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1. Teikėjas
1.1. Teikėjo rekvizitai:
Kodas
Adresas
Pašto indeksas

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
190996997
Žirmūnų g. 1B, Vilnius
09101

Telefonas
Faksas
El. paštas
Atsiskaitomoji sąskaita
1.2. Teikėjo vardas ir pavardė

2766578
2763205
info@rmtkr.lt
LT39 7044 0600 0102 9924
Algirdas Sakevičius

2. Programos pavadinimas, lygis
Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa

3. Programos rengėjas(-ai)
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Vykstant Lietuvos ekonomikos restruktūrizacijai ir jos integracijai į Europos Sąjungos
ekonomines struktūras, ypač svarbiu uždaviniu tampa tikslingas ir efektyvus žmonių išteklių
naudojimas, kurį sąlygoja profesinio mokymo pasiūlos ir darbo rinkos paklausos sąveika. Vienu
pagrindinių veiksnių galime įvardyti karjeros projektavimą – nuolatines žmogaus pastangas įžvelgti
darbo rinkos kaitos tendencijas ir prognozuojamų pokyčių kontekste tirti, planuoti ir įgyvendinti
savo profesinės veiklos tobulinimo procesus siekdami išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje bei
įprasminti savo gyvenimą. Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos, kaip sėkmingo,
nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausiu mokymosi visą
gyvenimą strategijos elementu. Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą memorandume
pabrėžiama, kad profesinio informavimo ir konsultavimo bei karjeros planavimo paslaugų plėtotės
uždavinys – užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų lengvai gauti kokybišką informaciją bei
patarimus, susijusius su mokymosi ir profesinės veiklos galimybėmis per visą gyvenimą.
Profesinio orientavimo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK1635/A1-180, keliami šie profesinio informavimo ir konsultavimo tikslai: teikti Lietuvos žmonėms
kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; pagal individualius ir visuomenės
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poreikius teikti kokybiškas karjeros konsultavimo paslaugas visiems gyventojams neatsižvelgiant į
jų amžių, lytį, tautybę ar gyvenamąją vietą bei socialinę padėtį; gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų
įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą; ugdyti žmonių socialinį
aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą siekiant išvengti nedarbo. Sėkmingo išvardytų
tikslų įgyvendinimo akivaizdžia kliūtimi tampa kvalifikuotų specialistų, dirbančių profesinio
informavimo ir konsultavimo srityje, nebuvimas, kadangi šalies aukštojo mokslo įstaigos jų tiesiog
nerengia, o šių specialistų kvalifikacijai tobulinti skiriamas nepakankamas dėmesys. Atsižvelgiant į
Lietuvos ekonominės, socialinės plėtros perspektyvą, šaliai tapus Europos Sąjungos nare, didėjanti
profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų paklausa sąlygoja poreikį parengti Profesinės
karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programą. Programa skirta parengti profesinio informavimo
konsultantus (socialinius pedagogus ir mokyklų psichologus), kad būtų kokybiškiau organizuojama
mokinių karjeros planavimo veikla.

5. Programos tikslas
Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programos tikslas – mokytojams,
profesijos mokytojams ir profesinio informavimo konsultantams (socialiniams pedagogams ir
mokyklų psichologams) sudaryti galimybes įgyti pagrindinių karjeros planavimo gebėjimų ugdymo
kompetencijas, suteikti žinių apie pagrindinius karjeros planavimo gebėjimų ugdymo principus
įvardijant profesinės karjeros planavimo sampratą bei paskirtį, profesinio konsultavimo svarbą,
nurodant asmens savęs pažinimo reikšmę planuojant karjerą, suteikiant žinių apie nacionalinę
karjeros projektavimo sistemą bei skatinant programos dalyvius pritaikyti naujai įgytas teorines
žinias organizuoti kokybiškam profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymui.

6. Programos uždaviniai
1. Suteikti mokytojams, profesijos mokytojams ir profesinio informavimo konsultantams
(socialiniams pedagogams ir mokyklų psichologams) žinių apie profesinės karjeros planavimo
procesą, sampratą ir paskirtį.
2. Suteikti profesinio informavimo konsultantams žinių apie asmenybės pažinimą, šio proceso
reikšmę asmens profesinės karjeros planavimo kokybei.
3. Suteikti profesinio informavimo konsultantams žinių apie profesinio konsultavimo paskirtį ir
principus.
4. Suteikti profesinio informavimo konsultantams žinių apie savarankiško asmenybės mokymosi
įsivertinimo paskirtį ir mokymosi kokybės užtikrinimą.
5. Skatinti profesinio informavimo konsultantų gebėjimus efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti.
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7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija /
praktika / savarankiškas darbas) ir trukmė)
Programą sudaro 3 moduliai:
1. Profesinės karjeros planavimo samprata, paskirtis ir tikslai:

6 akad. val.

Teorinis mokymas

3 akad. val.

Praktinis mokymas

3 akad. val.

2. Asmenybės pažinimas:

9 akad. val.

Teorinis mokymas

5 akad. val.

Praktinis mokymas

4 akad. val.

3. Profesinis konsultavimas informuojant:

9 akad. val.

Teorinis mokymas

4 akad. val.

Praktinis mokymas

4 akad. val.

Iš viso:

24 akad. val.

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo:
Remiantis Profesinio informavimo standartu:
A1.1.

Gebėjimas nustatyti asmenines savybes bei socialinius gebėjimus, reikalingus vykdyti

profesinį informavimą.
A1.5.

Gebėjimas demonstruoti sprendimų paieškos ir priėmimo įgūdžius.

A1.7.

Gebėjimas analizuoti ir įvertinti konkrečią informavimo situaciją atrenkant profesijos

rinkimuisi ar įsidarbinimui reikalingus duomenis.
A1.9.

Gebėjimas kritiškai reflektuoti ir vertinti savo asmeninę patirtį.

A1.12.

Gebėjimas struktūruoti, analizuoti, susisteminti, interpretuoti ir apibendrinti surinktą

informaciją.
A1.13.

Gebėjimas demonstruoti sprendimų paieškos ir priėmimo įgūdžius.

A1.15.

Gebėjimas aiškiai ir išsamiai įvairiais būdais pateikti informaciją asmenims arba jų

grupėms.
B1.5.

Gebėjimas identifikuoti konstruktyvaus bendravimo trukdžius.

B2.1.1.

Gebėjimas formuluoti profesinio konsultavimo problemų tyrimo tikslus ir nustatyti

pagrindinius tyrimo parametrus.
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B2.1.3.

Gebėjimas taikyti įvairius tyrimo metodus realizuojant ir tobulinant profesinį

konsultavimą.
B2.3.2.

Gebėjimas įvardyti asmenybės pažinimo tyrimų metodų naudojimo galimybes,

privalumus ir trūkumus.
B2.3.3.

Gebėjimas taikyti įvairius asmenybės pažinimo tyrimų metodus.

B3.1.6.

Gebėjimas parengti konsultavimo planą ir grafiką.

B4.1.1.

Gebėjimas apibūdinti ir taikyti įvairias profesinio konsultavimo teorijas ir būdus.

B4.1.4.

Gebėjimas parinkti konsultacijos tipą.

C 2.3.

Gebėjimas tvarkyti ir teikti informaciją apie profesijas, jų turinį bei keliamus

reikalavimus asmenybės savybėms ir kvalifikacijai.
C2.3.1.

Gebėjimas tvarkyti ir teikti informaciją apie darbą pagal profesijos turinį (reikalingas

turėti žinias ir gebėjimus, vykdomas veiklas, užduotis, laukiamus rezultatus ir kt.).
C2.3.3.

Gebėjimas tvarkyti ir teikti informaciją apie profesijai reikalingas moralines ir

charakterio, psichofiziologines savybes, psichologines kontraindikacijas.
C 6.2.

Gebėjimas suteikti informaciją apie specializuotų psichologinės diagnostikos ir

karjeros projektavimo tarnybų atliekamas paslaugas.
D1.1.

Gebėjimas naudotis profesinio konsultavimo įvertinimo metodologija ir metodikomis.

D1.3.

Gebėjimas įvertinti ir analizuoti teikiamų konsultavimo paslaugų efektyvumą.

D 2.3.

Gebėjimas sudaryti profesinio tobulėjimo planą.

D2.7.

Gebėjimas plėtoti ir perimti pažangią profesinio informavimo žinių patirtį visuomenės

iššūkių kontekste.
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Tikėtinos(-ų) kompetencijos(-ų) sudedamųjų dalių mokymo(-si) metodai, įgytos(-ų)
kompetencijos(-ų) vertinimo būdai

Kompetencijos(-ų) sudedamosios dalys

Mokymo modelis

(Programoje numatoma suteikti žinių ir supratimo,
gebėjimų bei formuoti nuostatas)

(mokymo(-si) metodai,
būdai)

Žinių ir supratimo
įgijimas (teorinė dalis).

Teorinių ir praktinių
žinių apie profesinės
karjeros sampratą
naudojimas.
Profesinio
konsultavimo
sampratos, paskirties,
principų supratimas.

Profesijos rinkimosi
teorijų žinojimas,
supratimas.

Gebėjimų įgijimas
(praktinė dalis).

Įvairių karjeros
planavimo gebėjimų
ugdymo metodų bei
priemonių dirbant su
įvairiomis mokinių
grupėmis taikymas.
Individualios
profesinės mokinių
karjeros plano
kūrimas.
Asmenybės pažinimo
formų bei priemonių
naudojimas.

Konkrečiai situacijai
tinkamo konsultavimo
būdo, tipo ir pobūdžio
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Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas;
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas;
Tyrimo pratimas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;

Įgytos(-ų)
kompetencijos(-ų)
įvertinimo būdai
(atliktos užduotys)

Apibrėžtos teorinės
pagrindinės profesinės
karjeros sąvokos.

Apibrėžtos pagrindinės
profesinio konsultavimo
sąvokos, išanalizuota
konsultavimo samprata
bei paskirtis, apibūdinti
pagrindiniai profesinio
konsultavimo principai.
Išanalizuotos ir
apibendrintos karjeros
projektavimo teorijos.

Įgytas gebėjimas taikyti
įvairius karjeros
planavimo gebėjimų
ugdymo metodus bei
priemones dirbant su
mokinių grupėmis.
Parengtas individualios
profesinės karjeros
planas.

Gebėjimas nustatyti
asmenybės savybes
naudojanti įvairiomis
pažinimo priemonėmis.

Išanalizuoti galimi
konsultavimo būdai,
profesinių konsultacijų

pasirinkimas.

Nuostatų įgijimas
(vertybinių, etiniųprofesinių nuostatų
teikimas ir įgijimas)

Asmens savybių bei
galimybių vertinimas.

Profesijos rinkimosi
klaidų ir netikrųjų
polinkių vertinimas.

Turimos savo
kompetencijos,
būtinos profesijos
konsultantui
vertinimas, asmeninio
tobulinimosi veiklos
planavimas.
Sėkmingo
konsultavimo sąlygų
bei trikdžių
atpažinimas,
kokybiškos
konsultavimo veiklos
planavimas.

Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas;
Tyrimo pratimas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.
Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.

tipai.

Paskaita;
Darbas grupėmis;
Diskusijos;
Atvejų analizė;
Savarankiškas
darbas.

Nustatytos sėkmingo
konsultavimo sąlygos ir
trikdžiai.

Gebėjimas įvertinti
asmens savybes ir
galimybes.

Gebėjimas įvertinti
profesijos rinkimosi
klaidas.

Apibūdinta ir išnagrinėta
profesijos konsultanto
veikla bei pareigybei
keliami reikalavimai.

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės
9.1. Mokomoji medžiaga
Eil.
Nr.

1.

2.

Temos

Profesinės
karjeros
samprata ir
paskirtis.
Pagrindinės
sąvokos.

3.

Karjeros
projektavimo
struktūra.

4.

Profesinės

Mokomosios medžiagos
pavadinimas

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis: „Sąvokų
žodyno sudarymas ir jo
pristatymas“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
„Profesinės karjeros tipai“.
Metodiniai ruošiniai;
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Mokomosios medžiagos apimtis

Spausdinta medžiaga 9 psl.
Priedai:
1. Profesijos rinkimąsi veikiantys
veiksniai.
2. Biurokratinės ir šiuolaikinės
karjeros sampratos skirtumai.
3. Asmens profesinės karjeros
kūrimo veiksniai.
4. Asmens motyvacijos veiksniai.
5. Karjeros projektavimo
apibrėžimas ir struktūra.
6. Pagalbos teikimo jauniems

karjeros tyrimai.

5.

6.

7.

8.

Karjeros
planavimas
karjeros
projektavimo
sistema.
Karjeros plano
prielaidos.
Karjeros
planavimo
žinios,
gebėjimai.
Pašaukimo
reiškimosi
kriterijai.

9.

Asmenybės
pažinimas ir
struktūra.

10.

Profesijų
klasifikavimo
sistemos.
Žmonių grupės
profesijos
rinkimosi
atžvilgiu.
Tipinės
profesijos
rinkimosi klaidos
ir motyvai.
Patirties ir
gabumų tyrimas.
Intelekto formos
ir jų
charakteristika.
Asmenybės
intelekto formos
pažinimo
metodai: testai,
schemos,
skalės, aprašai.
Pasisakymai ir

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Praktinė užduotis:
„Profesijos patarėjo /
klasės vadovo pagalbos
mokiniui veiksmų planas“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis: „Savęs
pažinimas: darbo vertybių
tyrimai“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
„Karjeros plano struktūra“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
„Karjeros žingsniai“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
„Individualaus karjeros
plano modelio
parengimas“.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinės užduotys: „Mano
vertybės“, „Mano stipriausi
charakterio bruožai”, „Koks
aš esu?“
Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.
Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.
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klientams modelis.
7. Profesinės karjeros tyrimų ir
konsultavimo santykis karjeros
projektavimo procese.
8. Karjeros planavimo įgūdžių
ugdymo planavimo ir veiklos
modelis.
9. Konsultavimo veiklos funkcijos.
10. Konsultuojamojo asmens
pažinimo tyrimų funkcijos.
11. Veiklos pasaulio būklės
ir kaitos tendencijų tyrimų
funkcijos.
12. Svarbiausios karjeros
projektavimo gebėjimų sritys.
13. Pagrindinis profesijos
prieštaravimas: subjektyvusis ir
objektyvusis profesijos aspektai.

Spausdinta medžiaga 17 psl.
Priedai:
1. Schema „Visybinė asmenybės
struktūra“.
2. Asmenybės pažinimas
(Vartojamų sąvokų žodynėlis).
3. Profesijų klasifikavimo sistemų
pavyzdžiai.
4. A.Vekslerio vaikų inteligencijos
skalė.
5. Asmens pasirinkimą
nulemiantys veiksniai.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

artimų žmonių
liudijimai,
stebėjimas,
profesinis
veiklinimas.
Inteligencijos
koeficientas:
rizika ir pavojai.
Tikri ir netikri
polinkiai.
Gabumo
simptomai.
Charakterio
savybių tyrimas.
Charakterio
nukrypimo tipai.
Profesinis
konsultavimas:
samprata ir
paskirtis.

Profesinio
konsultavimo
principai.
Profesinių
konsultacijų
tipai.
Profesijos
rinkimosi
teorijos.

26.

Konsultavimo
strategijos.

27.

Neadaptyvios
profesijos

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.
Metodiniai ruošiniai.
Metodiniai ruošiniai.
Metodiniai ruošiniai.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
naudojant „minčių lietaus“
metodą, suformuluoti
profesinio konsultavimo
apibrėžimus, įvardyti jų
skirtumus ir apibūdinti
profesinio konsultavimo
veiklos sritis.
Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis: aptarti
profesijos rinkimosi
teorijas, parengti trumpą jų
pristatymą, atskleisti, kodėl
svarbu rinktis profesiją.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis: atlikti
savęs pažinimo bei
profesijų ir darbinės veiklos
pasaulio tyrimų pavyzdines
užduotis, kurias
konsultantas gali taikyti
dirbdamas.
Metodiniai ruošiniai.
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Spausdinta medžiaga 11 psl.
Priedai:
1. Sąveikos tarp aplinkos ir
grupės arba asmens procesas;
2. Profesijos konsultanto
kompetencijos.

28.

29.

30.

rinkimosi
būsenos.
Informacinės,
motyvacinės
(palaikomoji,
aiškinamoji,
sprendžiamoji),
preliminariosios,
korekcinės ir
kontrolinės
konsultacijos.
Reikalavimai
profesinio
informavimo
konsultantui.

Sėkmingo
konsultavimo
sąlygos ir
trikdžiai.

Metodiniai ruošiniai.

Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis: atlikti
savęs vertinimą profesijos
konsultantui keliamų
reikalavimų požiūriu ir
parengti asmeninio
tobulėjimo planą.
Metodiniai ruošiniai;
Praktinė užduotis:
grupėmis aptarti, kaip
turėtų elgtis profesijos
konsultantas, kad
konsultacija būtų sėkminga
ir būtų išvengta įvairių
sėkmingo konsultavimo
trikdžių. Apibūdinti
sėkmingą konsultavimą
lemiančius veiksnius.

9.2. Techninės priemonės
Rekomenduojama, kad Programos įgyvendintojai seminaro dalyviams parengtų dalomąją
medžiagą, kurią sudarytų: dalomoji medžiaga (skaidrės), dėstytojo naudojamos modulio
įgyvendinimo metu; praktinės užduotys ir literatūros sąrašas.
Taip pat rekomenduojama, kad programai įgyvendinti Programos įgyvendintojai numatytų
auditorijas, tinkamos internetiniam ryšiui naudoti ir aktyviems mokymosi metodams (pvz., darbui
grupėmis ir kt.) taikyti.

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
Literatūra:
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