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KONFERENCIJOS RĖMĖJAI: 
SPONSORS OF THE CONFERENCE: 

ES Leonardo da Vinči programos koordinavimo 
paramos fondas 

2003-2005 metais Klaipėdos socialinių mokslų kolegija dalyvauja Leonardo 
da Vinči moksliniame projekte “The impact of cultural differences on 
students’ expectations from job counsellors” (“Kultūrinių skirtumų
poveikis studentų lūkesčiams iš karjeros patarėjų”). 

Projekto koordinatorius – Lodzės aukštoji humanitarinių ir ekonominių
mokslų mokykla (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) 
(Lodzė, Lenikija). 

Projekto partneriai: 
1. ABIF – analizės, konsultacijų ir tarpdisciplininių tyrimų institutas 

(Abif – Analyse, Beratung und interdisziplinäre Forschung) (Viena, 
Austrija). 

2. Tyrimų ir konsultacijų institutas (Research and Consultancy 
Institute – RCI) (Lemesos, Kipras). 

3. Lundo universitetas (Lundas, Švedija). 
4. Mokymosi Akademija (Academy of Learning) (Hertfordshire, 

Didžioji Britanija). 
5. Klaipėdos socialinių mokslų kolegija (Klaipėda, Lietuva). 

Pagrindinis projekto tikslas – atlikti mokslinį tyrimą apie kultūrinių
skirtumų poveikį studentų lūkesčiams iš karjeros patarėjų, išanalizuoti 
gautus tyrimų rezultatus ir parengti mokslinę publikaciją, paremtą tyrimų
analize. 

Projekto tikslai: 
• Atsakyti į klausimą, kaip tautybė ir kultūrinė aplinka įtakoja jaunų

žmonių lūkesčius iš karjeros patarėjų;
• Inicijuoti tyrimą, kaip tautybė ir kultūrinė aplinka įtakoja jaunų

žmonių lūkesčius iš karjeros patarėjų;



• Suderinti karjeros konsultavimą su individualiais kliento 
poreikiais; 

• Padidinti karjeros patarėjų konsultavimo efektyvumą dirbant su 
jaunais žmonėmis dėka jų lūkesčių tenkinimo; 

• Sustiprinti ir pritaikyti Europos karjeros konsultavimą prie 
tarpkultūrinės ir tarptautinės darbo rinkos; 

• Skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių karjeros konsultavimo 
institucijų Europoje. 

Tyrimo metodologija: 

Remiantis Gert Hofstede koncepcija kartu su visais projekto 
partneriais buvo sukurtas specialus klausimynų blokas iš 5 klausimynų:
Cultural Manifestation Questionnaire (CMQ), Dilemmas, Expectations 
About Career Counselling - Brief Form (EAC-B), Expectation About 
Counsellor Attitude Scale, The Party. 

Du šimtai respondentų iš kiekvienos partnerinės šalies (17-19 metų
amžiaus jaunimas) apibūdino jų požiūrį į bendras gyvenimo normas 
šeimoje, mokykloje ir darbe. Klausimai buvo suformuluoti siekiant 
išsiaiškinti, kaip tautybė ir kultūrinė aplinka, demografinės charakteristikos, 
asmenybės ir profesiniai interesai įtakoja jaunų žmonių lūkesčius iš karjeros 
patarėjų.

Projekto produktas – mokslinė knyga, kurioje išsamiai nagrinėjami 
atlikto tyrimo metodologija ir rezultatai, pristatomos kiekvienos šalies 
švietimo sistemos, kultūrinė aplinka, pateikiamos išvados ir apibūdinamas 
praktinis pataikymas. 

Projekto įgyvendintojai ir knygos autoriai tikisi, kad projekto rezultatai 
padės karjeros konsultavimą efektyviau pritaikyti prie individualių kliento 
poreikių, ypač tobulinant etninių ir kultūrinių mažumų bei emigrantų
konsultavimą karjeros klausimais. 

Projekto tinklapis: 
http://www.impact-edu.org/
Kiti rėmėjai: 

Viešbutis “Vasaros ambasada”, Meilės al. 16, Palanga 

www.palangosambasada.lt

Mokslinė elektroninė biblioteka eLibrary.lt 

www.elibrary.lt


