Karjeros planavimas
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema
Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
Būsimiems studentams, lyderiams
Studijų kokybės vertinimo centras
Valstybinis studijų fondas
Švietimo mainų paramos fondas
Švietimo informacinių technologijų centras
Nacionalinis egzaminų centras
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Apie profesiją ne iš vadovėlio
Lietuvos švietimo sistema

Testai
Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie
save.

Testas darbo, karjeros krypties pasirinkimui
Profesijos pasirinkimo testas
Komunikacinių – organizacinių polinkių įvertinimo testas
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas
Asmenybės pagal MBTI testas
Profesijos pasirinkimo testas
Tinkamo darbo testas
Darbo tinkamumo testas
Karjeros testas

Elektroniniai leidiniai
Mokytojų ir karjeros specialistų BIBLIOTEKĖLĖ
Švietimo mainų paramos fondas „Susipaţink. Įvertink. Vaţiuok.“
Tėvų įtraukimas į vaiko karjeros planavimo procesą
„11 patarimų vaikų sėkmei“
Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje.
Vilija Stanišauskienė „Ugdymas karjerai mokykloje: kaip padėti moksleiviui įgyti šiuolaikinę
karjeros kompetenciją“
Karjeros vadovas (mokytojo knyga)
Karjeros vadovas (mokinio knyga)
Metodinis rinkinys klasės vadovui
Komandos formavimo ţaidimai
„7 efektyvaus laiko planavimo ţingsniai“
Kauno technologijos universitetas „Bendravimo psichologija“ (vadovėlis)

Euroguidance virtuali priemonė „Karjeros planavimo ţingsniai“, kurioje rasite informaciją apie
darbo paieškos procesą
Švietimo mainų paramos fondas „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“
Švietimo mainų paramos fondo leidinys „Mano vaikas renkasi karjeros kelią“
Savęs paţinimo vadovas studentui
Mokymosi ir karjeros galimybių paţinimo vadovas studentui
Karjeros planavimo vadovas studentui
Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui
Švietimo mainų paramos fondo leidinys „Darbo paieškos vadovas“
Jūs darbdavio akimis
Karjeros planavimas
ManoKarjera.lt specializuotas karjeros patarimų portalas
CVOnline.lt patarimai ieškantiems darbo
Darbo rinkos aktualijos: jaunimo nedarbo prieţastys, darbdavių lūkesčiai
CVMarket.lt straipsniai

Galimybės jaunimui
Programa veiklus jaunimas
Projektas „Tikras ţmogus“
Projektas „Rinkis pats“
Europos uţimtumo tarnybų tinklas
Europos jaunimo informacijos tinklas
Jaunimo verslo klubo portalas

Aukštųjų mokyklų adresai
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)

Europos humanitarinis universitetas (EHU)
Generolo Jono Ţemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)
Klaipėdos universitetas (KU)
LCC tarptautinis universitetas (LCC)
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)
Lietuvos sporto universitetas (LSU)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
Mykolo Romerio universitetas (MRU)
Šiaulių universitetas (ŠU)
Vilniaus dailės akademija (VDA)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Vilniaus universitetas (VU)
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM)
Vytauto Didţiojo universitetas (VDU)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Kolegijos
Alytaus kolegija (AK)
Kauno kolegija (KK)
Kauno miškų ir aplinkos inţinerijos kolegija (KMAIK)
Kauno technikos kolegija (KTK)

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)
Kolpingo kolegija (KOK)
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)
Lietuvos verslo kolegija (LTVK)
Marijampolės kolegija (MK)
Panevėţio kolegija (PK)
Socialinių mokslų kolegija (SMK)
Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)
Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)
Utenos kolegija (UK)
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM)
Vilniaus dizaino kolegija (VDK)
Vilniaus kolegija (VK)
Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)
Vilniaus verslo kolegija (VVK)
Ţemaitijos kolegija (ŢK)
Filmukai apie karjeros planavimą
Profesijų filmai
„Pasimatuok profesiją su ESF Akademija“ laidų įrašai
Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai
Netiks TV laidos „Profesija“
Profesijų nuotraukos
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