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Lietuvos žemės ūkio universitetas kartu su partneriais baigė 
vykdyti projektą „Efektyvus profesinės karjeros projektavimas" 
pagal BPD 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą plėtra". 

 

Efektyvaus profesinės 
karjeros projektavimo link 

Sukurti penki nauji produktai 
Įgyvendinant projektą Lietuvos žemės ūkio (LŽŪU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetų 

dėstytojai paruošė 5 naujus profesijos konsultantų rengimui reikalingus mokymo dalykus. „Šalyje 
profesinio konsultavimo paslaugas teikiantys specialistai kol kas neturi formalios profesinės 
kvalifikacijos, jų kvalifikacijos tobulinimas yra daugiau atsitiktinis, nesistemiškas. Mes kartu su 
partneriais atlikome profesijos konsultantų kvalifikacinių poreikių tyrimą. Jis parodė, kokių žinių ir 
gebėjimų profesijos konsultanto veiklą mokyklose vykdantiems asmenims labiausiai reikia. Gautų 
tyrimo rezultatų pagrindu ir parengėme naujus mokymo dalykus", - sakė projekto vadovas Sigitas 
Daukilas. 

Sukurtais dalykais besimokantiesiems siekiama suteikti įvairiapusių žinių, ugdyti praktinius 
profesinio informavimo ir konsultavimo veiklai reikalingus gebėjimus. 

„Profesinio ugdymo metodologijos" dalykas skirtas karjeros planavimo koncepcijų ir jų 
modelių nagrinėjimui; studentai išmoksta identifikuoti asmens karjeros raidai reikšmingus 
veiksnius; parengti įvairių formų profesinio ugdymo pedagoginių technologijų planus; pasirinkti 
tinkamas įgytos profesinės kompetencijos vertinimo koncepcijas, būdus ir priemones. 

„Profesinės karjeros projektavimo metodologija" siekiama išmokyti studentus praktiškai 
taikyti įvairias karjeros projektavimo teorijas bei metodikas, padėti karjeros projektavimo tikslinių 
grupių klientams tinkamai pasirinkti profesiją, parengti savo asmeninės karjeros plėtotės planą ir 
pan. 

„Darbo rinkos ir profesijų raidos" dalyko studijose mokoma apibrėžti darbo rinkos struktūros 
esminius parametrus, apibūdinti rinkos pokyčius, analizuoti ir vertinti veiklos pasaulio kaitos 
tendencijas bei jų įtaką žmogiškųjų išteklių kūrimo ir profesinio rengimo procesams; nagrinėjami 
darbuotojų, darbdavių ir profesinio rengimo institucijų santykiai darbo rinkoje. 

„Karjeros projektavimo metodikų" dalyko studijos skirtos išmokyti sudaryti tipinį karjeros 
planą moksleiviui, studentui, darbuotojui ar bedarbiui; parengti individualų karjeros planą taikant 
scenarijaus metodą, taikyti vidines ir išorines darbuotojų įvertinimo metodikas; nustatyti 
profesijos rinkimosi sambrandą, įsidarbinimo gebėjimus; parengti saviugdos ir karjeros planus; 
atlikti asmens pažinimo, profesijų tyrimus. 

Studijuodami „Profesinės karjeros konsultavimo" dalyką būsimieji profesijos konsultantai 
susipažįsta su profesinio apsisprendimo teorijomis, analizuoja asmenybės kryptingumą 
formuojančius veiksnius; sužino dažniausiai naudojamus konsultavimo metodus bei metodikas, 
išmoksta organizuoti ir valdyti konsultavimo procesus. 



Kursai padarė įtaką naujam požiūriui 
Sukurtiems 5 dalykams išbandyti 2007 m. sausio-vasario mėn. buvo skirti kursai. Juose 

dalyvavo 29 profesinių mokyklų pedagogai. Taikytos interaktyvios mokymo(si) metodikos. 
Kursų vertinimo rezultatai parodė, kad Šie mokymai buvo naudingi: dauguma dalyvių 

patobulino turimus gebėjimus, kai kurie įgijo naujų, keletas žmonių teigė suformavę naują žinių 
sistemos kokybę. Dalyviai gerai įvertino tiek kursų turinį, tiek dėstytojų darbą. Ypač jie liko 
patenkinti „Profesinės karjeros konsultavimo" kursu, kuriame, anot jų, „daugiausia kreipta 
dėmesio į praktinį profesinio konsultavimo aspektą ir atskleista konsultavimo esmė". Dalyvių 
pasiūlymai, kaip tobulinti kursus, rodo, kad profesijos konsultantų mokymai iš tiesų reikalingi, kad 
jie ne tik suteikia naujų žinių, bet ir keičia požiūrį į profesinio konsultavimo veiklą. 

Bus rengiami profesijos konsultantai 
Sukurtų dalykų pagrindu LŽŪU parengė dvi programas: specialiųjų profesinių studijų programą 

„Profesinis konsultavimas" (1 metų trukmės) ir kvalifikacijos kėlimo programą (120 akad. vai.), 
skirtą profesinių mokyklų pedagogams, dirbantiems ir profesinio konsultavimo darbą. 

Į „Profesinio konsultavimo" studijų programą priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities 
edukologijos studijas ir įgiję pirminį pedagoginį pasirengimą. Jeigu studijuotų mokslų kryptis yra 
kita negu nurodyta, studentai per pirmąjį semestrą privalės išklausyti papildomus edukologijos ir 
psichologijos studijų dalykus. Studijuoti gali ir asmenys, atliekantys profesinio informavimo ir 
konsultavimo darbą ugdymo įstaigose. 

Šis projektas buvo finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 
Daugiau informacijos apie patį projektą ir parengtas programas galima rasti LŽŪU Profesinės 

pedagogikos ir psichologijos katedros interneto svetainėje www.lzuu.lt arba teirautis telefonu (8 - 
37) 752 382. 

 
Parengta bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio universitetu 
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