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Klausimai

 Kaip žinoti, kad studijos skirtos man?

 Kaip pasirinkti studijas?

 Kokia praktika užsiimti per vasarą, kad lengviau sektųsi moksluose? 

 Kas bus, jei pasirinksiu „gap year“?

 Kokios studijos įdomiausios?

 Kaip pasiruošti išmokti didelį informacijos kiekį?

 Kokios galimybės pabaigus mokslus?

 Ar turėsiu galimybę pakeisti studijų programą?

 Ar patinka studijų programa? (klausimas studentui)

 Kokia bus praktika? Kiek trunka? Kur atliekama?



Konsultavimas

 Konsultacijos tikslas

 Siekiamas rezultatas, lūkesčiai

 Dėmesys čia ir dabar

 Emocijos ir jausmai per konsultaciją

 Nežodinis elgesys

 Grįžtamasis ryšys

 Konsultanto santykis su klientu

 Konsultanto, konsultuojamojo nuostatos

 Konsultacijos aplinka, erdvė, struktūra, turinys



Klausimas  (1 min.)

Ko dažniausiai klausia jūsų mokiniai?



Konsultavimas

Mokinio klausimai Konsultanto klausimai

Pasakykite, ką man pasirinkti...

Net nežinau nuo ko pradėti...

Ką galite pasakyti apie...

Nežinau, ką studijuoti...

Kuo jūs man galite padėti?

...



Konsultavimas. Pradžia

Mokinio klausimai Konsultanto klausimai

Pasakykite, ką man pasirinkti...

Net nežinau nuo ko pradėti...

Ką galite pasakyti apie...

Nežinau, ką studijuoti...

Kuo jūs man galite padėti?

...

Jei teisingai suprantu, domina studijos .... kolegijoje, 

universitete. Kokios konkrečiai, kokios būtent? 

Taip. Suprantu, kad tau (jums) sunku...

Suprantu, kad jums trūksta informacijos... 

Girdžiu abejones, ar teisingai pasirinkai...

Matau, kad jums sunku apsispręsti. Iš kokių sričių 

renkatės…

Papasakokite plačiau, kas neaišku, dėl ko neramu...



KONSULTACIJOS SCHEMA (I)

Mano stipriosios pusės/savybės Mano silpnosios pusės/savybės

_______________________________                      _______________________________

Mano svajonė (tikslas)

___________________________________________________________________________

Ką noriu veikti gyvenimą?

(Kodėl ir kas patinka?)

____________________________________________________________________________

Kokiais būdais tai pasieksiu? Ką turiu daryti?

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

Pirmi žingsniai. Iki kada tai įgyvendinsiu?

_____________________________________________

_____________________________________________

Kas gali padėti, patarti?

______________________________________________

______________________________________________



Konsultacijos struktūra (II)

Studijų programa

(Karjeros kryptis)
Kodėl man ji svarbi?

Ką turiu padaryti, 

kad įstočiau?
Kada?



Konsultacijos struktūra

 Žodinės užduotys

 Grafinis situacijos pavaizdavimas, schema

 Koliažas, piešinys, simbolinis pavaizdavimas, pvz., karjeros vizija



Sprendimo priėmimas (apsisprendimas veikti)

IŠGYVENIMAS

SĄMONINGUMAS

EKSPERIMENTUOTI 

(BANDYTI)
NESIKEISTI

PASIRINKIMAS

ATSAKOMYBĖS 

SUPRATIMAS

PASIRINKIMAS

NESIKEISTI PERKELTI Į GYVENIMĄ



Konsultacijos struktūra

 Pokalbio pradžia – kreipimosi aplinkybės, pokalbio ribos, trukmė

 Pokalbio eiga – informavimas, grįžtamasis ryšys, parama, nukreipimas

 Pokalbio užbaigimas – apibendrinimas, patikslinimas, įtvirtinimas



POKALBIO PABAIGA: apibendrinimas, 
patikslinimas, įtvirtinimas

Paklausti, 

 kuo buvo naudinga,

 ką toliau ketina daryti, 

 kur ieškoti informacijos, jei dar bus neaišku, 

 Įsipareigojimai, susitarimai, „namų darbai“ ir jų įvykdymo terminai.



Konsultuodami

 Būkite atidūs ir dėmesingi;

 Aktyviai klausykite;

 Nepertraukite kalbančiojo;

 Užduokite patikslinančius klausimus; 

 Prašykite pateikti konkrečių pavyzdžių;

 Susiaurinkite, konkretizuokite klausimą;

 Atsakinėkite vienu metu tik į vieną klausimą;

 Neaptarinėkite atsakymų, nevertinkite kitų nuomonės, nediskutuokite;

 Nesistenkite aiškintis dėl savo atsakymų.
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