenis, leidžiančius nustatyti vertinamo objekto kokybės 

lygį, įvertinant jį procentais, balais, pažymiais ar reitingais. Tai įvykusio fakto vertinimas ir jo kokybės 

konstatavimas, palyginti su standartu. Jis suteikia galimybę studentui sužinoti, ką jam pavyko pasiek-

ti savarankiškai ugdantis karjeros valdymo kompetencijas per tam tikrą laiką. 

Visuotinai yra pripažinta, kad nuotoliniam suminiam vertinimui labai tinkami yra atliktų darbų ir 

sudarytų dokumentų rinkiniai (portfeliai), kuriuose atsispindi svarbiausi studentų darbai viso kurso 

metu (Simonson, 2006). Prieš pradėdamas studijas pagal savarankiškų nuotolinių studijų programą 

studentas susipažįsta su šios programos tikslais ir sužino, kokius rezultatus jis turės pademonstruoti 

pabaigęs programą. Siedamas studijas pagal pateiktą programą su savo asmeniniais tikslais, studen-

tas turi galimybę numatyti ir savo individualius studijų tikslus, tai yra jis turi rasti atsakymą į paprastą 

klausimą: ko noriu pasiekti studijuodamas? Taigi atsižvelgdamas į savo ir programos tikslus, kurso 

metu studentas, pasitaręs su kurso konsultantu, turi galimybę savarankiškai rinkti dokumentus, pa-

grindžiančius jo kompetencijas, kurias jis turėtų išsiugdyti. Tai gali būti:

– sudaryti dokumentai (CV, motyvaciniai laiškai ir kt.);

– parengtų įsidarbinimo ar darbo vietos sau susikūrimo strategijų aprašymai;

– projektų, atliktų programos kontekste, rezultatų apibendrinimai;

– parengtas karjeros planas;

– kita svarbi medžiaga, atspindinti studento karjeros valdymo kompetencijų lygį, kurią gali-

ma būtų įvertinti nuotoliniu būdu.



74

Suminio vertinimo rezultatas priklauso nuo to: 

– kokie dokumentai yra įtraukti į konkretaus studento dokumentų rinkinį;

– kiek kokybiškai šie dokumentai yra parengti;

– kaip studentas geba pristatyti savo pasirinktų dokumentų rinkinį, susieti juos tarpusavy-

je ir su savo karjeros strategija. 

Galutinį suminio vertinimo rezultatą reikėtų kiekvienam studentui pateikti atskirai, išsiunčiant 

komentarus apie jo pristatytus darbus, nurodant jo karjeros valdymo kompetencijų stipriąsias ir 

silpnąsias puses. Čia studentams būtina akcentuoti, kad suminis vertinimas jokiu būdu nereiškia 

galutinio jų karjeros galimybių ar potencialo įvertinimo, − jis daugiau atspindi karjeros valdymo 

kompetencijų lygį dabartiniu metu, kurį studentai patys savarankiškai toliau turės išlaikyti ir kelti, 

nepaisant, kad galbūt kai kurie iš jų demonstruoja pakankamai gerus karjeros valdymo gebėjimus 

ir jų suminis vertinimas po savarankiško karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi proceso yra 

gana aukštas. 

Santrauka

Vertinimas yra neatsiejama tikslingos veiklos − savarankiško karjeros valdymo kompetencijų ug-

dymosi nuotoliniu būdu − dalis. Kadangi kompetencijų ugdymasis yra nuotolinis, vertinama taip 

pat nuotoliniu būdu. 

Nuotolinis vertinimas suprantamas kaip nuotoliniu būdu teikiamas grįžtamasis ryšys, kuris pa-

deda studentui įsivertinti karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi pažangą, numatyti mokymo-

si perspektyvą, analizuoti savo pasiekimus ir trūkumus. 

Nuotolinis vertinimas skiriasi nuo vertinimo, atliekamo auditorinių studijų metu, visų pirma tuo, 

kad nuotolinio vertinimo atveju nėra tiesioginio studentų stebėjimo galimybės, betarpiškas kon-

taktas tarp studentų ir konsultanto yra ribotas, vertinimo proceso dalyviai (studentai ir konsultan-

tai) turi gerą galimybę naudotis technikos ir informacinių technologijų naujovėmis, galinčiomis 

palengvinti ir patobulinti vertinimo procesą. 

Nuotolinio vertinimo procese paprastai naudojami trys vertinimo tipai:

– Diagnostinis vertinimas, kuris suteikia mums galimybę įsitikinti, ar savarankiškų studijų 

kursą pasirinkę studentai turi pakankamai žinių, įgūdžių ar gebėjimų, kad studijos jiems 

būtų efektyvios ar bet jau įmanomos, ar jų nuostatos ir lūkesčiai jiems nesutrukdys siekti 

kurso tikslų. Diagnostinis vertinimas yra atliekamas kurso pradžioje.

– Nuotolinis formuojamasis vertinimas yra atliekamas studijų metu. Jo paskirtis − surinkti 

duomenis, leidžiančius išsiaiškinti tuos studijų proceso aspektus, kuriuos būtina tobulinti 

tikintis gerų studijų rezultatų. Todėl atlikdami formuojamąjį vertinimą renkame ugdymosi 

pažangą liudijančius duomenis ir lyginame juos su užsibrėžtais edukacinės veiklos tiks-

lais. Taigi, karjeros konsultantai nuotoliniu būdu studentams užtikrina nuolatinį grįžtamąjį 

ryšį, kuris padeda jiems maksimaliai greitai ir efektyviai įgyti karjeros valdymo kompeten-

cijas bei įveikti jų ugdymosi kliūtis. Karjeros valdymo kompetencijos – tai kompetencijos 

iš daugelio mokslo ir praktikos sričių: psichologijos, sociologijos, ekonomikos ir kitų. Todėl 

vertindami studentus, dirbančius pagal savarankiško karjeros kompetencijų ugdymosi 

programą, negalime ir neturime tikėtis, kad jie taps visų sričių ekspertais. Kompetencijose 

ir jų indikatoriuose yra fi ksuota, kokių sričių ir kokio lygmens žinių, gebėjimų ar nuosta-

tų reikia turėti norint sėkmingai valdyti savo karjerą. Naudojantis B. Bloomo taksonomija 

yra skiriami 6 mokymosi rezultatų lygmenys: žinojimas, supratimas, pritaikymas, analizė, 

sintezė ir vertinimas. Pradedant žinojimu ir baigiant vertinimu, iš studijuojančio yra reika-
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laujama vis daugiau sąmoningumo, tai yra gebėjimo gaunamas žinias pertvarkyti, sieti jas 

su jau turimomis ir kurti naujas žinias tam tikrose srityse. Šiame formuojamojo vertinimo 

procese turėtų aktyviai dalyvauti ir studentai, įsivertindami, ką pavyko ar pavyksta pasiek-

ti, ko reikėtų siekti toliau.

– Suminis vertinimas atliekamas savarankiškų studijų pabaigoje. Jo tikslas – surinkti duo-

menis, leidžiančius nustatyti vertinamo objekto kokybės lygį, įvertinant jį procentais, 

balais, pažymiais ar reitingais. Tai įvykusio fakto vertinimas ir jo kokybės konstatavimas 

palyginti su standartu, šiuo atveju su konkrečia ugdoma kompetencija ir ją konkretizuo-

jančiais indikatoriais. Suminis vertinimas suteikia galimybę studentui sužinoti, ką jam pa-

vyko pasiekti savarankiškai ugdantis karjeros valdymo kompetencijas per tam tikrą laiką. 

Atliekant bet kokį savarankiškų studijų vertinimą būtina pasirinkti tinkamus vertinimo metodus. 

Nuotolinio vertinimo metodų yra daug ir įvairių: testai, diskusijos, sąvokų žemėlapiai, prezentaci-

jos, dokumentų rengimas, rašiniai, praktinės-probleminės užduotys, žurnalai (dienoraščiai). Verti-

nimo metodas turėtų būti parinktas taip, kad juo gebėtų naudotis ir konsultantas ir, kad jis būtų 

tinkamas konkretiems studentams. 
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III SKYRIUSIII SKYRIUS

INTERNETINIS KARJEROS INTERNETINIS KARJEROS 

KONSULTAVIMASKONSULTAVIMAS
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Šiame skyriuje pristatysime internetinio karjeros konsultavimo sampratą, pakalbėsime apie jo 

privalumus ir trūkumus palyginti su betarpišku konsultavimu. Taip pat aptarsime atskirus interne-

tinio konsultavimo būdus bei technikas, trumpai pristatysime esminius individualaus ir grupinio 

konsultavimo ypatumus, atkreipsime dėmesį į tai, kokie reikalavimai yra norintiems konsultuoti ir 

konsultuotis internetu, į kokius etikos standartus būtina atsižvelgti. Tikimės, jog pateikta medžiaga 

jums taps vertingu gidu nelengvame konsultavimo internetu darbe.

1. Internetinio karjeros konsultavimo samprata 
Internetinį karjeros konsultavimą galima apibūdinti kaip sinchronišką ar asinchronišką nuoto-

linę sąveiką tarp klientų ir konsultantų, kurios metu siekiama padėti spręsti klientų karjeros proble-

mas ir priimti geresnius karjeros sprendimus kaip komunikacijos priemonę naudojant elektroninį 

paštą, pokalbį (chat) ir internetu transliuojamas video konferencijas. 

Internetinis karjeros konsultavimas (dar vadinamas e. konsultavimu (e-counseling) ar kiberkon-

sultavimu (cybercounseling) yra sudėtinė technologijomis grindžiamo nuotolinio karjeros konsul-

tavimo dalis. Šis savo ruožtu priklauso bendresnei karjeros konsultavimo veiklai, kuri įeina į dar 

platesnę konsultavimo veiklų grupę (5 pav.).

Konsultavimas

Karjeros konsultavimas

Nuotolinis karjeros konsultavimas

Internetinis karjeros
konsultavimas

5 pav. Internetinio konsultavimo vieta konsultavimo veiklų struktūroje

Konsultavimas plačiąja prasme gali būti vykdomas naudojant įvairias organizavimo formas. Jų 

apibūdinimui galima naudoti konsultavimo dalyvių, vietos, komunikacijos priemonių, sąveikos 

proceso kriterijus (NBCC, 2001):

– pagal konsultavime dalyvaujančių žmonių skaičių galima skirti individualų, porų ir grupi-

nį konsultavimą;

– pagal tai, kur vyksta konsultavimas išskiriamas betarpiškas (arba „akis į akį“) ir nuotolinis 

(grindžiamas technologijomis) konsultavimas;

– pagal naudojamų komunikacijos priemonių pobūdį galima išskirti konsultavimą žodžiu, 

raštu bei naudojant video, kaip tarpinę priemonę;

– remiantis bendravimo procesu, konsultavimas gali būti skaidomas į sinchronišką ir 

asinchronišką konsultavimą.
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Karjeros konsultavimas yra sudėtinė konsultavimo dalis, todėl jo aprašymui taip pat iš esmės 

tinka visi aukščiau aprašyti kriterijai. 4 lentelėje pateikta smulkesnė karjeros konsultavimo takso-

nomija sudaryta naudojant aukščiau išvardytus kriterijus.

4 lentelė. Karjeros konsultavimo praktikos taksonomija

Karjeros konsultavimas

Betarpiškas karjeros konsultavimas Nuotolinis karjeros konsultavimas

– Individualus konsultavimas

– Porų konsultavimas

– Grupinis konsultavimas

Konsultavimas telefonu

– Individualus konsultavimas telefonu

– Porų konsultavimas telefonu

– Grupių konsultavimas telefonu

Internetinis konsultavimas

– Individualus konsultavimas elektroniniu paštu

– Individualus konsultavimas pokalbio metu (chat)

– Porų konsultavimas pokalbio metu (chat)

– Grupių konsultavimas pokalbio metu (chat)

– Individualus videokonsultavimas

– Porų videokonsultavimas

– Grupių videokonsultavimas

Kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, internetinis karjeros konsultavimas gali būti indi-

vidualus, porų arba grupinis (kituose skyriuose plačiau pakalbėsime apie individualų ir grupinį 

konsultavimą, kadangi dirbant su studentais porų konsultavimas yra retesnis reiškinys). Šiam kon-

sultavimui naudojamas elektroninis paštas, pokalbis arba internetinė videokonferencija (kaip pa-

galbinės priemonės kartais dar naudojamos skelbimų lentos, blogai (dienoraščiai)). Atitinkamai, 

jei kaip bendravimo priemonę naudosime elektroninį paštą, − turėsime asinchronišką konsultavi-

mą, jei pokalbį ar videokonferenciją, – sinchronišką.

2. Bendravimo internetu ypatumai

2.1. Virtualios aplinkos įtaka bendravimui

Gyvenimas virtualioje erdvėje gali smarkiai skirtis nuo realaus gyvenimo ir realių santykių. Virtua-

lius santykius lengva pradėti, juose galima tapti kuo nori, lengva bet kada tokius santykius nutrauk-

ti. Požiūrio į virtualius santykius skirtumų diapazonas labai priklauso nuo konkretaus žmogaus, jo 

motyvacijos, lūkesčių, tikslų, netgi vaizduotės gebėjimų. Vienus žmones virtuali erdvė išlaisvina nuo 

vidinių barjerų, paskatina nuoširdesniam bendravimui, palengvina atsiskleidimą (ypač droviems, 

jaučiantiems padidintą nerimą socialinių santykių sferoje), o kitiems anonimiški, „nematomi“ santy-

kiai yra puiki proga susikurti alternatyvų savojo „aš“ vaizdą, plėtoti ir spręsti nesamas, išgalvotas pro-

blemas, kurti intriguojančius virtualius santykius arba paprasčiausiai „stumti“ laisvą laiką. 

Bendraujant internetu dažnai pastebimas atsipalaidavimo efektas. Žmonės gali lengviau išreikš-

ti savo emocijas, diskusijų metu rinktis aštresnius žodžius. Tokie faktoriai veikia kaip:

– anonimiškumas (galima likti anonimišku, nesakyti net tikrojo vardo);

– nematomumas (daugeliu atveju bendraudami žmonės vienas kito nemato, net neži-

no, ar pašnekovas konkrečiu momentu sėdi prie kompiuterio, nemato jo veido, akių);

– atidėta reakcija ( prieš atsakant galima padaryti kokią nori pauzę);

– „solipsistinė introjekcija“ (kartais toks virtualus bendravimas primena kalbėjimąsi su pa-

čiu savimi, viskas priklauso nuo to, kaip save pristatai kuriamuose tekstuose, kokį nori, 

kad tave matytų kiti);
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– vienodas statusas (bendraujant nesijaučia statuso skirtumo: nematome pašnekovo am-

žiaus, drabužių, aplinkos, diplomų, viskas priklauso nuo gebėjimo reikšti mintis ir emo-

cijas internetu).

2.2. Bendravimo tekstu specifi ka

Didžioji dalis bendravimo internetinių konsultacijų metu vyksta raštu. Minčių raiška tekstu labai 

priklauso nuo bendravimo raštu patirties, turimų įgūdžių. 

Gaunamo pranešimo vaizdas taip pat rodo pašnekovo kognityvinį ir emocinį bendravimo stilių. 

Kruopščiai parašytas laiškas gali stokoti spontaniškumo. Pernelyg spontaniškas laiškas gali trikdyti. 

Geriausia – balansas tarp spontaniškumo ir organizuotumo. Labai chaotiškas tekstas taip gali rody-

ti asmenybės patologiją, psichotinę būseną. 

Skirtingi asmeniniai bendravimo raštu stiliai gali būti tarpusavyje suderinami, nesuderinami 

arba papildantys. Pavyzdžiui, emocijų raišką pastiprinančių ženklų gausus naudojimas vieniems 

žmonėms gali būti normali, tarpusavio supratimą pagerinanti ir kontaktą stiprinanti pagalbinė ko-

munikacijos priemonė, o kitiems šie ženklai, jų gausa, gali kelti susierzinimą, versti jaustis nepato-

giai, netgi skatinti nutraukti virtualų bendravimą. 

Rašymo stilių taip pat veikia ir rašančiojo asmenybės ypatumai. Pavyzdžiui, kompulsyvūs žmo-

nės linkę rašyti tvarkingus, logiškai struktūruotus, intelektualius pranešimus su mažai emocijų ir 

gramatinių klaidų. Į isteriškumą linkusios asmenybės daro labiau dramatines prezentacijas, kur 

mažiau tvarkos, bet yra daug ekspresyvaus erdvės, didžiųjų raidžių, kitokių ženklų naudojimo, vy-

rauja spalvinga kalba. Narcicistinio tipo asmenybės gali rašyti labai ilgus, padrikus laiškus, šizoidai − 

linkę į glaustus laiškus, impulsyvūs – prastai struktūruotus, su gramatinėmis klaidomis, emocingo-

mis frazėmis, paženklintomis daugybe šauktukų ar kitų emocijas išreiškiančių ženklų (Suler, 2004).

Teksto konstravimo ypatumai atspindi tokį bruožą kaip teksto empatija. Empatiški žmonės sten-

giasi rašydami atsižvelgti į partnerių poreikius. Jie atitinkamai naudoja įvairius ženklus, varijuoja 

teksto ilgiu. Narcicistinės asmenybės rašo daug, nuobodžiaujantys ar frustracijos būsenos − gali 

praleidinėti žodžių dalis. Empatiški žmonės sugeba „išskaityti“ pašnekovo savijautą iš užuominų 

tekste. Šis įgūdis yra esminis profesinis įgūdis norintiems konsultuoti internetu. 

2.3. Psichologiniai bendravimo raštu ypatumai

Bendraujant internetu tikėtina stipresnė perkėlimo reakcija. Nematant priešais save pašneko-

vo, informacijos spragas galima užpildyti turimais lūkesčiais, stereotipais, fantazija. Galima labai 

nustebti ilgiau pabendravus virtualiai ir vėliau susitikus betarpiškam pokalbiui, kad žmogus, su 

kuriuo buvo bendrauta susirašinėjant, yra visiškai ne toks, kokį mes įsivaizdavome. Kartais ben-

draujant perkėlimo reakcijos gali būti gana problematiškos, ypač konsultuojant klientus turinčius 

problemų dėl autoritetų. Jie gali imti rašyti piktus laiškus, abejoti konsultantų kompetencija, gebė-

jimu padėti spręsti problemas. 

Dar viena aplinkybė, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį bendraujant internetu, – elektroninių laiškų 

saugojimas. Tokio saugojimo priežastys gali būti suprantamos nevienareikšmiškai. Iš vienos pusės, 

tai gali būti interpretuojama kaip santykių svarbos patvirtinimas (paprastai saugome tuos laiškus, 

kurie mums ką nors reiškia), iš kitos pusės − kaip tam tikra kontrolės priemonė (visada galima grįžti 

atgal ir priminti, ką konsultantas ar klientas buvo rašęs anksčiau). Kai kurie žmonės iš viso nelinkę 

saugoti elektroninių laiškų. Tokį savo elgesį jie paprastai grindžia noru bendrauti, o ne galvoti apie 

santykius, pabrėžia, kad laiškų nesaugojimas dar nereiškia santykių nesvarbumo (Suler, 2004). 
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Jei saugomi tik kai kurie elektroniniai laiškai, tai gali reikšti jų ypatingą svarbą. Tokie laiškai gali 

būti susiję su emociškai reikšmingais momentais, intymumo minutėmis, svarbia asmenine infor-

macija, kitais esminiais santykių dalykais. Ką išsaugo bendravimo partneriai ir kas jiems asmeniškai 

yra labai svarbu gali nepaprastai skirtis. Taip pat skiriasi ir tai, ar saugo savo, ar bendravimo par-

tnerio laiškus. Tokie pasirinkimai rodo dėmesio koncentraciją bendravime – orientaciją į save arba 

išorę. Ta sritis, kuri persidengia saugant laiškus, rodo bendrą interesų ir nuostatų sritį, kuri sieja 

bendravimo partnerius.

Polinkį saugoti bendravimo istoriją žyminčią informaciją lemia įvairios priežastys, jos taip pat 

skatina ieškoti šios informacijos turimuose archyvuose. Senus laiškus galima skaityti dėl nostalgi-

jos, rūpesčio, pasimetimo, pykčio, abejonės ir t. t. Laiškai, praėjus tam tikram laikui, skaitant „skam-

ba“ kitaip nei pirmą kartą. Skaitoma žvelgiant iš kitos perspektyvos ir matomi kiti niuansai nei 

pirmą kartą. Galima pastebėti, kokios mintys ir emocijos buvo bendravimo partnerio, o kokios − 

jūsų pačių projekcija. Taigi, saugomų failų rinkinys nėra tik paprastas archyvas, jis daug pasako apie 

patį saugotoją. Todėl jis labai vertingas, nes skaitant iš naujo galima ne tik naujai pažvelgti į klientą, 

bet ir pačiam susipažinti su savo kontraperkėlimo reakcijomis, savo lūkesčiais ir projekcijomis. 

 Ankstesnių laiškų citavimas taip pat gali būti vertinamas nevienareikšmiškai. Vieni pašnekovai tai 

priims pagarbiai, galvos, kad jūs pamenate, kas buvo kalbėta, o kiti gali pasijusti nejaukiai, kadangi 

supras, kad jūs saugote viską, apie ką buvo kalbėta. Be to, jie ir patys jau gali būti netikri dėl to, ar taip 

rašė, ypač jei cituojami laiškai iš „gilios praeities“. Ypač pavojinga, jei cituojami negatyvūs laiškai, kurių 

pats rašiusysis jau nebeturi, jų neišsaugojo. Be to, nuolatinis komentarų iš praeities pridėjimas, gali 

pradėti kelti pašnekovo nepasitenkinimą, būti suprantamas kaip priekabiavimas. Kitas pavojus – ci-

tuojamos sentencijos gali būti paimtos iš konteksto, pasakytos esant tam tikrai situacijai, specifi nei 

emocinei būsenai, todėl jų panaudojimas gali dar labiau sutrikdyti, suerzinti pašnekovą. 

Konsultuojant elektroniniu paštu dažnai iškyla klausimas, ką daryti su ankstesniais laiškais. 

Seno laiško palikimas atsakant gali būti kliento suprantamas nevienareikšmiškai. Jis gali būti tin-

kamas, jei laiškas buvo trumpas − tai lyg atsakymas, buvusios minties komentaras. Tokiu atveju 

pašnekovui yra lengviau sekti bendravimo eigą. Iš kitos pusės, toks atsakinėjimas gali būti su-

prantamas kaip pašnekovo tingumo, nenoro investuoti į santykių palaikymą atspindys. Klientas 

taip pat gali pasijusti nepakankamai svarbus konsultantui, manydamas, jog galbūt konsultantas 

saugo bendravimo istoriją todėl, kad neatsimena apie ką su daugeliu savo klientų kalbėjo. Ga-

lima alternatyva − palikti tuos laiškus, kurie turi bendrą mintį, susirašinėti segmentais. Tai rodo 

konsultanto dėmesį pašnekovui. Klientui toks bendravimo būdas palengvina pokalbio pagrin-

dinės temos, ašies suvokimą. 

2.4. Sinchroniško ir asinchroniško bendravimo ypatumai

Bendravimo pobūdis skiriasi priklausomai nuo to, ar konsultavimas yra sinchroniškas ar asinch-

roniškas. 

Sinchroniškas bendravimas leidžia konsultavimo sesijų struktūrą priartinti betarpiško konsulta-

vimo sesijoms, planuoti, struktūruoti jų laiką. Jis taip pat didina intymumą, dalyvavimo jausmą, 

skatina bendrą idėjų kūrimą. Klientai sinchroniškų konsultacijų metu būna spontaniškesni, len-

gviau atsiskleidžia. Pauzės čia taip pat tampa reikšmingomis pokalbio detalėmis. Tačiau bendrau-

jant sinchroniškai sumažėja refl eksijos zona, klientai gali tapti „pernelyg“ spontaniški, rašyti tai, ką 

tuo metu galvoja, per daug giliai ir per greitai atsiskleisti. 

Prioritetų teikimas sinchroniškam ar asinchroniškam konsultavimuisi priklauso ir nuo klientų 

asmeninių savybių. Vieniems patinka betarpiškas, laiko prasme, pokalbis, spontaniški pasisaky-

mai, emocijų raiška. Tik sinchroniškai bendraudami tokie klientai jaučiasi galintys užmegzti ryšį 
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su konsultantu. Kitus konsultuojamuosius sinchroniškos konsultavimo sesijos gąsdina, jie bijo likti 

nesuprasti dėl spontaniškai formuluojamų minčių, toks bendravimas jiems atrodo pernelyg pavir-

šutiniškas.

Asinchroninis konsultavimas taip pat turi tam tikros specifi kos. Koks nors svarbus įvykis kliento 

gyvenime jau būna nutikęs, o konsultantas į jį sureaguoja tik po tam tikro laiko. Iš kitos pusės, toks 

bendravimas leidžia gerai apgalvoti atsakymus, kadangi tam yra pakankamai laiko, nebūtina atsaki-

nėti spontaniškai. Galima taikyti 24 valandų taisyklę, skirti laiko atsakymų apgalvojimui. Praėjus nu-

statytam laikui, galima ne taip emocingai atsakyti į laišką, realistiškiau įvertinti situaciją. Taip galima 

išvengti impulsyvių, neapgalvotų atsakymų, susierzinimo, nepagarbos reiškimo. 

Asinchroniniame konsultavime svarbu pasirinkti konkrečiam klientui tinkamą apsikeitimo laiš-

kais dažnį. Bendra taisyklė – kuo žmonės dažniau susirašinėja, tuo jie labiau vertina santykius. Aiš-

ku, daug kas priklauso nuo asmenybės (vieniems užtenka vieno elektroninio laiško per dieną, kiti 

nori dažnesnio susirašinėjimo), taip pat ir nuo įvykių, kuriais norisi pasidalinti, gausos. Svarbu nepa-

miršti, jog, jei staiga įprastas susirašinėjimo tempas sumažėja arba nutrūksta, atsiranda „juodosios 

skylės“ patirtis. Partnerio tyla gali būti suprasta kaip pykčio, abejingumo, atsitraukimo, bausmės, 

tingumo, užimtumo kitais dalykais ženklas. Jei neįprastai ilgą laiką neatsakoma, atsiranda didelė 

erdvė projektuoti savo asmeninius lūkesčius, emocijas, nerimą. Apsikeitimo elektroniniais laiškais 

dažnumą rekomenduojama aptarti su klientu individualiai, pranešti, jei konsultantas planuoja „at-

sijungti“ ilgesniam laikui nuo tinklo.

2.5. Bendravimą internetu sunkinantys ir lengvinantys veiksniai

Vienas iš bendravimo internetu ypatumų, kuris turi įtakos konsultavimo kokybei ir kurio nėra 

konsultuojant gyvai – techniniai trikdžiai. Pavyzdžiui, užimtas serveris. Kai staiga negauname laiš-

ko, galime pradėti svarstyti, ar tai techninė, ar tarpasmeninė problema. Dar vienas iš galinčių kilti 

klausimų − ar kitoje pusėje esantis pašnekovas mato tą patį tekstą, ką ir jūs, ar jūsų paveikslėliai, 

šriftai ir spalvos neišsikraipė siunčiant ir dekoduojant pranešimą, tuo atveju, jei konsultantas ir 

klientas naudoja skirtingą, tarpusavyje nederančią programinę įrangą.

Bendravimą internetu palengvina įvairių priemonių, suteikiančių tekstui gyvumo naudojimas. 

Pavyzdžiui, galima naudoti:

– emocijas reiškiančius ženklus (šypsenėles, mirksiukus, nutylėjimus ir t. t.);

– akcentuoti atskirus žodžius (rašant juos dižiosiomis raidėmis, kitu šriftu ir pan.);

– pauzes, išreikštas daugtaškiais;

– žodelius, išreiškiančius tam tikrą būseną (pavyzdžiui, OK ir pan.);

– šauktukus (tik nereikia jų rašyti pernelyg daug, nes pašnekovas ims manyti, kad jūs esate 

manijos būsenos);

– ekspresiją išreiškiančius akronimus.

Naudojant šias priemones svarbu nepamiršti, jog visada išlieka tam tikras pavojus dėl jų ne-

vienodo traktavimo. Pavyzdžiui, mirktelėjimas gali reikšti „bakstelėjimą alkūne“, kad jūs abu kažką 

žinote, sarkazmą ir priekabiavimą ir t. t. Taip pat skirtingi žmonės skirtingai vertina tokių priemonių 

kiekį tekste. Vieni joms gali skirti didesnę dalį teksto, kiti praktiškai jų visiškai nenaudoja. Kai žmo-

nės ilgai bendrauja, jie gali susikurti tik jiems būdingus ženkliukus, reiškiančius tam tikras emoci-

jas. Reikėtų skatinti tokios kalbos atsiradimą ilgiau bendraujant su klientu.

Geresniam kliento supratimui padeda ir konsultanto gebėjimas tinkamai vertinti pranešimų pe-

riferiją, tą informaciją, kuri patenka kartu su elektroniniu laišku ar sinchronišku pokalbiu. Vertinga 

informacija yra:
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– Vartotojo vardas. Jis atspindi tai, kaip žmogus nori būti matomas tinkle. Jei rašomas ti-

krasis vardas, tai žmogus nori, kad jį matytų kaip jį, jei pseudonimas – siekiama daugiau 

slaptumo, žaismingumo, kažką norima atskleisti, kokią nors slaptą aš pusę, kokį nors 

troškimą, baimę. Vardo pokyčiai gali rodyti asmenybės pokyčius, norą, kad kiti matytų 

kitaip, jei pereinama prie tikro vardo, rodoma, kad yra noras nusimesti kaukę.

– Subjektas. Jis gali būti kaip įvadas, klausimas, atsakymas, pokštas, paerzinimas, baks-

telėjimas, keiksmažodis, klyksmas, šnabždesys, emocija. Jis gali prieštarauti teksto 

minčiai. Įvairūs ženklai, simboliai gali dar labiau sustiprinti mintį (pavyzdžiui, „spren-

dimas yra ...“, „Jonai, padėk! Padėk! PADĖK!!!”, „????“ ir t. t.). Tos antraštės − tai kaip lai-

kraščių antraštės, kur žiūrint į istoriją gerai matomi pokyčiai. Konsultantui jos rodo tam 

tikrą progresą. Naujos temos sukūrimas taip pat daug pasako. Tai ėmimasis iniciatyvos 

bendraujant. Jei tik nuolat atsakoma, galima manyti, kad tokie žmones pasyvūs san-

tykiuose, jiems tas pats, jie tingūs, gali neturėti atsakomybės, nuosavybės, kontrolės 

jausmo. Konsultantui labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek klientas atsakinėja, o kiek 

pats kuria naujas temas. 

– Pasisveikinimas. Jis irgi daug pasako. Galima sveikintis formaliai, galima ir neforma-

liai, naudojant žodį „labas“ ar „sveiki“. Vardo parašymas visada rodo didesnį intymumą, 

dėmesį pašnekovui, nei paprastas „labas“. Visada smagu, kai pasisveikinimai bendrau-

jant keičiasi, nėra vien tik tokie patys. Jei nėra jokio sveikinimosi, galima galvoti, kad 

pašnekovas tingus ar pasyvus, ar kad jis apskritai nelinkęs su jumis bendrauti. Gali 

atsirasti asmenų, manančių, jog bendrauja su programa, kompiuteriu. Tačiau nesisvei-

kinimas gali reikšti ir priešingą dalyką − bendraujantysis jaučiasi taip smarkiai su jumis 

susijęs, kad jam nereikia sveikinimosi, jis jaučiasi vis dar čia. 

– Atsisveikinimas. Jis taip pat yra reikšmingas. Galima labai įdomiai, kūrybiškai atsisvei-

kinti. Paprastesnis būtas − parašyti vardą. Jei rašomi inicialai, parašas – tai gali atrodyti 

pernelyg biurokratiška. Daug pasako, jei baigiama susirašinėti parengtais laiško pa-

baigos šablonais ir pereinama prie normalaus bendravimo, − vadinasi santykiai tapo 

artimesni. 

Sinchroniškas bendravimas yra kitoks nei susirašinėjimas elektroniniais laiškais. Čia naudojama 

daugiau trumpinių, akronimų. Tekstai nešlifuojami, kitas mato, kaip gimsta pašnekovo mintis, kas 

taisoma rašant. Internetinio pokalbio metu lengviau klausiami sunkesni klausimai nei gyvame po-

kalbyje. Grupinis internetinis pokalbis – tikras iššūkis konsultantui. Reikia nuolat sekti, kas su kuo 

kalba, kieno idėjos. Reikia patirties ir kognityvinio gebėjimo išskirti pagrindines mintis ir tinkamai 

kreipti pokalbį. Taip pat šalia pagrindinio pokalbio gali atsirasti privačių pokalbių, kur neaišku, ko-

kia informacija yra keičiamasi. Dar sunkiau, jei tenka moderuoti internetinį pokalbį ir tuo pačiu 

metu vesti kelis privačius pokalbius. 

Normaliam bendravimui nereikėtų apsiriboti vien susirašinėjimu. Natūralu, jei pereinama prie 

pokalbio telefonu ir gyvų susitikimų. Tokie susitikimai labai padeda išsklaidyti nerealius lūkesčius, 

pasitikrinti savo suvokimą, projekcijas. Dalis žmonių nenori gyvo bendravimo. Jie susikuria save 

virtualiame pasaulyje ir jiems to pakanka (Suler, 2004).

3. Tinkamumo internetiniam konsultavimui vertinimas
Skirtingi žmonės skirtingai vertina patį internetinį bendravimą. Vieniems, ypač jaunesnio am-

žiaus žmonėms, − tai įprastas, kasdienis reiškinys. Kiti linkę atiduoti prioritetą gyvam bendravimui, 

mano, jog nesugebės tinkamai išreikšti savo problemų raštu, suprasti, ką nori pasakyti konsultan-

tas. Klientai gali būti nepasiruošę naudotis informacinėmis sistemomis savarankiškai dėl turimų 
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barjerų. Konsultavimo pradžioje tokiems galimiems barjerams nustatyti galima duoti klausimy-

nus. Gali skirtis mokymosi stiliai: vieni mokosi skaitydami, kitiems reikia socialinių kontaktų. 

Skiriasi ne tik internetinio bendravimo vertinimas, noras konsultuotis nuotoliniu būdu, bet ir 

gebėjimas bendrauti, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Konsultuojant 

internetu gali būti naudojamos įvairios komunikavimo priemonės:

– elektroninis paštas, 

– pokalbis (chat),

– skelbimų lentos,

– blogai,

– tiesioginės videokonferencijos.

Kadangi informacijos apsikeitimas tarp konsultuojamojo ir konsultanto vyksta dažniausiai už-

rašant tekstą (išskyrus videokonferencijas), svarbu gebėti tiksliai raštu reikšti mintis, nes priešingu 

atveju pašnekovas gali neteisingai suprasti pokalbio partnerio tekstą ir nusivilti, tai gali sukelti 

nerimą ar fantazijas. 

Gali labai skirtis žmonių bendravimo elektroniniu paštu patirtis. Vieni gali būti tikri virtualaus 

bendravimo „virtuozai“, taip bendraujantys jau daugelį metų ištisas dienas, kiti – tik visai nesenai 

atradę šį bendravimo būdą. Dar didesni patirties skirtumai pastebimi tarp žmonių patirties ben-

dravimui naudojant tiesioginius internetinius pokalbius (chat). Kai kurie žmonės visai neturi tokios 

patirties, o kiti labai meistriškai bendrauja pokalbių metu: žino kada rašyti tekstą, kada padaryti 

pauzę, palaukti, kada atsakinėti. Turintieji mažiau patirties dažnai laukdami atsakymo skuba rašyti, 

nepalaiko sklandaus sinchroniško susirašinėjimo. Ypač svarbu atsižvelgti į skirtingą klientų ben-

dravimo internetu patirtį grupinių konsultacijų metu.

Tinkamas nuostatas ir gebėjimus reikia turėti ne tik internetinio konsultavimo klientams, bet ir 

pačiam konsultantui. Siekiant tapti internetiniu karjeros konsultantu, pirmiausia savo galimybes 

verta išbandyti konsultuojant klientus karjeros klausimais tiesiogiai, „akis į akį“. Tik įvaldžius konsul-

tavimo gyvai technikas, galima bandyti pereiti prie konsultavimo internetu. 

Norint tapti geru internetiniu karjeros konsultantu, pirmiausia reikia būti gerai įvaldžius 

naudojamas nuotolinio bendravimo priemones, gebėti profesionaliai dirbti kompiuteriu, do-

mėtis naujausiomis informacinėmis technologijomis, mokėti jas taikyti konsultuojant. Ne visi 

gali būti gerais internetinio karjeros mokymo konsultantais. Vienas iš svarbiausių reikalavimų, 

norint užmegzti emocinį ryšį internetu, – nereikia būti skeptiškai nusiteikusiam. Kita kliūtis 

– technologijų, interneto baimė. Svarbu nuolat lavinti bendravimo internetu įgūdžius. Tai ga-

lima atlikti ir susirašinėjant įvairiuose bendravimui skirtuose internetiniuose portaluose, po-

kalbių svetainėse. 

Konsultantui internetu taip pat labai svarbu mokėti pačiam reikšti savo mintis ir emocijas raštu 

bei gebėti tai padėti padaryti klientams. Norintiems konsultuoti internetu, taip pat būtinas lankstu-

mas. Mėgstantiems aiškumą, toks konsultavimas netinka, nes šis mokymo būdas dar tik pradeda-

mas taikyti, dar daug kas neaišku, neatskleista, nepatvirtinta empiriniais tyrimais. Konsultantams 

daug ką reikia atrasti patiems, nes informacijos šia tema taip pat nėra daug. Konsultuojantiems 

internetu taip pat reikalinga didesnė tolerancija nesėkmėms, stresinėms situacijoms, nes tikimy-

bė, jog klientas nutrauks konsultacijas nieko apie tai nepranešęs yra didesnė nei konsultuojant 

betarpiškai, be to gali nutrūkti ryšys, galima supainioti adresatus ir išsiųsti laišką ne ten, kur buvo 

planuota (Zelvin, Speyer, 2004). 
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4. Konsultavimo struktūra
Konsultavimo struktūra bei darbo atskirų sesijų metu pobūdis daugiausia priklauso nuo kon-

sultanto pasirinkto konsultavimo teorinio modelio. Kaip vieną iš galimų konsultavimo modelių, 

galima taikyti pažintinės informacijos apdorojimo (CIP) teorija paremtą karjeros konsultavimo 

modelį. Tai nuoseklus konsultavimo procesas, paremtas taip vadinamu CASVE (communication, 

anglysis, synthesis, valuing, execution) ciklu (6 pav.).

CASVE ciklas
Komunikavimas

Problemos
nustatymas

6 pav. Karjeros problemų sprendimas remiantis CASVE ciklu

– Pirmoji, komunikacijos, stadija yra skirta karjeros problemos suvokimui. Jos metu sie-

kiama nustatyti problemos mąstą, analizuojami jos simptomai, bandoma suprasti su 

kuo jie yra susiję (pavyzdžiui, galvos skausmas, nuovargis, motyvacijos dirbti stoka ir 

pan.). Problemų nustatymui galima panaudoti įvairias vertinimo priemones, padedan-

čias nustatyti karjerai trukdančias mintis, elgesį. Šios stadijos metu taip pat skiriamas 

didelis dėmesys kontakto tarp konsultanto ir kliento užmezgimui, aptariamos konsulta-

vimo sąlygos, konfi dencialumo problemos, bendravimo internetu taisyklės.

– Antroji, analizės, stadija skirta galimų karjeros pasirinkimų rato praplėtimui. Galimus 

karjeros pasirinkimus gali riboti ne tik žinių apie karjeros galimybes, baigus tam tikrą 

studijų kryptį, stoka, bet ir tam tikros, stereotipais paremtos, išankstinės nuostatos (pa-

vyzdžiui, įsitikinimas, kad kai kurios profesijos netinka vyrams arba moterims). Klientai 

padedami konsultanto siekia maksimaliai praplėsti galimų alternatyvų ratą.

– Trečioji, sintezės, stadija skirta informacijos apie pasirinktas alternatyvas susirinkimui. 

Konsultantas klientui namų darbams gali užduoti surinkti informaciją apie 2-3 pasirinktas 

karjeros alternatyvas. Ši informacija aptariama vėlesnių sesijų metu, įvertinamas jos patiki-

mumas, išsamumas, drauge gali būti formuojami klientų informacijos rinkimo įgūdžiai. 

– Ketvirtosios, vertinimo, stadijos metu lyginamos įvairios alternatyvos, jų privalumai 

ir trūkumai tam tikrų kriterijų atžvilgiu. Šios stadijos metu gali būti pereinama prie in-

formacijos apie save (pavyzdžiui, tiriami klientų interesai, vertybės, asmeninės savybės) 
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arba išorinius kriterijus (profesijos prestižas, tikėtinas atlygis ir kt.) patikslinimo. Aptaria-

mi sprendimų priėmimo modeliai, konsultantas padeda klientui priimti kiek įmanoma 

racionalesnį karjeros sprendimą.

– Penktoji, vykdymo, stadija skirta pasirinktos alternatyvos realizavimui. Konsultantas 

kartu su klientu aptaria, kokių kompetencijų klientui trūksta, kad jis galėtų realizuoti 

pasirinktą karjeros alternatyvą; sudaromi mokymosi ir karjeros planai. Galima sutarti su 

klientu, jog jis „prisijungs“ dar vienai konsultacijai po tam tikro laiko ir praneš, kaip jam 

sekėsi siekti išsikeltų tikslų. 

Konsultuojant internetu reikėtų turėti numačius ne tik bendrą konsultavimo struktūrą, bet ir 

atskirų sesijų planus. Apie tai, kas numatoma daryti konkrečios sesijos metu, galima informuoti 

ir klientus. Po kiekvienos sesijos galima pateikti sesijos santrauką raštu; ji padeda (Stofl e, Che-

chele, 2004):

– sutelkti kliento dėmesį į konsultavimąsi;

– padrąsina klientą, pripažįsta jo progresą;

– leidžia suprasti, kas turi būti atlikta;

– išryškina pagrindinius mokymosi principus;

5. Konsultavimo techninės sąlygos
Internetinis konsultavimas neįmanomas be bendravimą tarp kliento ir konsultanto palaikan-

čių komunikacijos priemonių. Šios priemonės leidžia panaikinti atstumo apribojimus, suteikia 

galimybę sinchroniškai ar asinchroniškai keistis pranešimais tarp dviejų ar daugiau žmonių. Kon-

sultavimo techninėms sąlygoms užtikrinti būtinai reikia (Zack, 2004):

– kompiuterio;

– interneto tinklo;

– internetinės naršyklės.

Konsultavimo techninėms sąlygoms užtikrinti papildomai reikėtų:

– elektroninių laiškų programos;

– internetinio pokalbio (chato) programos;

– internetinių videokonferencijų programos ir web kameros;

– asmeninio ar konsultavimo paslaugas teikiančios organizacijos internetinio puslapio;

– domeno vardo (jei siekiama turėti internetinį puslapį);

– web-hostingo (serverio, kur bus įdėtas internetinis puslapis);

– saugumo programos (Norton Internet Securitity, Black Ice, Firewall, PGP ir pan.).

Elektroniniai laiškai gali būti rašomi naudojant elektroninį paštą ir žiniatinklio paštą. Kiekvie-

nas iš jų turi tam tikrų privalumų ir trūkumų. Pagrindinis žiniatinklio pašto privalumas yra tai, 

jog juo naudojantis nereikia specialios programos (Outlook Express, Microsoft Offi  ce Outlook ir 

kt.), pakanka tik interneto, todėl paštą galima pasitikrinti bet kur, kur tik yra internetinė prieiga. 

Tačiau šis paštas dažniausiai būna lėtesnis ir ne toks talpus kaip elektroninis paštas. Be to, elek-

troninis paštas turi daugiau papildomų, darbą su laiškais palengvinančių funkcijų, yra saugesnis, 

galima susikurti solidesnį, konsultuojančią organizaciją ar asmenį atspindintį elektroninio pašto 

adresą (pavyzdžiui, palyginimui − konsultacija@karjera.com / konsultacija@gmail.com).

Informacijos saugumo užtikrinimui taip pat reikia žinių ir supratimo apie technines saugumo 

sąlygas. Ryšio saugumą galima užsitikrinti naudojant specialias, registraciją patvirtinančių kodų 

reikalaujančias registracijos sistemas. Jas naudojant nustatoma konsultuotis norinčio asmens ta-
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patybė. Taip pat reikia pagalvoti ne tik apie tinklo, bet ir apie paties kompiuterio, jame esančių 

duomenų saugumą (pavyzdžiui, vagystės atveju). Norint apsaugoti, privačius dokumentus galima 

koduoti, tam yra specialios programos. Reikėtų nepamiršti, kad netgi ištrintus failus galima lengvai 

atgaminti, jie lieka kietajame diske, todėl prieš parduodant ar išmetant kompiuterį reikėtų pasirū-

pinti kietojo disko sunaikinimu ar visišku išvalymu. 

Skyriaus pabaigai norėtume pateikti pagrindines technologines ir su jomis susijusias „žmogišką-

sias“ bendravimo internetu problemas (Zack, 2004):

– virtualios erdvės naujokai (trūksta patirties, žinių, įgūdžių sklandžiai bendrauti internetu);

– naršyklės problemos (gali nutikti taip, kad klientas ir konsultantas naudoja skirtingas 

internetines naršykles, todėl dalis duomenų būna iškraipoma);

– platformos problemos (gali nesutapti naudojama programinė įranga, kai kurios gauna-

mos žinutės gali būti neperskaitomos);

– pilna pašto dėžutė;

– ne tuo adresu išsiųsti elektroniniai laiškai, ne tie priedai prikabinti (tokios klaidos dažnai 

būdingos naujokams);

– netikėtas ryšio nutrūkimas;

– užsklandos (fi rewall) problemos (gali nutikti taip, jog konsultanto ar kliento kompiuteris 

turi nustatymus, neleidžiančius gauti ar atidaryti tam tikrų failų, programų, internetinių 

puslapių).

6. Konsultavimo internetu privalumai ir trūkumai
Internetinis konsultavimas negali šimtu procentų pakeisti betarpiško konsultavimo. Bendra tai-

syklė, kurios reikėtų laikytis, yra ta, jog internetinis konsultavimas naudojamas tuomet, kai konsul-

tuoti betarpiškai, „akis į akį“ yra sudėtinga, ar iš viso neįmanoma. 

Pagrindinis internetinio konsultavimo trūkumas – nematomi neverbaliniai signalai (akys, balso 

tonas ir t. t.). Gali iškilti klausimas, ar iš viso įmanoma efektyviai, juolab – empatiškai bendrauti 

raštu, nematant pašnekovo, jo neverbalinio elgesio. Iš tiesų, to reikia mokytis. Skirtinga yra faktų, 

emocinių reakcijų, abstrakčių sąvokų raiška. 

Prie kitų trūkumų būtų galima paminėti tai, jog internetinis konsultavimas (Yeung et al., 2001):

– neužtikrina (bent jau kol kas) visiško konfi dencialumo, kad ir kokios ryšio saugumo prie-

monės būtų naudojamos, vis dar išlieka įsilaužimo, duomenų vagystės pavojus;

– negarantuoja konsultanto profesinės kompetencijos patvirtinimo, klientas nemato, kas 

jį konsultuoja;

– negarantuoja klientų informacijos autentiškumo, netgi sunku garantuoti tai, jog konsul-

tuojasi tas pats klientas;

– tampa sudėtingas konsultuojant kelis žmones vienu metu;

– lengviau nutraukiamas, tam gali pakakti elementaraus techninio trikdžio;

– smarkiai priklauso nuo internetinio ryšio tarp kliento ir konsultanto patikimumo, nau-

dojamų kompiuterinių programų suderinimo;
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– priklauso nuo gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu (žmonės tiesiog gali neturėti tokių 

įgūdžių, nes netgi už rašymą bei skaitymą ir kalbėjimą balsu atsako skirtingos smegenų 

struktūros);

– nėra pakankamai moksliškai ištirtas, mažai atlikta empirinių jo efektyvumą patvirtinan-

čių tyrimų.

Nepaisant paminėtų trūkumų, internetinis konsultavimas turi ir nemažai privalumų:

– jis yra lengviau prieinamas, nereikia niekur važiuoti;

– santykiai tarp konsultanto ir kliento yra lygesni, veikia tik konsultanto kompetencija, o 

ne aplinka, drabužiai, išvaizda;

– klientas jaučiasi labiau anonimiškas, todėl jam lengviau atsiskleisti;

– gali konsultuotis anonimiškai tie žmonės, kurie dėl savo padėties visuomenėje nedrįsta 

eiti konsultuotis betarpiškai;

– nėra apribojimų erdvėje ir laike;

– greitas atgalinis ryšys;

– lengviau galima peržvelgti konsultavimo istoriją;

– dažnai būna nemokamas, atliekamas savanorių;

– pigesnis, nes nereikia išlaikyti patalpų, administracijos.

Platesnių mokslinių tyrimų reikalauja šie konsultavimo internetu aspektai (Mallen, 2004):

– etinės problemos (konfi dencialumas, licencijų, sertifi katų patvirtinimas);

– technologijų problemos (ryšio trikdžiai, jų įtaka konsultavimo efektyvumui);

– organizacinės problemos (konsultacijų tvarkaraščių sudarymas, laiko juostų įtaka kon-

sultavimui);

– neverbalinių ženklų trūkumas;

– bendravimo internetu patirties įtaka konsultavimo sėkmei.

Apibendrinant galima pasakyti, jog kol kas nėra nei tvirtų įrodymų, jog internetinis konsultavi-

mas neefektyvus, nei įrodymų, jog darbas internetu, naudojant tekstą kaip komunikacijos priemo-

nę, pažeidžia kokius nors esminius konsultavimo principus (Yeung et al., 2001).

7. Internetinės karjeros vertinimo priemonės
Internetinis karjeros konsultavimas, kaip ir betarpiškas konsultavimas, sunkiai įsivaizduojamas 

be asmenybės pažinimui reikalingų vertinimo priemonių. Dažnai tenka rekomenduoti klientams 

įsivertinti savo interesus, vertybes, asmenybės savybes, suvaldyti karjerai trukdančias mintis. Kaip 

šiuos veiksmus galima atlikti konsultuojantis internetu? Tam galima panaudoti internetines karje-

ros vertinimo priemones. 

Esant poreikiui, klientai atlieka testus, užduotis tiesiogiai internete arba parsisiųstame faile ir 

išsiunčia juos konsultantui interpretacijai. Modernesnės vertinimo priemonės turi automatines 

duomenų apskaičiavimo ar netgi rezultatų interpretavimo programas. Vertinimui labai naudingas 

internetas, nes galima nuolat atnaujinti testus, jie lengvai prieinami, galima lengvai panaudoti ap-
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mokestinimo procedūrą. Internetas taip pat suteikia galimybes naudoti įvairesnes ir sudėtingesnes 

užduotis, procedūras, kas būna sunku naudojant tradicines popieriaus ir pieštuko metodikas. Inter-

netinis vertinimas patogus dar ir tuo, jog negaištamas brangus konsultanto laikas, reikalingi duome-

nys apie klientą į konsultanto kompiuterį patenka jau apdoroti. Jie čia gali būti sėkmingai saugomi. 

Internetinius testus klientai gali naudoti ir siekdami pažinti save, patenkinti savo smalsumą. Tes-

tų rezultatai gali padėti priimti geresnius sprendimus, būti pagalbos pačiam sau dalimi. Interneti-

niai testai turi penkis privalumus (Penta A) (Barak, Buchanan, 2004):

– tinkamumas (availability);

– prieinamumas (accessibility);

– įperkamumas (aff ordability);

– priimtinumas (acceptability);

– galimybė atlikti vienam (aloneness).

Testų naudojimas, siekiant pažinti save, auga. Svarbu gebėti tinkamai naudotis testų rezultatais, 

pasirinkti veiksmingas metodikas. 

Populiariausi internetiniai testai yra objektyvūs pasirinkimo testai, kadangi lengva įvertinti jų 

duomenis automatiškai. Tačiau internetu gali būti naudojamos ir projekcinės metodikos, ir atviri 

testai. Internetinius intelekto testus lengva rasti, tačiau reikia žiūrėti, ar testas nėra sukurtas mėgė-

jiškai, ar jis atnaujinamas, pritaikomas naujoms technologijoms. Asmenybė ir nuostatos taip pat 

lengvai tiriamos internetu. Tačiau profesionalių asmenybės testų yra mažokai, daug mėgėjiškų 

(neatitinkančių testams keliamų reikalavimų). 

Internetinio testavimo procedūra nebūtinai privalo būti standartinė (suformuluota raštu). Gali-

ma naudoti į kompaktinį diską įrašytą interviu, galima pritaikyti video konferenciją. Galima rašyti 

reziumė ar biografi ją ir ją siųsti konsultantui vertinti. Vertinimui galima panaudoti asmeninį pus-

lapį, kuriame dažnai būna daug informacijos apie klientą. Tam taip pat tinka blogai (dienoraščiai), 

dedami į internetą eilėraščiai, poemos, meno kūriniai. Galima simuliuoti bendravimo internetu 

situacijas, kurti iššūkius. 

Internetinio vertinimo privalumai Barak, Buchanan, 2004):

– lankstumas laike ir erdvėje;

– eliminuojamos rezultatų skaičiavimo klaidos, nes juos skaičiuoja programa;

– greičiau suskaičiuojami ir pateikiami rezultatai;

– rezultatus galima lengviau išsaugoti;

– tokius testus lengviau atnaujinti, papildyti normas, visada žinome, kad tai naujas varian-

tas, o ne kokia sena versija;

– interviu taip pat gali būti išsaugomi, apklausiamas žmogus laisviau elgiasi, todėl rezulta-

tai gali būti efektyvesni. 

Internetinio vertinimo trūkumai:

– niekas negali garantuoti tinkamų testavimo sąlygų, neaišku, kaip testą atlieka testuo-

jamasis, kokios jis būsenos (gal apsvaigęs, pavargęs, ne vienas), todėl rezultatai sunkiai 

standartizuojami;

– niekas negali garantuoti, ar testo atlikėjas yra tas žmogus, kuris skelbiasi, tai ypač svarbu, 

jei testas naudojamas kokiai nors atrankai;
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– tyrimai rodo, kad testų rezultatus gali veikti kitų žmonių nebuvimas, deindividualizacija, 

dėmesio svyravimai, testuojantis internetu mažesnis socialinis pageidaujamumas;

– rizikinga naudoti normas, sudarytas testuojant ne internetu, nes jos gali skirtis; interneti-

nes normas gana sunku sudaryti dėl skirtingų testo pildymo sąlygų;

– internetinius testus sunkiau kontroliuoti, užtikrinti jų kokybę.

Iš etinės pusės žiūrint svarbu tai, ar testai tikrai naudojami pagal paskirtį. Daug yra mėgėjiškai 

sukurtų testų, net ir profesionalai dažnai neįvertina to fakto, kad testai internete ir popieriuje ski-

riasi. Ypač pavojinga, jei po testo pateikiamos rimtos rekomendacijos, ką daryti (pvz., kokį karjeros 

sprendimą priimti). Kuriant testą labai svarbu apgalvoti, ar jis nepakenks jį atliekančiam žmogui. 

Todėl būtų gerai, kad žmogus po testavimo galėtų gauti informaciją (jei to nori) elektroniniu paštu 

ar telefonu. Taip pat reikia žiūrėti, ar nepažeidžiami teisiniai duomenų apsaugos ir testavimo as-

pektai. Skirtingose šalyse jie gali labai skirtis (Barak, Buchanan, 2004).

8. Grupinis konsultavimas
Grupinis karjeros konsultavimas internetu – tikras iššūkis konsultantui. Sėkmingam konsultavi-

mui reikalinga patirtis ir specialūs įgūdžiai. Konsultantas turi gebėti sekti keleto žmonių elgesį vie-

nu metu, laiku įsiterpti į pokalbį, pakreipti diskusiją reikiama linkme, valdyti konsultavimo procesą. 

Taip pat reikia gerų bendravimo raštu įgūdžių. 

Grupinio konsultavimo metu galima naudoti tas pačias bendravimo priemones, kaip ir individu-

aliame konsultavime. Reikia tik atkreipti dėmesį į grupės dydį. Internetinio pokalbio (chat) grupės 

turi būti nedidelės, daugiausia – 8 žmonės. Ne sinchroniško susirašinėjimo grupės (skelbimų lenta 

internete) – 12-15 žmonių. Elektroniniais laiškais vienu metu sėkmingai galima susirašinėti su 20-

25 konsultuojamaisiais. 

Prieš pradedant grupines konsultacijas patariama įvertinti:

– grupės homogeniškumą;

– kokios komunikacijos priemonės bus naudojamos;

– koks leistinas grupės dydis;

– kokia bus patekimo į grupę procedūra;

– koks numatomas konsultanto vaidmuo;

– koks grupės darbo grafi kas;

– ar uždara, ar atvira grupė;

– ar tai bus ribota laike grupė;

– ar reikės grupės nariams pildyti kokius nors dokumentus (pvz., prašymą dalyvauti gru-

pėje);

– ar klientai turės mokėti už paslaugas;

– kokios bus grupės normos, kur ir kaip jos bus pristatomos, ar bus pateikiamos raštu,

– kokie bus taikomi konfi dencialumo reikalavimai;

– ar bus konsultacijų metu naudojamos karjeros vertinimo priemonės, kokios bus vertini-

mo sąlygos, ar už tai klientai turės papildomai mokėti;

– ar numatoma galimybė atskiriems grupės nariams teikti individualias konsultacijas, ko-

kioms sąlygoms esant tai bus daroma;

– už kokius pažeidimus klientai bus šalinami iš grupės;

Grupės darbą palengvina internetinio puslapio, kur nuolat pateikiama reikalinga informacija, 

naudojimas. Šiame puslapyje galima skelbti darbo grafi ką, naujienas, darbo tikslus, grupės darbo 

normas, ir kitą svarbią informaciją. 
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Darbui su grupe tinka įvairios komunikacijos bei poveikio priemones, pavyzdžiui (Bellafi ore et 

al., 2004):

– videokonferencija, kai abi pusės (konsultantas ir klientai) mato vienas kitą;

– „vienos krypties“ videokonferencija (konsultantas matomas realiu laiku, o klientai vienas 

kito nemato);

– klientų progreso vertinimas užduodant atitinkamus klausimus;

– įvertinimas prieš ir po sesijo;

– visiems grupės nariams matoma internetinė skelbimų lenta, kur visi gali parašyti tai, kas 

jiems atrodo svarbu;

– mygtukai, rodantys, kad klientas nori kalbėti;

– multimedia;

– individualus asmeninis puslapis;

– asmeninis žurnalas;

– namų darbų užduotys.

9. Etikos standartas
Internetinis karjeros konsultavimas privalo būti atliekamas laikantis bendrų konsultavimo in-

ternetu etikos standartų. Pateiksime pagrindinius konsultavimo internetu etikos reikalavimus, 

parengtus remiantis JAV konsultantų asociacijos (National Board for Certifi ed Counselors) inter-

netinio konsultavimo etikos taisyklėmis (NBCD, 2001). Šios taisyklės reguliuoja internetinio kon-

sultavimo praktiką ir skirtos konsultantams, klientams, visuomenei, konsultantus rengiančioms 

mokymosi įstaigoms, taip pat organizacijoms, kurios teikia ir prižiūri internetinį konsultavimą. Pa-

grindinės internetinio konsultavimo etikos normos:

1. Santykiai tarp konsultanto ir kliento internetinio konsultavimo metu:

– Siekiant išvengti pašalinių asmenų prisijungimo, klientai turi turėti galimybę prisijungti 

konsultacijai naudodami unikalius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

– Internetinis konsultantas turi nustatyti, ar klientas nėra nepilnametis. Nepilnamečiams 

klientams reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas. Konsultantas turi patikrinti sutikimą 

duodančio žmogaus tapatybę. 

– Internetinis konsultantas klientui turi pateikti informaciją, kaip jį galima pasiekti šiam 

nesant tinkle, taip pat, jei konsultuojama asinchroniškai, − kaip dažnai konsultantas ti-

krina savo elektroninį paštą.

– Internetinis konsultantas turi paaiškinti technologinių trikdžių galimybes ir aptarti alter-

natyvius komunikacijos būdus, jei tokie trikdžiai įvyktų.

– Internetinis konsultantas turi paaiškinti, ką klientui daryti tokiose konsultavimo situaci-

jose, kai nėra vizualinių signalų.

– Internetinis konsultantas turi aptarti su klientu susisiekimo su jo gyvenamoje teritorijo-

je dirbančiais profesionalais galimybes, taip pat ir pagalbą krizių atvejais. Konsultantas 

taip pat padeda klientui surasti vietinius krizių pagalbos telefonus.

– Internetinis konsultantas turi pranešti klientui apie bendruomenėje esančius laisvos 

prieigos prie interneto taškus, kad šis galėtų konsultuotis internetu, naudotis karjeros 

vertinimo priemonėmis, karjeros informacija bei instrukcijomis. 

– Atsižvelgiant į technologines galimybes, konsultantas turi pritaikyti savo internetinį 

puslapį klientams su negalia.
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– Internetinis konsultantas turi suprasti, kad jo klientai gali kalbėti skirtingomis kalbomis, 

gyventi skirtinguose regionuose laiko juostų prasme, turėti skirtingas kultūrines nuos-

tatas. Jis turi suprasti, kad vietinės sąlygos ir įvykiai gali veikti klientus. 

2. Konfi dencialumas internetiniame konsultavime:

– Internetinis konsultantas turi pranešti apie šifravimo priemones, kurios padeda užti-

krinti kliento – konsultanto – supervizoriaus komunikacijos saugumą. Jei kodavimas su-

trinka, klientas turi būti informuojamas apie nesaugų ryšį. Pažeidimai gali būti susiję su 

neleistinu konsultavimo sesijos stebėjimu arba įrašymu. 

– Internetinis konsultantas turi pranešti, ar bus saugomi konsultavimo sesijos duomenys. 

Jei duomenys bus saugomi, − kiek ilgai jie bus saugomi. Duomenis gali sudaryti elektro-

ninio pašto duomenys, testų rezultatai, audio/video sesijų įrašai, sesijų pastabos, kon-

sultanto/supervizoriaus pranešimai. 

– Internetinis konsultantas turi laikytis tam tikrų nustatytų bendravimo internetu proce-

dūrų, kad informacija apie klientą nepatektų į kitus elektroninius šaltinius (pavyzdžiui, 

atsakant į kliento elektroninį laišką, informacija tuo pačiu metu nebūtų išsiųsta kitam 

klientui ar pašaliniam asmeniui ir pan.). 

3. Teisinės aplinkybės, licencijos, sertifi kavimas:

– Internetinis konsultantas privalo laikytis esamų teisinių ir etinių konsultavimo internetu 

praktikos normų. Tai gali būti lokalūs, valstijos, vietiniai, nacionaliniai, profesinių orga-

nizacijų, sertifi kuojančių agentūrų, licencijuojančių agentūrų kodeksai. Reikia atkreipti 

dėmesį tiek į konsultanto, tiek ir į kliento gyvenamos vietovės jurisdikciją. Konsultantas 

turi atkreipti dėmesį ir į regiono, kuriame gyvena klientas papročius.

– Internetinis konsultanto puslapis turi pateikti nuorodas į visas sertifi kuojančias ir licen-

cijuojančias institucijas, kad palengvintų vartotojo teisių apsaugą.

Santrauka

Nuotoliniu būdu ugdant karjeros valdymo kompetencijas nepakanka taikyti vien ugdymo me-

todus. Studentai dažnai bando įsisavintas žinias taikyti praktiškai, siekdami priimti geresnius kar-

jeros sprendimus. Ne visada tokie bandymai būna sėkmingi, dažnai susiduriama su sudėtingomis 

karjeros problemomis. Tokiose situacijose karjeros konsultantams tenka pereiti prie individualaus 

ar grupinio nuotolinio karjeros konsultavimo. 

Šiandien plačiausiai naudojamas nuotolinio konsultavimo būdas – internetinis konsultavimas. 

Internetinį karjeros konsultavimą galima apibūdinti kaip sinchronišką ar asinchronišką nuotolinę 

sąveiką tarp klientų (studentų) ir konsultantų, kurios metu siekiama padėti spręsti klientų karjeros 

problemas ir priimti geresnius karjeros sprendimus, kaip komunikacijos priemonę naudojant elek-

troninį paštą, pokalbį (chat) ir internetu transliuojamas video konferencijas. 

Galima naudoti įvairias internetinio karjeros konsultavimo formas. Konsultavimas gali būti: in-

dividualus, porų, grupinis. Atsižvelgiant į naudojamas priemones, internetinis konsultavimas gali 

būti sinchroniškas ir asinchroniškas. 

Bendravimas internetu skiriasi nuo betarpiško bendravimo. Bendraujant internetu dažnai pas-

tebimas atsipalaidavimo efektas: žmonės gali lengviau reikšti savo emocijas, diskusijų metu rinktis 

aštresnius žodžius. Bendravimą veikia tokie faktoriai kaip anonimiškumas, nematomumas, atidėta 

reakcija, „solipsistinė introjekcija“, statuso suvienodėjimas. 
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Svarbus bendravimo internetu aspektas – minčių raiška tekstu. Ji labai priklauso nuo bendravi-

mo raštu patirties, turimų įgūdžių. Svarbu yra įvertinti naudojimosi elektroniniu paštu, pakalbiu, 

skelbimų lenta, blogais, tiesioginėmis videokonferencijomis įgūdžius. Bendravimą internetu pa-

lengvina ir gebėjimas naudotis įvairiomis tekstui gyvumo suteikiančiomis priemonėmis. 

Remiantis pranešimo vaizdu galima daryti prielaidas apie pašnekovo kognityvinį ir emocinį ben-

dravimo stilių, rašančiojo asmenybės ypatumus. Konsultuojant internetu svarbu atkreipti dėmesį 

į elektroninių laiškų saugojimą. Saugomi laiškai bei jų pateikimo motyvai gali suteikti daug infor-

macijos tiek apie aptariamų temų svarbą, tiek ir apie santykių tarp konsultanto ir konsultuojamojo 

pobūdį. 

Sinchroniškas ir asonchroniškas konsultavimas turi savo specifi ką. Sinchroniškas konsultavimas 

leidžia konsultavimo sesijų struktūrą priartinti betarpiško konsultavimo sesijoms. Asinchroniško 

konsultavimo atveju į kliento pranešimus reaguojama po tam tikro laiko, dingsta bendravimo 

spontaniškumas, bendravimas tampa racionalesnis. 

Konsultavimo struktūra bei darbo atskirų sesijų metu pobūdis daugiausia priklauso nuo kon-

sultanto pasirinkto konsultavimo teorinio modelio. Kaip vieną iš galimų konsultavimo modelių, 

galima taikyti pažintinės informacijos apdorojimo (CIP) teorija paremtą karjeros konsultavimo 

modelį. 

Konsultuojant internetu reikėtų turėti numačius ne tik bendrą konsultavimo struktūrą, bet ir 

atskirų sesijų planus. Apie tai, kas numatoma daryti konkrečios sesijos metu, galima informuoti ir 

klientus. Po kiekvienos sesijos galima pateikti sesijos santrauką raštu, ji padeda: sutelkti kliento dė-

mesį į konsultavimąsi, padrąsina klientą, pripažįsta jo progresą, leidžia suprasti, kas turi būti atlikta, 

išryškina pagrindinius mokymosi principus.

Internetinis konsultavimas neįmanomas be bendravimą tarp kliento ir konsultanto palaikančių 

komunikacijos priemonių. Konsultavimo techninėms sąlygoms užtikrinti būtinai reikia: kompiu-

terio, interneto tinklo, internetinės naršyklės; o papildomai − elektroninių laiškų programos, in-

ternetinių pokalbių (chato) programos, internetinių videokonferencijų programos ir žiniatinklio 

(web) kameros, asmeninio ar konsultavimo paslaugas teikiančios organizacijos internetinio pus-

lapio, domeno vardo, serverio, kur bus įdėtas internetinis puslapis, saugumo programos. Svarbu 

atkreipti dėmesį į galimus techninius trikdžius. Jie gali smarkiai apsunkinti konsultavimo procesą 

arba padaryti jį visai neįmanomu. 

Internetinis konsultavimas negali šimtu procentų pakeisti betarpiško konsultavimo. Bendra tai-

syklė, kurios reikėtų laikytis, yra ta, jog internetinis konsultavimas naudojamas tuomet, kai kon-

sultuoti betarpiškai, „akis į akį“ yra sudėtinga, ar iš viso neįmanoma. Pagrindinis internetinio kon-

sultavimo trūkumas – nematomi neverbaliniai pašnekovo signalai. Prie kitų trūkumų būtų galima 

paminėti tai, jog internetinis konsultavimas:

–  neužtikrina visiško konfi dencialumo; 

– negarantuoja konsultanto profesinės kompetencijos patvirtinimo, klientas nemato, kas 

jį konsultuoja; 

– negarantuoja klientų informacijos autentiškumo; 

– lengviau nutraukiamas, tam gali pakakti elementaraus techninio trikdžio ir t. t.

Nepaisant paminėtų trūkumų, internetinis konsultavimas turi ir nemažai privalumų:

– jis yra lengviau prieinamas, nereikia niekur važiuoti;

– santykiai tarp konsultanto ir kliento yra lygesni, veikia tik konsultanto kompetencija, o 

ne aplinka, drabužiai, išvaizda;
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– klientas jaučiasi labiau anonimiškas, todėl jam lengviau atsiskleisti;

– gali konsultuotis anonimiškai tie žmonės, kurie dėl savo padėties visuomenėje nedrįsta 

eiti konsultuotis betarpiškai;

– nėra apribojimų erdvėje ir laike;

– greitas atgalinis ryšys;

– lengviau galima peržvelgti konsultavimo istoriją;

– pigesnis, nes nereikia išlaikyti patalpų, administracijos ir t. t.

Kartu su internetiniu konsultavimu patogu naudoti internetines karjeros vertinimo priemones, 

kurių reikia interesų, vertybių, asmenybės savybių, karjerai trukdančių minčių ar elgesio nustaty-

mui. Esant poreikiui, klientai atlieka testus, užduotis tiesiogiai internete arba parsisiųstame faile ir 

išsiunčia juos konsultantui interpretacijai. 

Grupinis karjeros konsultavimas internetu yra sudėtinga, daug dėmesio, patirties reikalaujanti 

veikla. Konsultantas turi gebėti stebėti keleto žmonių elgesį vienu metu, laiku įsiterpti į pokalbį, 

pakreipti diskusiją reikiama linkme, valdyti konsultavimo procesą. Taip pat reikia gerų bendravimo 

raštu įgūdžių. 

Kaip ir betarpiškas konsultavimas, internetinis karjeros konsultavimas pravalo būti atliekamas 

laikantis bendrų konsultavimo internetu etikos standartų. Konsultantų asociacijos pateikia pagrin-

dinius reikalavimus, susijusius su santykių tarp konsultanto ir konsultuojamojo apibrėžimu, konfi -

dencialumo užtikrinimu, teisinių konsultavimo aplinkybių apibrėžimu. 
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Šiame skyriuje aptarsime darbo WebCT mokymosi aplinkoje principus. Supažindinsime su 

pagrindiniais Karjeros valdymo kurso valdymo įrankiais. Sužinosite, kaip naudotis bendravimo 

priemonėmis, organizuoti, stebėti bei vertinti studentų darbą.

WebCT – tai lanksti, dinamiška, integruota virtuali mokymosi aplinka, skirta teikti mokymo 

ir mokymosi paslaugas internete, bei leidžianti šiems tikslams sėkmingai panaudoti šiuolaikines 

informacines komunikacijos technologijas. Ji sukurta British Columbia Universitete, Kanadoje ir 

plačiai naudojama tūkstančiuose mokymosi institucijų aštuoniasdešimtyje pasaulio šalių (http://

www.bctechnology.com/statics/webct.html). WebCT aplinka plačiai naudojama ir Lietuvoje. Šioje 

sistemoje parengta didžioji dalis visų nuotolinio mokymosi kursų. Be WebCT mokymosi aplinkos, 

dar galite susidurti su „Learning Space“, „First Class“, ir „Moodle“ mokymosi aplinkomis.

WebCT aplinka yra nuolat atnaujinama, pritaikoma vartotojų poreikiams. Ja patogu naudotis, 

galima kūrybiškai organizuoti mokymosi medžiagos pateikimą bei patį studijų procesą. Ši mokymosi 

aplinka yra paprasta: per trumpą laiką galima išmokti pagrindinius naudojimosi principus ir vėliau 

kiekvieną darbo dieną džiaugtis atrandamomis naujomis galimybėmis. Tikimės, kad šis trumpas 

vadovas padės jums sėkmingai žengti profesionalaus WebCT mokymosi aplinkos įvaldymo link.

1. Prisijungimas prie Karjeros valdymo kurso WebCT aplinkoje 
Prisijungti prie nuotolinio Karjeros valdymo kurso, saugomo WebCT aplinkoje, galima dviem 

būdais:

– naudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo adresą;

– per Karjeros valdymo informacinę sistemą (KVIS).

1 būdas. Norėdami prisijungti prie nuotolinio Karjeros valdymo kurso naudojant Lietuvos 

nuotolinio mokymosi tinklo adresą, turite surinkti internetinį Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo 

adresą http://vista.liedm.lt ir jo tituliniame puslapyje pasirinkti pageidaujamą aukštąją mokyklą. 

Spustelėjus aukštosios mokyklos pavadinimą, atsiveria prisijungimo prie WebCT mokymosi 

aplinkos langas. Pavyzdžiui, spustelėjus Vilniaus universiteto pavadinimą, atsiveria prisijungimo 

prie VU WebCT mokymosi aplinkos langas (7 pav): 

7 pav. Prisijungimas prie VU WebCT mokymosi aplinkos, naudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo adresą



96

Teisingai suvedus jame vartotojo vardą ir slaptažodį, atsidarys Pagrindinis nuotolinių kursų 

meniu langas, kuriame spustelėjus nuorodą Nuotolinis kursas – Karjeros valdymas, pateksite į 

Karjeros valdymo kurso svetainę (8 pav.):

8 pav. VU pagrindinis nuotolinių kursų meniu langas

2 būdas. Norėdami prisijungti prie Karjeros valdymo kurso per Karjeros valdymo informacinę 

sistemą (KVIS), turite jos tituliniame puslapyje spustelėti nuorodą Konsultantui ir mygtuką 

Prisijungimo gavimas (9 pav.):

9 pav. Prisijungimas prie WebCT aplinkos per KVIS 
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Priklausomai nuo aukštosios mokyklos, atsidarys atitinkamas prisijungimo prie Karjeros 

valdymo kurso WebCT aplinkoje laukas. Teisingai suvedus jame vartotojo vardą ir slaptažodį, 

atsidarys pagrindinis nuotolinių kursų meniu langas, kuriame spustelėję nuorodą Karjeros 

valdymas pateksite į Karjeros valdymo kurso svetainę. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto Karjeros 

valdymo informacinėje sistemoje (KVIS), spustelėję nuorodą Konsultantui ir mygtuką Prisijungimo 

gavimas, pateksite į prisijungimo prie VU informacinės sistemos langą (10 pav.):

10 pav. Prisijungimo lauko pavyzdys

Teisingai suvedę prisijungimo vardą ir slaptažodį, pateksite į Pagrindinį nuotolinių kursų 

meniu langą, kuriame spustelėję nuorodą Nuotolinis kursas – Karjeros valdymas, pateksite į 

Karjeros valdymo kurso svetainę. 

Pagrindinis nuotolinių kursų meniu langas

Prisijungę prie Pagrindinio nuotolinių kursų meniu lango, matysite WebCT aplinkos meniu 

juostą, esančią lango viršuje dešinėje pusėje (11 pav): 

11 pav. WebCT aplinkos meniu juosta

Meniu juostoje rasite šias nuorodas:

– Mano nustatymai. Ši nuoroda yra skirta asmeninių duomenų keitimui. 

– Tikrinti naršyklę. Ši nuoroda yra skirta patikrinti, ar Jūsų interneto naršyklė tinka dar-

bui WebCT aplinkoje. Naršyklės patikrinimas gali būti automatinis (pirmo prisijungimo 

metu) ir rankinis (bet kuriuo metu, paspaudus Tikrinti naršyklę nuorodą). Be naršyklės 

patikrinimo, WebCT automatiškai patikrina, ar naršyklė palaiko JAVA TM ir ar yra įdiegtos 

reikalingos Java Virtual Machine (JVM) versijos. Darbui su WebCT tinkamos Netscape 

Navigator 4.x / Netscape Communicator 4.x arba Internet Explorer 4.x ar naujesnės šių 

interneto naršyklių versijos, būtinas nuolatinis interneto ryšys;

– Žinynas. Ši nuoroda skirta pateikti atitinkamą informaciją apie WebCT įrankį ar puslapį;

– Atsijungti. Ši nuoroda skirta atsijungti nuo WebCT aplinkos. 

Pagrindiniame nuotolinių kursų meniu lange yra: 

– nuorodos svetainės aplinkai valdyti:
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• Kanalai. Ši nuoroda skirta kanalų (Kas prisijungęs, Organizacijos skelbimai, Kalendo-

riaus dienos peržiūra, Kalendoriaus savaitės peržiūra, Organizacijos žymos, Kursų są-

rašas, Išoriniai kursai, Mano pažymiai, Darbų sąrašas, Asmeninės žymos) rodymo My 

WebCT lange įjungimui arba išjungimui; 

• Spalva. Ši nuoroda skirta nukreipimo sričių ir My WebCT lango fono spalvų keitimui; 

• Išdėstymas. Ši nuoroda skirta kanalų išdėstymui My WebCT lange;

– elektroninio pašto ir kalendoriaus piktogramos. Jas paspaudę pateksite tiesiai į kalendoriaus 

ir pašto įrankius (šie du įrankiai yra bendri visiems kursams, kuriuose esate registruotas);

– kanalai: 

• Kursų sąrašas – tai kursų, kuriuose esate registruotas, sąrašas. Šalia kiekvieno kurso 

pateikiama trumpa informacija: Sekcijos instruktorius – kurso dėstytojas bei nuoro-

dos į atitinkamas kurso dalis, kuriose yra naujienų (pvz., diskusijose yra naujų prane-

šimų). Spustelėję kurso pavadinimą matysite, kokiomis teisėmis esate registruotas 

tame kurse (Mano rolė: Sekcijos instruktorius). Norėdami patekti į reikiamo kurso sve-

tainę, kursų sąraše spustelėkite jo pavadinimą; 

• Organizacijos skelbimai. Čia matysite institucijos, kuriai priskirti Jūsų lankomi kur-

sai, pranešimus; 

• Išoriniai kursai. Čia galite sukurti nuorodas į kitus (esančius ne WebCT aplinkoje) 

nuotolinio mokymosi kursus, kuriuose Jūs mokotės ar mokote; 

• Kalendoriaus diena arba Kalendoriaus savaitė. Šiuose kanaluose pateikiami atitin-

kamai savaitės ir prisijungimo prie WebCT dienos įvykiai. Čia matysite visiems kur-

sams, kuriuose esate registruotas, bendrus įvykius; 

• Darbų sąrašas. Čia galite sudaryti asmeninį užduočių, kurias turite atlikti, sąrašą; 

• Mano pažymiai. Šiame kanale rasite naujai gautus įvertinimus; 

• Asmeninės žymos. Šiuo kanalu galite įtraukti nuorodas į mėgstamus tinklalapius; 

• Organizacijos žymos. Čia matysite aukštosios mokyklos, kuriai priskirti Jūsų lankomi 

kursai, pateiktas nuorodas į tinklalapius; 

• Kas prisijungęs. Paspaudę šią nuorodą, matysite kursų, kuriuose esate registruotas, 

sąrašą, ir kiek kursų dalyvių tuo pačiu metu yra prisijungę prie jų. Spustelėję pasi-

rinkto kurso pavadinimo nuorodą matysite, kokie dalyviai yra prisijungę. Juos galite 

pakviesti pokalbiui internetu (varnele pažymėkite pokalbiui kviečiamus asmenis ir 

įvykdykite komandą Siųsti kvietimą pokalbiui) arba parašyti laišką (prie kiekvienos 

kursų dalyvio pavardės išskleidžiamajame meniu pasirinkite nuorodą Siųsti laišką).

Nuotolinio kurso „Karjeros valdymas“ svetainė

Svetainėje suteiktos skirtingos galimybės studentams, sekcijų instruktoriams bei dizaineriams. 

Kokiomis teisėmis prisijungta, galima matyti iš puslapio kairėje pusėje matomų galimybių skilčių 

(12 pav.):

12 pav. Prisijungimo teisės
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Visas tris skiltis matys tik kurso dizaineriai, karjeros konsultantai – instruktoriai – matys dvi skiltis 

– Mokymas ir Studento vaizdas. Studentai galimybių lauko skilčių iš viso nematys.

Pagrindinės šių skilčių funkcijos yra šios:

– Skiltis Kūrimas yra skirta kurso dizaineriams, kurie naudodami specialius dizainerio įran-

kius gali įkelti, koreguoti, panaikinti kurso turinį, keisti atskirų skyrių išdėstymą ir t. t. 

Kurso dizaineriai mato tokį svetainės vaizdą (13 pav.):

13 pav. Kurso dizainerių matomas svetainės vaizdas

Kadangi ši metodinė priemonė yra skirta karjeros konsultantams, kurių vaidmuo nuotoliniuose 

mokymuose yra instruktoriai, plačiau apie dizainerių funkcijų nepristatinėsime. Instruktoriams 

reikia žinoti, jog kurso medžiagos tvarkymui reikalingas specialus leidimas, kurį turi nuotolinių 

mokymų dalyviai, vadinami dizaineriais. Tad norint ką nors keisti kurso medžiagoje, pagalbos 

reikia kreiptis į juos.

– Skiltis Mokymas yra skirta instruktoriaus veiklai vykdyti. Ši veikla apima:

 • studentų mokymosi stebėseną;

 • rezultatų vertinimą;

 • studentų konsultavimą.

Prieiga prie instruktoriaus įrankių: įvertinimų valdymas, užduočių kūrimas ar pažymių knygelė 

yra pateikiama tik šioje skiltyje. Instruktorius mato tokį svetainės vaizdą (14 pav.):
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14 pav. Kurso instruktorių matomas svetainės vaizdas

– Skiltis Studentų peržiūra yra skirta studentams ar kitiems besimokantiesiems. Studen-

tų specialūs įrankiai yra skirti sekti gaunamus įvertinimus, kontroliuoti savo mokymosi 

progresą. Studentams suteikiama galimybė matyti tokį svetainės vaizdą (15 pav.):

15 pav. Studentų matomas svetainės vaizdas

Pastaba. Studentų matomų kurso įrankių skaičius priklauso nuo kurso nustatymų. Dalis įrankių gali būti paslėpta. 

Instruktoriaus lauke šalia tokių įrankių skliaustuose rašoma didžioji „P“ raidė.

Karjeros konsultantai – instruktoriai – privalo gerai išmanyti ne tik savo įrankius, bet ir žinoti 

studentų galimybes. Didelė dalis kurso įrankių tiek studentų, tiek ir instruktorių yra naudojama 

vienodai. Plačiau aptarsime šių įrankių naudojimą, aprašydami jį tiek iš studentų, tiek ir iš 

instruktorių perspektyvos. 
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Pagrindinio karjeros valdymo kurso svetainės puslapio viduryje pateikiamos piktogramos, 

kurias spustelėję mokymų dalyviai gali patekti į įvairias kurso dalis (16 pav.):

16 pav. Pagrindinio karjeros valdymo kurso puslapio vaizdas

Svetainės viršuje matome piktogramų juostą Kurso naršymo juosta, parodančią, kurioje 

kurso vietoje yra mokymų dalyvis. Ją naudojant galima grįžti atgal ne po žingsnį, o iš karto į 

pageidaujamą kurso dalį. Visada galima sugrįžti į pradinį kurso svetainės puslapį pasirinkus Kurso 

meniu komandą Kurso turinys. 

Lango kairėje pusėje pateikiamas Kurso meniu, leidžiantis patekti į reikiamą kurso dalį. Jį 

sudaro Karjeros valdymo kurso įrankiai ir studento įrankiai – Mano įrankiai (instruktorius matys 

– Instruktoriaus įrankiai), kuriuos galima suskleisti arba išskleisti atitinkamai paspaudus mygtukus 

 ir . Šalia kurso meniu yra jungiklis , suskleidžiantis meniu iki piktogramų. 
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2. Kurso valdymo įrankiai
Karjeros valdymo kurse karjeros konsultantai – instruktoriai – gali naudotis šiais kurso įrankiais 

(17 pav.): 

17 pav. Instruktoriaus įrankiai

Pastaba. Raidė (P) skliausteliuose nurodo, kad įrankis yra paslėptas nuo studentų.

Visi kurso įrankiai skirstomi į tris priemonių grupes: 

– studijavimo;

– bendravimo;

– užduočių.

2.1. Studijavimo priemonės

Studijavimo priemonėms priskiriamos kurso aprašo kortelės (Kurso informacija), mokymosi 

medžiagos, kalendoriaus, daugialypės terpės bibliotekos (Media biblioteka), pranešimų 

(Skelbimai), paieškos (Paieška) įrankiai.

2.1.1. Kurso aprašo kortelė (Kurso informacija)• 

 Kurso aprašo kortelėje galima rasti šią informaciją: 

– kursų lygmenį ir/ar tipą;

– apimtį (valandomis);

–  mokymosi trukmę;

– specialius reikalavimus priimamiesiems;
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– kurso tikslus;

– kurso teikimo ypatybes (mokymo organizavimą, vertinimą);

– pagrindines kurso temas;

– literatūrą;

– kontaktinę informaciją. 

Kiekvienam kursui kurso kortelę sudaro kurso autorius, todėl jos turinys gali skirtis. 

2.1.2. Kalendorius• 

 Šis kurso įrankis leidžia peržiūrėti priminimus apie svarbius įvykius (paskaitų, vaizdo konferencijų 

laiką, atsiskaitymų terminus ir pan.), kuriuos į kursų planą įtraukė sekcijos instruktorius ar kiti kursų 

dalyviai. Čia taip pat kiekvienas studentas gali įtraukti asmeninius įrašus (matomus tik jam) ir, jei 

sekcijos instruktorius leidžia, viešus įrašus (matomus visiems kurso vartotojams). Jei kalendoriuje 

yra naujų įvykių, pagrindiniame WebCT lange po atitinkamo kurso pavadinimu matoma  

piktograma. 

Pastaba. Į kalendorių taip pat galima patekti ir pagrindiniame WebCT lange pasirinkus kalendoriaus piktogramą. Jis 

yra bendras visiems kursams, kuriuose dalyvis yra registruotas. 

Atidarius kalendorių, informacija pirmiausia pateikiama vieno mėnesio dienomis (18 pav.). 

Todėl norint peržiūrėti dienos įvykius, reikia spustelti dienos skaitmenį arba įvykio pavadinimą (jei 

jis aktyvuotas kaip nuoroda). Norint peržiūrėti savaitės įvykius, reikia spustelti nuorodą Peržiūrėti 

savaitę. Sekcijos instruktoriaus registruotų naujų įvykių spaudinys parodomas spustelėjus 

mygtuką Peržiūrėti naujus įrašus.

18 pav. Kalendoriaus vaizdas

Norint kalendoriuje registruoti savo įvykius mėnesio, savaitės arba dienos įvykių lange, reikia 

spustelėti mygtuką Pridėti įrašą ir užpildyti pateiktą įvykio formą (19 pav.):
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19 pav. Naujo įvykio registravimas

Įrašai gali būti redaguojami bei ištrinami iš dienos arba savaitės peržiūros lango. Norėdami 

redaguoti įvykį, šalia jo pavadinimo esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite komandą 

Redaguoti (norėdami pašalinti – komandą Šalinti) (20 pav.):

20 pav. Įvykio redagavimas

Jei norima, kad kalendoriuje visada būtų rodomi tik dienos arba savaitės įvykiai, reikia pakeisti 

kalendoriaus nuostatas (Kalendoriaus nustatymai). Taip visa informacija apie įvykį (jo aprašymas, 

autorius, trukmė) bus pateikiama iš karto (21 pav.).



105

21 pav. Kalendoriaus nustatymai

Pastaba. Kalendoriuje paprastai rodomi visų kursų, kuriuose yra registruotas vartotojas, įrašai. Kiekvienas kursas 

žymimas skirtingais simboliais (pvz.: ). Juos galima pakeisti Kalendoriaus nuostatose 

paspaudus atitinkamą simbolį ir atsivėrusiame lange pasirinkus kitą simbolį. Taip pat kalendoriaus įrankyje (Vaizdas) ar 

Kalendoriaus nuostatose galima pasirinkti, kad būtų rodomi tik to kurso įrašai. 

2.1.3. Media biblioteka• 

Šioje kurso įrankio dalyje saugoma tekstinių, garso, grafi kos ar vaizdo bylų bazė. Kiekviena byla 

vadinama įrašu. 

Priklausomai nuo kurso, čia taip pat galima peržiūrėti mokymo medžiagoje pateiktus terminus 

ar trumpinius. Jie yra automatiškai susieti su į biblioteką įdėtomis bylomis.

Tarpusavyje susiję įrašai yra grupuojami. Pavyzdžiui, galima sukaupti vaizdo įrašų apie skirtingų 

profesijų darbo pobūdį bazę ir pan. (22 pav.):

22 pav. Media bibliotekos vaizdas
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2.1.4. Skelbimai• 

Šioje kurso įrankio dalyje skelbiami sekcijų instruktorių atsiųsti svarbūs su kursu susiję 

pranešimai − priminimai. Pavyzdžiui, galima skelbti gautą informaciją apie pasikeitusį paskaitų, 

testų ar užduočių atlikimo laiką. Esant naujam pranešimui, My WebCT kortelėje po atitinkamo 

kurso pavadinimu matoma  piktograma.

Pastaba. Priklausomai nuo kurso įrankiui nustatytų parametrų, pranešimas gali pasirodyti ir iškylančiame lange 

prisijungimo prie kurso metu. 

2.1.5. Ieškoti• 

Šiuo kurso įrankiu kurse galima vykdyti duomenų (laiškų, diskusijų žinučių, užduočių, bylų ar 

media bibliotekos įrašų) paiešką (23 pav.). Eilutėje Ieškoti reikia įvesti reikšminį žodį. Laukelyje 

Paieškos sritis pasirinkti reikšminio žodžio paieškos sritį (jo bus ieškoma tarp pavadinimų, autorių, 

temų ar visame tekste). Nepažymėjus nei vienos srities, duomenų bus ieškoma visose paieškos 

srityse. Laukelyje Paieškos įrankis pasirinkite, kuriame kurso įrankyje būtų vykdoma paieška. Taip 

pat paieškai galite naudoti datos apribojimus bei pasirinkti rezultatų pateikimo rikiavimą (pagal 

tinkamumą, pavadinimą, autorių, įrankį ar datą).

23 pav. Paieškos lauko vaizdas.

Paspaudus mygtuką Ieškoti, pateikiami paieškos rezultatai. Kiekvienas iš jų turi sukūrimo datą, 

pavadinimą, autorių, aprašymą ir nuorodą į tą įrašą, kurį paspaudus naujame lange pateikiamas 

visas rezultato vaizdas. Taip pat galima išplėsti ar susiaurinti paieškos rezultatus, patikslinus 

reikšminius žodžius ar pakeitus paieškos kriterijus, ir atlikti naują paiešką. 

2.2. Bendravimo priemonės

Bendravimo priemonėms priskiriami Diskusijų, Pašto, Pokalbių ir/arba Kas prisijungęs 

įrankiai. Trumpai aptarkime kiekvieną iš jų, atkreipdami dėmesį į priemonės paskirtį bei naudojimo 

ypatumus.
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2.2.1. Kas prisijungęs• 

Šis kurso įrankis leidžia gauti informaciją apie šiuo metu prie mokymo kurso prisijungusius 

mokymų dalyvius. Norint pažiūrėti, kas yra prisijungęs prie mokymų kurso, reikia spustelėti kurso 

įrankį „Kas prisijungęs“. Paspaudus atidaromas laukas, kuriame matomi dalyvių vardai, vaidmuo, 

prieinamumas, prisijungimo ir užimtumo laikas (24 pav.):

24 pav. Lauko Kas prisijungęs vaizdas

Kiekvienas mokymų dalyvis gali koreguoti savo būseną, todėl, jei dalyvio vardo nesimato, tai 

dar nebūtinai reiškia, kad jis šiuo metu nėra prisijungęs. Visiems dalyviams galima susitarti, kokias 

būsenas jie naudos mokymų metu, kad būtų užtikrintas sklandus mokymo proceso organizavimas, 

pasikeitimas pranešimais. Būseną nusistatyti ar pasikeisti galima paspaudus nuorodą Mano 

būsena, pasirinkus norimą būsenos variantą, ir jį patvirtinus mygtuko Atnaujinti paspaudimu (25 

pav.):

25 pav. Prisijungimo būsenos rodymo nustatymų pakeitimas

Jei jus dominantis dalyvis yra prisijungęs, jį galima pakviesti pokalbiui. Tai galima padaryti 

varnele pažymėjus dalyvio vardą ir paspaudus mygtuką Siųsti kvietimą pokalbiui. Atsidariusiame 

lange reikia įrašyti pakvietimo tekstą ir išsiųsti jį paspaudus mygtuką Siųsti.

2.2.2. Paštas• 

Šis kurso įrankis atlieka elektroninio pašto funkcijas, jis leidžia keistis informacija, bendrauti su 

kitais užsiregistravusiais vartotojais. WebCT pašto savybės yra analogiškos kitų standartinių el. 

pašto programų savybėms ir suteikia šias galimybes:

– siųsti bei gauti tekstines žinutes;

– persiųsti prisegtus įvairaus formato priedus;

– tvarkyti pranešimus (spausdinti, grupuoti, ieškoti).

Skirtingai nuo diskusijų, kur žinutes gali skaityti bet kas, paštu siunčiamus laiškus gali skaityti 

tik jų autorius ir gavėjas(-ai). Atsiradus naujiems laiškams, Kursų sąrašo kortelėje po atitinkamo 

kurso pavadinimu matoma  piktograma. 
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Pastaba. Priklausomai nuo kurso įrankiui nustatytų parametrų, yra galimybė persiųsti laiškus į išorinę elektroninio 

pašto dėžutę. Pagrindiniame pašto įrankio lange reikia pasirinkti mygtuką  ir atsivėrusiame lange įrašyti gavėjo pašto 

dėžutės adresą. 

Pašto įrankis turi 4 aplankus, kuriuose saugomi įvairios būsenos laiškai. Aplankai gali būti 

pateikiami aplankų juostoje arba kaip išskleidžiamasis meniu (pateikimo stilių galima keisti 

mygtuku  ). 

Gauti laiškai automatiškai patenka į Gautų laiškų aplanką, o išsiųsti – į Išsiųstų laiškų aplanką. 

Pradėtus rašyti, bet neišsiųstus laiškus (juodraščius) galima išsaugoti Juodraščių aplanke, o 

ištrintus laiškus − Šiukšliadėžės aplanke. 

Visi aplankai panašūs atliekamomis funkcijomis: saugo laiškus, rodo jų sąrašą, pateikia jį 

atskirame lange (spustelėjus laiško pavadinimą), leidžia laiškus pašalinti (Šalinti) arba perkelti 

(Perkelti į) bei kopijuoti (Kopijuoti į) į kitą aplanką, sukurti spaudinį (Versija spausdinimui), 

pažymėti laiškus kaip skaitytus (Perskaityta) arba neskaitytus (Neskaityta). Sąraše viename 

puslapyje rodomų laiškų skaičių galima pakeisti  mygtuku. 

Pereiti iš vieno aplanko į kitą galima spustelėjus reikiamo aplanko pavadinimą aplankų juostoje 

arba išskleidžiamajame meniu. Norint sukurti naują aplanką, reikia spausti mygtuką Sukurti 

aplanką ir jame įrašyti naujo aplanko pavadinimą. Pastarąjį aplanką galima pervardyti arba ištrinti. 

Tuo tarpu standartinių aplankų pervardyti ir trinti negalima (26 pav.):

26 pav. Aplankų tvarkymas

Elektroninio laiško rašymas. Norint parašyti naują laišką reikia: 

– spausti nuorodą Sukurti žinutę;

– spausti nuorodą Parinkti gavėjus (spustelėjus mygtuką Pasirinkti gavėjus... pateikia-

mas kurso dalyvių sąrašas) ir pasirinkti asmenis, kuriems bus siunčiamas laiškas. Taip pat 

galima nurodyti laiško prioritetą;

– įvesti žinutės pavadinimą ir temą (27 pav):
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27 pav. Elektroninio laiško rašymas

Sukurta žinutė atrodo taip (28 pav.):

28 pav. Žinutės pavyzdys

Jei norite sukuti laišką, panaudodami HTML, pažymėkite varnele Naudoti HTML. 

Jei norite prisegti priedus prie žinutės, spauskite mygtuką Pridėti priedus. Ekrane atsivers 

turinio naršyklės išskleidžiamas langas (29 pav.):
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29 pav. Lango Pridėti priedus pavyzdys

Norint pridėti failą, saugomą viename iš aplankų, reikia surasti aplanką, kuriame failas 

saugomas, pažymėti tą failą, ir spausti mygtuką Gerai. Tuomet ekrane atsivers langas Sukurti žinutę, 

kuriame bus nurodyti visi pasirinkti failai, pridedami prie žinutės kaip priedai.

Norint pridėti failą, saugomą vietiniame kompiuteryje, reikia paspausti piktogramą Mano 

kompiuteris, surasti reikalingą failą, ir spausti nuorodą Gerai. Ekrane atsivers langas Sukurti žinutę, 

kuriame bus nurodyti ir pridedami failai.

Norint nusiųsti laišką keliems kursų dalyviams, atsivėrusiame kursų dalyvių sąraše reikia 

pažymėti varnele atitinkamų gavėjų pavardes arba atitinkamas dalyvių grupes ir spausti mygtuką 

Save. Norint pašalinti vieną iš laiško gavėjų, reikia prie atitinkamos pavardės spausti mygtuką  

(30 pav).

30 pav. Žinutės gavėjų nustatymas
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Pastaba. Kursų dalyvių sąraše iš karto gali būti matomi ne visi dalyviai. Sąraše viename puslapyje rodomų dalyvių 

skaičių galima pakeisti  mygtuku. Lango apačioje išskleidžiamajame meniu Puslapis reikia pasirinkti, kad būtų rodoma 

Visi ir pasirinkimą patvirtinti paspaudus  mygtuką (31 pav.). 

31 pav. Dalyvių matomumo nustatymai

Elektroninių laiškų peržiūra. Gautų elektroninių laiškų peržiūra veikia panašiai kaip ir visose 

standartinėse elektroninio pašto sistemose. Gauti nauji laiškai žymimi patamsintu šriftu. Laiškus 

galima skaityti arba pašalinti spustelėjus juos žyminčią nuorodą arba piktogramą  (32 pav.):

32 pav. Elektroninių laiškų peržiūra

Elektroninių laiškų rūšiavimas. Laiškų sąraše esantys pranešimai gali būti rūšiuojami pagal 

laiško pavadinimą, autorių ir datą. Rūšiavimą galima atlikti paspaudus atitinkamo stulpelio 

pavadinimą. Šalia stulpelio esančios rodyklės (aukštyn ar žemyn) nurodo rikiavimo kryptį ir 

kriterijus (33 pav.):

33 pav. Elektroninių laiškų rūšiavimas
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Elektroninių laiškų saugojimas ir spausdinimas. Elektroninius laiškus galima išsaugoti arba 

atsispausdinti. Tai padaroma:

– pasirenkant reikalingus laiškus;

– paspaudus mygtuką Sukurti spausdinamą versiją;

– atsivėrusiame lange paspaudus mygtuką Spausdinti (34 pav.):

34 pav. Elektroninių laiškų saugojimas ir spausdinimas

2.2.3. Diskusijos• 

Šis kurso įrankis yra viena iš pagrindinių bendravimo nuotoliniuose mokymuose priemonių. Jis 

naudojamas, kai informacija siekiama dalytis su visais mokymų dalyviais. 

Nuoroda į Diskusijų įrankį gali būti kurso pradžios puslapyje ar ten esančiame kataloge. 

Pavyzdžiui, nuotolinio kurso Karjeros valdymas tituliniame puslapyje paspaudus piktogramą 

Komunikacijos priemonės, atidaromas langas, kuriame yra piktograma Diskusijos (35 pav.):
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35 pav. Prieiga prie įrankio Diskusijos

Spustelėjus piktogramą Diskusijos pateksite į puslapį Diskusijos. Diskusijų dalyje visos žinutės 

saugomos grupių temose. Norint patekti į konkrečią temą, reikia spustelėti atitinkamą temos 

pavadinimą (36 pav.):

36 pav. Puslapis Diskusijos

Kaip siųsti naują žinutę diskusijai? Naują žinutę galima sukurti pasirinkus komandą Sukurti 

žinutę. Siunčiant naują žinutę reikia užpildyti žemiau pateiktą žinutės formą. Žinutėje tekstą 

galima įvesti tiek įprastai, tiek HTML formatu. Jei norima prie žinutės prisegti bylą, reikia pasirinkti 

komandą Pridėti priedus, o jei pašalinti – paspausti šalia bylos pavadinimo esantį mygtuką 

. Norint žinutę peržiūrėti, reikia spustelti mygtuką Peržiūra. Atsidariusiame naujame peržiūros 

lange galima pasirinkti keletą veiksmų:

– toliau redaguoti žinutę (Redaguoti);

– ją išsiųsti (Skelbimas);

– atspausdinti (Spausdinti);

– uždaryti langą (Užverti langą);

– sugrįžti į pradinį žinutės kūrimo langą.

 Parašytą žinutę galima išsiųsti arba perkelti į juodraščių aplanką Išsaugoti kaip juodraštį (37 pav.):
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37 pav. Žinučių diskusijai rašymas

Kaip skaityti diskusijos žinutę? Norint perskaityti naujas žinutes šalia kiekvienos temos, 

kurioje yra naujų pranešimų, reikia spustelėti nuorodą Naujas. Konkrečios temos nauja žinutė bus 

atverta naujame lange. 

Norint perskaityti ankstesnes žinutes, reikia spustelėti atitinkamą temos pavadinimą. Įėjus 

į temą, matomas joje esančių žinučių sąrašas, kuriame pateikti žinučių pavadinimai, autoriai ir 

žinučių parašymo datos. Sąraše paprastai pateikiamos pirminės autorių žinutės, o atsakymai į 

jas – ne. Jeigu buvo atsakyta į žinutę, šalia pavadinimo esančiame stulpelyje pateikiamas žinučių 

(pirminės žinutės ir atsakymų) skaičius ir yra ženklelis. 

Norint, kad sąraše būtų pateikti ir žinučių atsakymai, reikia pasirinkti komandą Išplėsti viską (jai 

priešinga komanda yra Sutraukti viską) arba paspausti  ženklelį (atitinkamai − ). Žinučių 

pateikimo stilių galima keisti mygtukais Linijinės ir Nelinijinės. Taip pat kiekvienoje temoje galima 

keisti žinučių perskaitymo būseną Pažymėti kaip skaitytas arba Pažymėti kaip neskaitytas bei 

sukurti spaudinį su Versija spausdinimui (38 pav.):

38 pav. Žinučių peržiūrėjimas ir spausdinimas

Paspaudus atitinkamos žinutės pavadinimą, galima ją peržiūrėti. Jei žinutė turi atsakymų, 

tame pačiame lange bus pateiktas ir jų sąrašas. Norint peržiūrėti atsakymus, reikia spustelėti jų 

pavadinimą (39 pav.).
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39 pav. Atsakymų peržiūrėjimas

Kaip atsakyti į diskusijos žinutę ar ją persiųsti kitiems kurso dalyviams? Norint atsakyti 

į žinutę, reikia paspausti mygtuką Atsakyti. Atsakymui rašyti skirtas langas yra panašus į langą 

naujai žinutei rašyti, todėl turi būti pildomas taip pat, kaip rašant naują žinutę. 

Norint persiųsti žinutę kitiems asmenims, jos peržiūros lange reikia spustelėti mygtuką Pirmyn. 

Žinutės persiuntimui skirtas langas yra panašus į langą naujai žinutei arba į langą naujam laiškui. Čia 

reikia parinkti dalyvių, kuriems bus siunčiama žinutė, pavardes. Žinutė bus atsiųsta į elektroninį paštą. 

Kaip užrakinti nebenaudojamą diskusijų temą? Dalis diskusijų temų laikui bėgant išsisemia, 

praranda savo pirminę paskirtį, „užsiteršia“ nereikšminga informacija ar dėl kokių nors kitokių 

priežasčių tampa nebeaktualios. Tokias temas galima užrakinti. Esant užrakintai temai, studentai 

nebegali jose kurti jokių pranešimų. 

Temos užrakinimas susideda iš kelių etapų:

– diskusijų meniu pasirenkama norima užrakinti tema;

– pasirenkamų veiksmų meniu pasirenkamas veiksmas Redaguoti savybes;

– dalyje Temų nustatymai uždedama varnelė Užrakinta ir spaudžiamas mygtukas Išsau-

goti. 

Užrakinti galima ne tik atskiras temas, bet ir temų gijas. Tai galima padaryti šitaip:

–. pasirenkama norima užrakinti temos gija;

– paspaudžiama nuoroda Užrakinti žinutę.

2.2.4. Pokalbis• 

Šis kurso įrankis skirtas bendrauti kurso dalyviams tuo pačiu metu. Priešingai nuo diskusijų ir 

pašto įrankių, pokalbis internetu yra sinchroninio bendravimo forma: žinutė siunčiama pokalbio 

dalyviams ir atsakymas į ją gali būti gaunamas tuojau pat. Pokalbiai vyksta kanaluose, sudaromuose 

pagal pokalbių temas. Į kiekvieną jų galima patekti paspaudus konkretaus kanalo pavadinimą.

Naują pokalbių temą galima sukurti atliekant veiksmus šia seka:

– pasirenkamas kurso įrankis Pokalbis;

– paspaudžiamas mygtukas Sukurti pokalbių ar baltos lentos kambarį;

– įvedamas pokalbio temos pavadinimas, aprašas, parenkama elemento būsena (rodyti ar 

paslėpti);
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– parenkamas kambario tipas (pokalbis ir interaktyvioji lenta, tik pokalbis, tik interaktyvio-

ji lenta);

– įvedamas maksimalus dalyvių skaičius;

– apibrėžiamos vartotojo prieigos teisės (40 pav.):

40 pav. Vartotojų prieigos teisių nustatymas

– išsaugomi parinkti nustatymai paspaudus mygtuką Išsaugoti;

Į virtualią pokalbių lentą galima dėti skaidres, piešti objektus, rašyti tekstą bei įkelti paveikslėlius, 

kurie tuo pat metu būtų matomi visiems mokymų dalyviams. Ši informacija išlieka iki pašalinimo.

Virtualios lentos priemonių juostos mygtukai yra šie (41 pav.):

41 pav. Virtualios lentos priemonių juostos mygtukai

Virtualios lentos ir pokalbių įrankio bendri mygtukai yra šie (42 pav.):

42 pav. Virtualios lentos ir pokalbių įrankio bendri mygtukai

Pokalbių įrankio mygtukas yra šis (43 pav.):
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43 pav. Pokalbių įrankio mygtukas

Pokalbio įrankis suteikia galimybę sinchroniškai konsultuoti studentus. Norint konsultavimo 

procesą padaryti kiek įmanoma sklandesnį, reikia gerai įvaldyti šio įrankio galimybes. Pokalbio 

proceso valdymą galima pagerinti naudojant lentelėje pateiktas priemones (5 lentelė).

5 lentelė. Pokalbio proceso valdymo priemonės

Naudokite ... norėdami ...

Garsinius pasirinkimus 
pagroti garsus, išmesti pranešimą į ekraną, arba panaudoti abu požymius ir pranešti 
kitiems pokalbio dalyviams apie dar vieno dalyvio prisijungimą prie pokalbių kambario. 
Šie požymiai suteikia grupės nariams daugiau žinių.

Būseną „Rankos pakėlimas“ 
pareikalauti, kad studentai pakeltų ranką, norėdami įsiterpti į pokalbį. Tačiau, kad jie 
galėtų dalyvauti pokalbyje, jūs turite juos užkalbinti.

Perduotą mikrofoną suteikti galimybę „ranką pakėlusiems“ studentams „kalbėti“.

Požymį „Slopinti“ neleisti nariui dalyvauti pokalbyje.

Prieigos panaikinimą pašalinti dalyvį iš pokalbių kambario. Vėliau galėsite suteikti galimybę dalyvauti pokalbyje.

Aktyvuoti privačių žinučių 
rašymą

suteikti galimybę nariams, esantiems tame pačiame kambaryje individualiai pasikeisti 
žinutėmis tarpusavyje, kai kiti kambario dalyviai nemato pranešimų ir nežino apie jų 
išsiuntimą.

Aktyvuoti registraciją įrašyti pokalbius tekstiniuose failuose, kuriuos bus galima peržiūrėti.

Norint valdyti studentų dalyvavimą pokalbių kambariuose reikia:

– dalyvių sąraše parinkti reikiamą vardą;

– veiksmų atlikimui su pasirinktais dalyviais spustelti mygtukus Perduoti mikrofoną/raši-

klį, Slopinti, ar Panaikinti prieigą (44 pav.): 

Aktyvuoti/panaikinti

„rankos“

Nustatykite įrašo

garsinį 

44 pav. Dalyvavimo pokalbio kambariuose valdymas

Norint išsiųsti asmeninę žinutę, reikia spustelėti dalyvio vardą du kartus, įvesti žinutę ir spausti 

mygtuką Siųsti.
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2.3. Mokymo priemonės

Aptarsime keletą dažniausiai naudojamų instruktoriaus įrankių. Jie yra skirti kurso medžiagos 

tvarkymui, studentų darbo stebėsenai bei vertinimui.

2.3.1. Pažymių knyga• 

Kurso įrankis Pažymių knyga yra skirtas studentų mokymosi metu gautų įvertinimų tvarkymui. 

Jis yra sudarytas iš eilučių ir stulpelių, kur kiekvienoje eilutėje yra įvesti vartotojų duomenys, o 

kiekviename stulpelyje yra pateikiami duomenų tipai (45 pav.): 

45 pav. Pažymių knyga

Stulpelių skaičių galima plėsti, pridėti papildomus duomenis, jei to reikia vertinimui (pavyzdžiui, 

jei keičiasi vertinamų užduočių skaičius).

Kurso dalyvių sąrašas pateikiamas pagal pavardes abėcėlės tvarka, tačiau galima jį rūšiuoti 

remiantis ir kitais kriterijais. 

Kurso įrankį Pažymių knyga galima lengvai pritaikyti kurso poreikiams: sukurti naujus ar 

pertvarkyti esamus stulpelius, įtraukti naujus narius, publikuoti vertinimus, redaguoti stulpelių 

reikšmes ir t. t. Visas šias funkcijas galima atlikti naudojantis Pažymių knygos įrankiais.

2.3.2. Grupių tvarkyklė• 

Šis kurso įrankis naudojamas studijuojančiųjų grupėms sukurti ir tvarkyti bei sukurti privačias 

diskusijų temas ir pokalbių kambarius. Tai patogi priemonė mėgstantiems grupinį darbą: grupines 

užduotis, diskusijas, projektų rengimą. 

Prieš pradedant naudotis visomis šio įrankio teikiamomis galimybėmis, reikia sukurti atskiras 

darbo grupes. Tai padaryti galima pasirinkus meniu punktą Sukurti grupes. Atsidariusiame lange 

reikia parinkti kuriamų grupių tipą. Galima kurti individualią, sudėtinę arba studentų registracija 

paremtą grupę (46 pav.):
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46 pav. Grupių tvarkyklė

Sukūrus reikiamą grupę (grupes), jos nariams galima išsiųsti pranešimus. Tai galima padaryti 

lange Grupės tvarkyklė parinkus norimą grupę bei paspaudus mygtuką Siųsti pranešimą. Ekrane 

atsivers pranešimui sukurti skirtas langas su jau įvestais pranešimo gavėjais (47 pav.):

47 pav. Pranešimo siuntimo langas

Naudojant įrankį Grupės tvarkyklė galima kurti grupės diskusijų temas, pokalbių ir interaktyvios 

lentos kambarius. Norint sukurti grupės veiklą ar pokalbių kambarį reikia išskleidžiamame 

pasirenkamų reikšmių sąraše Sukurti grupės veiklą pasirinkti Diskusijos tema arba Pokalbių 

kambarys ir spausti mygtuką Vykdyti (48 pav.): 

48 pav. Grupės veiklos kūrimas

Pasirinkus diskusijos temą, reikia apsibrėžti jos pobūdį (linijinė, dienoraščio, žurnalo), ir 

atitinkamai parinkus kiekvienos temos norimus parametrus, ją išsaugoti. Tą patį reikia atlikti ir 

pasirinkus pokalbių ar interaktyvios lentos kambarį.
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2.3.3. Vertinimai• 

Kurso įrankis Vertinimai yra naudojamas testams, apklausai ir savikontrolės testams valdyti. 

Apačioje pateiktoje lentelėje galite plačiau susipažinti su kiekvienu vertinimo tipu (49 pav.):

Vertinimo tipas Aprašymas

Testas

Testu yra įvertinamos studentų įgytos žinios bei parašomas pažymys. Vertinimas dažniausiai vyksta 

automatiškai, išskyrus tuos atvejus, kai atsakymų įvertinimo dėl jų sudėtingumo neįmanoma 

automatizuoti.

Savikontrolės 

testas

Savikontrolės testais patys studentai įsivertina savo įgytas žinias. Tokie testai suteikia studentams 

grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip šiems sekėsi įsisavinti kurso medžiagą. Pažymiai už savikontrolės testus 

paprastai nėra rašomi į pažymių knygas. 

Apklausa
Apklausos rezultatai nėra formaliai vertinami ir įrašomi į pažymių knygas. Instruktoriai mato, kada 

studentai užpildė apklausos anketas, nors apklausos pateikimas yra taip pat anoniminis.

49 pav. Vertinimo tipai

Karjeros valdymo kurse plačiausiai naudojami savikontrolės testai. Peržiūrėti, kaip studentams 

sekasi pildyti testus, galima nusiimant vertinimo ataskaitas. Tai galima atlikti paspaudus kurso 

įrankį Vertinimai (peržiūrėti ataskaitas galima ir naudojantis instruktoriaus įrankiu Vertinimo 

tvarkyklė) (50 pav.):

50 pav. Ataskaitų peržiūra

Paspaudus nuorodą Peržiūrėti ataskaitas naujame lange reikia pasirinkti norimą ataskaitos 

tipą (51 pav.):
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51 pav. Ataskaitų tipai

Galimi keturi vertinimo tipai:

Pažangumo ataskaita. Naudojant šį vertinimo tipą, gaunami duomenys apie kiekvieną 

studento atsakymą ir pateikiama statistika apie studento pasirinktus atsakymus. 

Elemento statistika. Naudojant šį vertinimo tipą, gaunama statistika apie atskirą konkretaus 

asmens klausimą, arba galima sukurti ataskaitą apie vieną klausimą viso kurso ar atskiros grupės 

atžvilgiu.

Suvestinės statistika. Šis vertinimo tipas parodo tam tikro asmens ar kurso įvertinimo balų 

vidurkį.

Klasės statistika. Šis vertinimo tipas parodo atskirų klausimų klasės pažangumo statistiką.

Pasirinkus norimą vertinimo tipą parenkami vertintoją dominantys vertinimo parametrai bei 

generuojama norima ataskaita. 

2.3.4. Pasirinktinas publikavimas• 

Šis kurso įrankis naudojamas medžiagos pateikimo sekos planavimui. Juo naudojantis galima 

paslėpti tam tikrus kurso elementus, nustatyti publikavimo kriterijus (52 pav.):

52 pav. Publikavimo kriterijai

Norint paslėpti elementus, reikia spustelėti mygtuką Slėpti elementą. Visos elemento kopijos 

bus paslėptos nuo studentų.

Kurso turinio prieinamumas studentams priklauso nuo pateikimo kriterijų: datos, narystės, 

grupės ar pažymių knygelės duomenų.
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Trumpai apibūdinsime, ką reiškia kiekvienas iš šių kriterijų:

– Data – galima parinkti konkrečią datą ar laiko intervalą, kada mokymo elementas yra 

prieinamas studentams.

– Grupė – galima nurodyti konkrečių grupių, kurioms bus suteikta teisė prieiti prie moky-

mosi elemento pavadinimus.

– Pažymių knygos duomenys – galima parinkti pažymių knygos stulpelį ir nustatyti krite-

rijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta, norint gauti prieigą prie mokymosi elemento.

– Narys – galima parinkti konkrečius studentus, kuriems bus suteikta prieiga prie moky-

mo elemento.

Datos kriterijų patogu naudoti siekiant suteikti mokymosi medžiagos įsisavinimui laiko 

struktūrą. Studentai mato, kiek laiko yra skiriama tam tikrų mokymosi elementų įsisavinimui ir gali 

atitinkamai planuoti savo laiką. Nustatymai uždedami paspaudus nuorodą Nustatyti publikavimo 

kriterijų ir atsivėrusiame lange spustelėjus mygtuką Pridėti datos kriterijų. Naujai atsivėrusiame 

lange reikia įvesti datos parametrus, kurie apibrėžia mokymosi elemento prieigos pradžią bei 

pabaigą (53 pav.):

53 pav. Mokymosi elemento prieigos pradžios ir pabaigos apibrėžimas

Naudojant grupės ir nario kriterijus, pakanka varnele pažymėti atitinkamus kurso narius ar 

grupes. Naudojant pažymių knygos kriterijų, reikia apibrėžti naudojamą vertinimo kriterijų bei 

sąlygas, kurioms esant atidaroma kurso elemento prieiga (54 pav.):
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54 pav. Pažymių knygos kriterijus

2.3.5. Stebėjimas• 

Šis kurso įrankis skirtas instruktorių bei studentų veiklos stebėsenai. Pasirinkus tam tikrus 

kriterijus galima gauti išsamią informaciją apie atskirų įrankių, elementų, failų ir kt. naudojimą. 

Taip pat galima pažiūrėti, kiek laiko studentai skiria vieno ar kito mokymosi elemento studijoms. 

Stebėjimo ataskaita generuojama pasirinkus ataskaitos tipą bei norimą datos intervalą (55 pav.):

 

55 pav. Stebėjimo nustatymai

Apžvelgėme pagrindines kurso valdymui naudojamas mokymo priemones. Tinkamai 

naudodamiesi jomis galėsite sėkmingai padėti studentams ugdytis karjeros valdymo 

kompetencijas, taip pat drauge prisidėti prie  geresnių jų karjeros pasirinkimų dabar ir ateityje.
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Santrauka

Nuotolinio kurso „Karjeros valdymas“ mokymams atlikti pasirinkta WebCT mokymo aplinka. 

WebCT – tai lanksti, dinamiška, integruota virtuali mokymosi aplinka, skirta teikti mokymo ir 

mokymosi paslaugas internete, ir leidžianti šiems tikslams sėkmingai panaudoti šiuolaikines 

informacines komunikacines technologijas. 

Galima išskirti keletą pagrindinių WebCT mokymo aplinkos blokų. Pirmiausia reikia žinoti, kaip 

patekti į šią mokymo aplinką. Skyriuje pristatytos prisijungimo prie WebCT galimybės. Patekus į šią 

aplinką, svarbu žinoti aplinkos meniu juostos reikšmes. Ja naudojantis galima atlikti asmeninius 

nustatymus, pasitikrinti naršyklės tinkamumą, rasti trūkstamą informaciją apie WebCT įrankį ar 

puslapį ir kitą svarbią pradinę informaciją.

Kitas žingsnis – prisijungimas prie nuotolinio „Karjeros valdymo“ kurso. Svarbu žinoti, jog 

prisijungti galima naudojantis trimis skirtingomis teisėmis: studento, instruktoriaus ir dizainerio. 

Skirtingos teisės suteikia skirtingas kurso valdymo galimybes.

Karjeros konsultantai – instruktoriai – privalo gerai išmanyti ne tik savo įrankius, bet ir žinoti 

studentų galimybes. Didelė dalis kurso įrankių tiek studentų, tiek ir instruktorių yra naudojama 

vienodai. Tačiau yra įrankių, skirtų tik studentams ir tik instruktoriams. 

Kiekvienas instruktorius turi gebėti naudotis kurso valdymo įrankiais. Juos sudaro šios dalys: 

kurso turinys, mokymosi moduliai, kurso informacija, skelbimai, vertinimai, užduotys, kalendorius, 

tikslai, media biblioteka, žiniatinklio nuorodos, diskusijos, pokalbis, paštas, kas prisijungęs, ieškoti. 

Konkretaus kurso įrankių sąrašo pasirinkimas priklauso nuo kurso turinio. 

Pagrindiniai įrankiai, kuriuos instruktorius turi mokėti naudoti mokymo procese ir kurie yra 

priskiriami tik instruktoriaus naudojimui, yra šie: kurso tvarkymas, vertinimo tvarkyklė, užduoties 

išskleidžiamasis meniu, pažymių knyga, vertinimo formos, grupių tvarkyklė, stebėjimas. 

Šiame skyriuje pristatomi tik pagrindiniai įrankiai, leidžiantys pradėti mokyti studentus. 

Norintieji susipažinti su platesnėmis WebCT galimybėmis gali tai padaryti studijuodami WebCT 

mokymo aplinkos vadovą.
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Knygos apibendrinimas

Ši knyga skirta karjeros konsultantams ir visiems norintiems ugdyti karjeros valdymo 

kompetencijas nuotoliniu būdu. 

Knygos pradžioje pateikiama rekomenduojama naudojimui karjeros valdymo kompetencijų 

ugdymo nuotoliniu būdu programa. Joje nurodomi programos tikslai, moduliai, kurso struktūra 

ir daug kitos kurso rengimui naudingos informacijos. Kiekvieno modulio pabaigoje pateikiamas 

išsamus literatūros sąrašas.

Pirmuose dviejuose knygos skyriuose aptariami pagrindiniai kompetencijų ugdymo bei 

vertinimo klausimai. Čia galite susipažinti su nuotolinio mokymo privalumais bei trūkumais, 

palyginti jį su tradiciniu – auditoriniu mokymu, sužinoti pagrindinius ugdymo proceso organizavimo 

principus. Pateikiamas išsamus galimų naudoti nuotoliniame karjeros valdymo kompetencijų 

ugdyme mokymo ir mokymosi metodų sąrašas. Skyriuje apie kompetencijų vertinimą sužinosite 

vertinimo sampratą nuotolinėse studijose, rasite rekomendacijų, kaip naudoti diagnostinį, 

formuojamąjį ir suminį vertinimą.

Trečiasis knygos skyrius yra skirtas internetiniam konsultavimui. Tai ganėtinai nauja, tačiau 

sparčiai plintanti konsultavimo forma. Skyriuje pristatomi pagrindiniai bendravimo internetu 

ypatumai, aptariami techniniai reikalavimai, tinkamumo konsultavimui vertinimas, pristatomi 

konsultavimo internetu privalumai bei trūkumai palyginti su betarpišku konsultavimu. Čia taip pat 

rasite svarbios informacijos apie internetiniame konsultavime taikomus reikalavimus konsultavimo 

etikai. 

 Paskutiniame knygos skyriuje trumpai pristatomi darbo su WebCT mokymo aplinka principai. Ši 

mokymo aplinka naudojama karjeros valdymo kursui įdėti, todėl kiekvienam karjeros konsultantui 

būtina žinoti, kaip reikia dirbti su šia aplinka, kokias galimybes ji sukuria.

Tikimės, jog šioje knygoje pateikta informacija prisidės prie efektyvesnio karjeros konsultantų 

darbo ugdant karjeros valdymo kompetencijas ir padedant spręsti studentų karjeros problemas 

nuotoliniu būdu.
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Terminų žodynėlis

Asinchroninis bendravimas – tai toks bendravimas, kuris vyksta ne tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, 

diskusija elektroniniu paštu ar diskusijų lentoje.

Betarpiškas konsultavimas – tai sinchroniška sąveika tarp konsultantų ir klientų betarpiškai 

naudojant audialines ir vizualines komunikacijos priemones.

Elektroninių diskusijų lenta – asinchroninis elektroninio bendravimo įrankis, leidžiantis 

vartotojams palikti žinutes, jas peržiūrėti ir įdėti į savo dokumentus.

Forumas – diskusijų lentos skyrius, sukurtas tam tikrai temai aptarti.

Internetinis karjeros konsultavimas − tai sinchroniška ar asinchroniška nuotolinė sąveika 

tarp klientų ir konsultantų, kurios metu siekiama padėti spręsti klientų karjeros problemas ir priimti 

geresnius karjeros sprendimus kaip komunikacijos priemonę naudojant elektroninį paštą, pokalbį 

(chat) ir internetu transliuojamas video konferencijas. 

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens darbo ir mokymosi patirčių seka.

Karjeros valdymo kompetencijos – tai asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos planavimui, 

derinimui su kitomis gyvenimo sritimis, įgyvendinimui ir kontrolei reikalingos žinios, gebėjimai, 

įgūdžiai ir nuostatos.

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymas – tai asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos 

planavimui, derinimui su kitomis gyvenimo sritimis, įgyvendinimui ir kontrolei reikalingų žinių 

kaupimo, gebėjimų ir įgūdžių lavinimo bei nuostatų formavimo procesas.

Karjeros valdymo kompetencijų vertinimas – tai karjeros valdymo kompetencijų atitikimo 

nustatytiems kriterijams vertinimas.

Konsultavimas telefonu – tai sinchroniška nuotolinė sąveika tarp konsultantų ir klientų kaip 

komunikacijos priemonę naudojant asmeninį ar konferencinį telefoninį pokalbį.

Nuotolinis konsultavimas – tai konsultantų ir klientų sąveika per atstumą naudojant kaip 

komunikacijos priemones telefonus ar kompiuterius, jei susiklosčiusiomis aplinkybėmis toks 

bendravimo būdas yra būtinas ir tinkamas. 

Pokalbių kambarys – tai sinchroninis elektroninio bendravimo įrankis.

Sinchroninis bendravimas – tai bendravimas, kuris vyksta tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, 

bendravimas elektroninių pokalbių kambariuose.

Vertinimas − sistemingas vertės ir naudingumo tyrimas.

Nuotolinis (distancinis) mokymas − tai mokymo būdas, kai tarp konsultanto ir studento yra 

fi zinis atstumas, o komunikacija vyksta nuotoliniu būdu technologijomis grįstomis komunikavimo 

priemonėmis.

Nuotolinių studijų kurso modulis – tai nuotolinių studijų kurso struktūrą atspindinčios 

pagrindinės mokomosios programos sudėtinė dalis. Kurso modulis dar yra skirstomas į atskiras 

dalis ir skyrius.

Nuotolinio kurso konsultantas – tai asmuo, kuris rengia nuotolinių studijų kursą bei nuotoliniu 

būdu stebi, konsultuoja ir vertina kurso studentus.
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Nuotolinio kurso kuratorius (administratorius) – tai asmuo, kuris atlieka nuotolinio kurso 

studentų darbo organizavimo ir stebėsenos vaidmenį: registruoja studentų veiklos rezultatus; 

siunčia pranešimus apie kurso pasikeitimus, užduotis bei jų atlikimo terminus; nustato neaktyvius 

studentus ir su jais susisiekia; pasibaigus užduočių pristatymo laikui, informuoja neatsiskaičiusius 

studentus; konsultuoja studentus bendrais studijų klausimais t. t.

Nuotolinis konsultavimas – tai karjeros valdymo kompetencijų ugdymo procese dalyvaujančių 

asmenų (konsultanto ir studento) bendravimo procesas nuotoliniu būdu, padedantis studentui 

įgyti karjeros valdymo kompetencijas. 

Nuotolinė stebėsena – tai tikslingai organizuotas ugdymo proceso ir rezultatų vertinimui 

reikalingos informacijos rinkimo procesas nuotoliniu būdu.

Nuotolinis vertinimas − nuotoliniu būdu teikiamas grįžtamasis ryšys, kuris padeda studentui 

įsivertinti karjeros valdymo kompetencijų ugdymosi pažangą, numatyti mokymosi perspektyvą, 

analizuoti pasiekimus ir trūkumus. 

Virtuali mokymosi aplinka – tai globalieji kompiuterių tinklai ir specialūs WEB kursų įrankiai, 

leidžiantys panaudoti įvairių nuotolinių studijų būdų programinės įrangos visumą ir valdyti visą 

kursų organizavimą bei jų komunikacijos priemones.
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