„KALBA” KARJEROS CENTRAS
testai, konsultacijos, mentoringas

atraskite savo
karjeros kelią
jau šiandien

Pristatome naujovę Lietuvoje, kuri padės Tau giliau pažinti save, suvokti savo norus ir pasirinkti tinkamą karjeros
kelią KALBA karjeros centrą!
Nauja mūsų paslauga – KALBA karjeros centras, buvo sukurta tam, kad kiekvienas jaunuolis turėtų galimybę
pasirinkti karjerą sąmoningai. Mes sukūrėme penkių žingsnių programą, kurių kiekviename jūsų laukia testai,
užduotys, susitikimai su karjeros konsultantais ir specialistais. Pradedam žingsniuoti!

Kaip sekti KALBA karjeros keliu?

1.

2.

Pirmiausia, turi suvokti
profesijų plotį: dabar
pasaulyje yra daugiau
nei 600 įvairiausių
profesijų. Tad domėkis,
sužinok kuo daugiau
specialybių!

Savęs pažinimas. Juk
nepažindamas savęs,
nežinodamas savo
norų ir stiprybių,
polinkių, negali priimti
tinkamo sprendimo dėl
karjeros kelio.

3.
Jei save jau pažįsti,
gali išsikelti klausimą
„Kas MAN tinka“?
Kokios mokslo šakos,
studijos, karjeros,
laisvalaikio leidimo
būdai man tinka?

4.

5.

Žinant, kas tau tinka,
gali susidaryti planą,
kurio pagalba sieksi
savo tikslų. Gal reikia
pasimokyti fizikos, gal
pagilinti bendravimo
įgūdžius?

Mentorystė - tobulėti
kartu visada lengviau.
Karjeros konsultantai
gali patarti, palaikyti,
pagelbėti tiek žengiant
pirmą žingsnį, tiek
pusiaukelėje link tikslo.

Testai, kuriuos siūlome:
Karjeros teﬆai skirti
moksleiviams nuo

Siūlome Tau tris labai skirtingo lygio teﬆus, kurie padės nuﬆatyti Tavo
pomėgius, prigimtis ir intelektus, pačias tinkamiausias karjeras. Taip pat
gali rinktis įvairias konsultacijas, karjeros ﬆovyklą ir mentoringą.

8-9 klasės

KALBA KIT - karjeros interesų testas. Paprasčiausias mūsų siūlomas įrankis. Internetu užpildomas 176 teiginių
klausimynas, kurių kiekvienas įvertinamas nuo 1 iki 5 pagal tai, kaip stipriai sutinki su teiginiu. Atlikus testą sistema
sugeneruos Tau karjeros interesų kreivę, kurioje matysis, kuriose iš šiuo metu egzistuojančių 44 profesijų grupių turite
ryškiausiai išreikštus interesus. Testas neparodys, kokia karjera Tau tinkamiausia.
Testo atlikimo trukmė – apie 20-25 min. Testo kaina - 10€ - Jūsų mokyklai - NEMOKAMAI

KALBA Multiple Natures - prigimčių ir intelektų testas + konsultacija.

Didžiausia nauda už geriausią kainą. Kiekvienas žmogus turi 19 prigimčių ir intelektų,
kuriuos galima išmatuoti KALBA MN testo pagalba! Atlikus testą sistema sugeneruos
Tavo prigimčių ir intelektų ataskaitą. Po testo pakviesime į jo rezultatų aptarimą ir
konsultaciją su karjeros konsultantu. Jos metu apžvelgiami testo rezultatai, patvirtinimi
prigimčių ir gebėjimų įvertinimai: taip gaunama tiksliausia ataskaita.
Iš viso gausite keturias ataskaitas: prigimčių ir intelektų; karjeros tinkamumo,
tinkamiausių hobių, tinkamiusių darbinių užduočių.

Daugiau informacijos:
Renata Škimelienė
renata@kalba.lt
+370 618 42066

Testo atlikimo trukmė – apie 30-35 min., Kaina - 70€ Jūsų mokyklai - tik 35€
konsultacijos trukmė – iki 1,5 val., individuali konsultacija KALBA ofisuose - 85€

egoCOMPASS - karjeros testas + konsultacija. Itin išsamus keturių valandų trukmės karjeros
testas. Testo metu fiziškai matuojami gebėjimai. Testo rezultatus sudaro 16psl. ataskaita po
kurios atliekama individuali konsultacija su profesionaliu karjeros konsultantu. Konsultacijos
metu sudaromas ugdymo planas.
Testo atlikimo trukmė – apie 4 val., konsultacijos trukmė – apie 1 val. Kaina - 350€

„KALBA” KARJEROS CENTRAS
testų palyginimas

išsirink sau
tinkamiausią
karjeros testą

Šiuo metu siūlome tris testus: visi jie skiriasi savo sudėtingumu ir gaunamais rezultatais. Parengėme lentelę, kurioje
bandome paprastai paaiškinti jų skirtumus. Jei išsirinkti nepavyks, visada gali kreiptis į savo karjeros konsultantą.

KALBA karjeros
interesų teﬆas

KALBA multiple
natures siﬆema

Kam skirtas?

Mokiniams nuo 9 klasės

Mokiniams (nuo 10 klasės),
suaugusiems, norintiems keiﬆi
veiklos sritį, senjorams,
norintiems realizuoti savo
turint daugiau laisvo laiko.

Mokiniams nuo 10 klasės

Forma

Atliekamas internetu. 176
teiginių klausimynas.

Atliekamas internetu. Du teﬆai:
pirmasis - 76 klausimų
bendrasis teﬆas, antrasis –
palyginimo teﬆas (apie 55
klausimus)

Tai „popierinis“ teﬆas.
Atliekamas klasėje su teﬆo
vadovo priežiūra. Daugiau nei
60 puslpių klausimų.

Trukmė

iki 30 minučių

iki 30 minučių

4 valandos

Ataskaitos

Karjeros sričių ataskaita,
kurioje matoma, kaip ﬆipriai
yra išreikštas interesas
vienai ar kitai sričiai.

Daugialypių prigimčių ataskaita
Daugialypių intelektų ataskaita
Karjerų ataskaita
Hobių ataskaita
Užduočių ataskaita

16 puslapių ataskaita, kurioje
rasite sau tinkamiausius
problemų sprendimo būdus,
12 tinkamiausių karjerų ir
daugybę informacijos apie
save.

Konsultacija

Nėra

1,5 val. teﬆo rezultatų
validacija ir karjeros
konsultacija.

1,5 val. karjeros konsultacija ir
ugdymo plano parengimas.

Teﬆo esminis
skirtumas

Teﬆas duoda pirminį
supratimą, kurios profesijų
grupės žmogui tinkamos,
tačiau neparodo kokią
konkrečią profesiją reikėtų
rinktis ar kokius gabumus turi
žmogus, atliekantis teﬆą.

Teﬆas padeda pažinti savo
ﬆipriausias ir silpniausias
savybes, parodo, kaip
efektyviau išnaudoti savo
turimą potencialą, suteikia
galimybę išsiaiškinti kokių
konkrečių savybių trūkﬆa,
norint dirbti/ﬆudijuoti vieną
ar kitą profesiją, suteikiamos
įžvalgos, kaip pilnai išnaudoti
savo potencialą.

Itin išsamus savęs pažinimo
įrankis. Teﬆo tiesiog niekaip
neįmanoma apgauti ir gauti sau
palankių/ norimų rezultatų.

Kaina

Testo kaina - 10€
Jūsų mokyklai NEMOKAMAI

Testo kaina - 70€
Jūsų mokyklai - tik 35€
Konsultacija KALBA
ofisuose - 85€

350€ (teﬆas + konsultacija)

egoCOMPASS

