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ATEITIES IŠŠŪKIAI SIEKIANT PROFESINIO ORIENTAVIMO IR PROFESINIO
MOKYMO DERMĖS
PROFESINIO ORIENTAVIMO IR MOKYMO STRATEGIJA TARPTAUTINE PATIRTIMI
GRĮSTOMIS ĮŽVALGOMIS

Jau ne vienerius metus Europoje ypatingai daug dėmesio skiriama profesiniam orientavimui ir
karjeros planavimui: šalys narės, priklausomai nuo individualių poreikių, bendrojo lavinimo sistemos,
aukštojo mokslo teisinės bazės siekia kiek įmanoma subalansuoti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą.
Disbalansą tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos dar labiau išryškino globali ekonominė krizė, kuri
atvėrė darbo jėgos pasirengimo konkurencijai problemas net ir išsivysčiusiose šalyse.
Kauno teritorinė darbo birža kartu su partneriais – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centru, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru - įgyvendino Leonardo da Vinci
programos projektą „Profesinio orientavimo ir mokymo strategija tarptautinės patirties kontekste“.
Projekto metu organizuotos trys darbuotojų stažuotės Portugalijoje, Ispanijoje ir Čekijoje. Projekte
dalyvaujančios Europos Sąjungos šalys pasirinktos įvertinant jų pažangą profesinio orientavimo ir
mokymo srityje, kultūrinius skirtumus, panašumus, taip pat inovacijas šioje srityje. Stažuočių metu
susipažinta su profesinio mokymo ir profesinio konsultavimo sistema, aplankytos profesinio
orientavimo ir mokymo bei užimtumo politiką koordinuojančios institucijos.
Parengtoje strategijoje siejama visų keturių Europos šalių patirtis profesinio orientavimo ir
mokymo srityje, perteikiamos pagrindinės šios srities vystymo kryptys siekiant lanksčios ir tvarios
profesinio orientavimo bei mokymo sistemos. Parengtoje strategijoje atsispindi 7 pagrindiniai Europai
aktualūs profesinio mokymo ir profesinio orientavimo dermės principai.

1 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: PATRAUKLUS
PROFESINIS ORIENTAVIMAS IR PROFESINIS MOKYMAS
Kalbant apie profesijos pasirinkimą, bet kurio amžiaus tarpsnio asmeniui svarbu pamatyti itin
patrauklų būsimos profesijos paveikslą, todėl profesinio orientavimo specialistai turėtų atkreipti
ypatingą dėmesį į naujus mokymo būdus, šiuolaikišką informacijos pateikimą, inovatyvių informacinių
technologijų panaudojimą. Būtina organizuoti interaktyvius profesijų pristatymus, profesijai būtinas
asmenų kompetencijas vertinti realiose darbo vietose, pristatant profesiją atkreipti dėmesį į jos paklausą
darbo rinkoje.
Profesinis mokymas taip pat atitinkamai turėtų būti grindžiamas praktinių įgūdžių formavimu į
šį procesą įtraukiant darbdavius, organizacijas, jaunimo bendruomenę.
Bendradarbiaujant su darbdaviais reikėtų identifikuoti bent 5 pagrindines bendrąsias
kompetencijas, kurios turėtų būti tinkamos visų profesijų astovams ir būtinos šiuolaikinei įmonei. Šios
kompetencijos turėtų būti visuose lygmenyse įtrauktos į profesinio orientavimo ir mokymo procesus.
Profesinio mokymo programose numatyti priemones, kurios skatintų efektyvų besimokančiųjų
karjeros planavimą.
Reikėtų siekti į profesinio mokymo sistemą įtraukti kiek įmanoma daugiau darbdavių, kurie
galėtų besimokančiuosius aprūpinti tinkama profesinio mokymo technine baze, įranga, sudaryti sąlygas
įmonėse atlikti praktiką. Tokiu būdu didėtų ne tik profesinio mokymo kokybė, bet ir mažėtų šios
priemonės kaštai.
Reikėtų įpareigoti profesinio mokymo teikėjus nuolat sekti savo absolventų konkurenciją
darbo rinkoje, pagal asmenų įsitvirtinimą darbo rinkoje turėtų būti tobulinamos ir profesinio mokymo
programos.

2 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS
Profesinis mokymas turi tapti patikimas visuomenei (darbdaviams ir besimokantiems). Šį
siekį galima pasiekti tik didinant profesinio orientavimo bei profesinio mokymo kokybę, kad

visuomenė patikėtų profesinio mokymo paslaugų teikėjais ir jų parengtais specialistais. Siekiant šio
tikslo būtina kaupti ir viešinti darbdavių atsiliepimus. Kokybės užtikrinimo sistema turėtų būti
tobulinama ir valstybiniu lygmeniu.
Profesinio mokymo sistema turėtų būti vieninga visose Europos Sąjungos šalyse, būtina
numatyti vieningus šios veiklos kokybės užtikrinimo principus ir vertinimo kriterijus.

3 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: TINKAMA
PROFESINIO ORIENTAVIMO, KARJEROS PLANAVIMO IR PROFESINIO MOKYMO
SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJA
Profesinio orientavimo ir profesinio mokymo speciliatų kvalifikacija, vienas esminių veiksnių,
lemiančių profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę. Daugelyje Europos valstybių (tarp jų ir
Lietuvoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Čekijoje) darbdaviai pažymi ryškius skirtumus tarp profesinio
mokymo programų ir darbdavių poreikių. Akcentuojami morališkai pasenę profesinio orientavimo
metodai, neskatinantys besimokančiųjų įvertinti darbo rinkos tendencijų. Be to, mokymas pasenusiomis
technologijomis neskatina besimokančiųjų pasirinkti profesinio mokymo įstaigų (nors profesinių
mokyklų absolventų paklausa darbo rinkoje auga žymiai sparčiau nei aukštąsias mokyklas baigusių
specialistų).
Reikėtų skatinti darbdavius ir bendrojo lavimo įstaigas įsitraukti į profesinio orientavimo ir
mokymo procesus: darbdaviai turėtų glaudžiau dalyvauti profesinio orientavimo procese, o profesinio
rengimo specialistams galėtų būti numatomos stažuotės konkrečiose verslo įmonėse priklausomai nuo
jų dėstomo profesinio dalyko.

4 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: ATITIKTIS DARBO
RINKOS POREIKIAMS
Tinkamas specialist profesionalų parengimas turėtų tapti bendru Prekybos pramonės amatų
rūmų, darbdavių konfederacijų, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų, įdarbinimo tarnybų ir
profesinio rengimo įstaigų siekiu.

Verta suformuoti pagrindinių profesijų, trūkstamų konkrečioje darbo rinkoje, sąrašą ir išskirti
pagrindines šioms profesijos būtinas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Šiame procese privalomas
verslo atstovų dalyvavimas ir aktyvus jų įsitraukimas.

5 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: LANKSTUMAS
Užtikrinant profesinio mokymo patrauklumą, būtina įvertinti tai, kad darbdaviams darbuotojų
reikia konkrečiu momentu ir jie nevisada sutinka laukti būsimų kolektyvo narių ilgesnį laiką. Iandienos
darbo rinkoje organizuojant profesinį mokymą būtinas lankstumas.
Profesinis mokymas (ypatingai vyresniems asmenims) turėtų būti organizuojamas derinant
praktinę darbinę veiklą su mokymu. Vertėtų bendradarbiaujant su darbdaviams parengti bent keletą
paklausiausių darbo rinkoje program, kurių metu būtų siūlomas darbinės veiklos ir profesinio mokymo
suderinamumas.
Būtinas įvairesnis profesinio mokymo organizavimas: į profesinio mokymo programas turėtų
būti įtraukiamas mokymas (sis) e-platformoje, mentorystė, mokymasis darbo vietoje.

6 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: INOVATYVUMAS
Siekiant profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės, būtina siekti profesinio
orientavimo įrankių atnaujinimo (projekto vykdymo šalyse vis dar naudojami neadaptuoti
dešimtmečius naudojami asmeninių gebėjimų ir profesinio kryptingumo nustatymo testai).
Be to, galima įtraukti skirtingų šalių patirtį ir mokymo (si) metodus išnaudojant informacines
technologijas (video konferencijų, e-platformos pagalba): paskaitų metu, praktinių užsiėmimų metu
galima organizuoti aptarimus su konkrečios profesinės srities specialistais partnerinėje šalyje

7 profesinio orientavimo ir profesinio mokymo dermės principas: SKIRTINGŲ
POREIKIŲ UŽTIKRINIMAS
Organizuojant profesinį mokymą, nevisada įvertinami skirting asmenų poreikiai: būtina siekti,
kad profesinis mokymas taptų prieinamas ir asmenims su negalia. Šia kryptimi visų pirma turėtų dirbti
profesinio orientavimo specialistai, nes specialiųjų poreikių asmenims būtina parodyti jų vertę darbo
rinkoje ir jau nuo ugdymo proceso pradžios orientuoti tik į jų gebėjimus atitinkančias profesijas.
Daugiau dėmesio šiai sričiai reikia skirti ir profesinio mokymo institucijose: turi būti nuolat
ugdomas darbdavių požiūris, užtikrinamas glaudus ryšys su įdarbinimo tarnybomis.

FINANSAVIMAS
Projekto metu įgyta tarptautinė patirtis sudarė sąlygas išdėstyti pagrindinius profesinio
orientavimo ir mokymo dermės principus nesiekiant papildomo finansavimo įdarbinimo tarnyboms
(darbo biržai), bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigomis. Išdėstyti principai pagrįsti
geranorišku visų organizacijų, aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimu siekiant vieningo
tikslo – subalansuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos bei gyventojų užimtumo regione.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Projekte dalyvavusios institucijos visų pirma turi inventorizuoti turimus žmogiškuosius ir
materialiuosius išteklius ir įvertinti, kaip juos naudojant galima dirbti inovatyviai;
Kauno teritorinė darbo birža turėtų ypatingą dėmesį skirti Jaunimo darbo centro darbuotojų
kompetensijų įvertinimui, kad būtų galima pasiūlyti aukštos kokybės profesinio orientavimo paslaugas;
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras turėtų parengti metodiką darbui su klausos
negalią turinčiais asmenimis, bendradarbiauti su darbdaviais ir įrodyti negalią turinčių asmenų vertę
darbo rinkoje;
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras turėtų dirbti su verslo atstovais
ir darbdavių asociacijomis, taip pat įdarbinimo tarnybomis, kad profesinis mokymas taptų patrauklesnis

ir galėtų būti organizavimas remiantis tarptautine patirtimi grįstais 7 profesinio orientavimo ir
profesinio mokymo dermės principais.

Strategiją parengė:
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras,
Kauno teritorinė darbo birža

