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Profesinio orientavimo (PO) veiklų pasiūla Lietuvoje yra labai plati: pradedant valstybinių institucijų teikiamomis paslaugomis, baigiant verslu ir                 

privačiomis iniciatyvomis. Lentelėje yra pateikiami Lietuvoje teikiamų PO paslaugų esamos situacijos apžvalgos rezultatai. Atliekant apžvalgą remtasi                

oficialiais teisės aktais ir kitais valstybiniais dokumentais, reglamentuojančiais PO, viešai pateikiama suinteresuotų šalių informacija, bei duomenimis,                

surinktais pusiau struktūruotų interviu su institucijų ir verslo atstovais metu. Lentelėje esantys duomenys atspindi skirtingas praktikas taikomas Lietuvoje,                  

kurios nebūtinai yra integruotos į PO sistemą nacionaliniu mastu. Apžvalgos metu identifikuotos PO veiklos yra suskirstytos į 4 grupes, kurios dar išskaidytos į                       

7 pogrupius:  

1. Konsultavimas: 

a. savęs pažinimas; 

b. mokymasis karjerai; 

2. Informavimas: 

a. profesijų pažinimas; 

b. rinkos poreikių pažinimas; 

c. veiklinimas/praktikos; 

3. Ugdymas karjerai: 

a. perkvalifikavimas; 

b. darbo ieškos mokymas; 

4. Kita. 

Toks skirstymas pasirinktas remiantis LR Švietimo įstatyme (1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489) apibrėžtomis pagrindinėmis PO dalimis, o smulkesni                    

pogrupiai pasirinkti pagal vykdomų veiklų specifiką. Teikiamos PO paslaugos yra aptariamos pagal atskiras paslaugų gavėjų ir tiekėjų grupes. 

 



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

PO paslaugų gavėjams taikomos paslaugos
Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ikimokykilinis 
ugdymas (Darželis-

Lopšelis) ir 
Piešmokyklinis 

ugdymas (Nulinė 
klasė)

Ugdymo 
įstaiga

Ugdomos pažinimo ir socialinės kompetencijos:
žaidimai ir užduotys Refleksija apie tėvų darbo vietas;

Aktyvus tėvų įtraukimas į savaitės temas (pristato 
savo profesiją);
PO integravimas į visas veiklas per pažinimo 
kompetencijų ugdymą (išvykų metu pasakojama 
apie aplinkoje matomas profesijas, t.k. 
vairuotojas, kepėjas, sodininkas, kt.)

- - - - Vaikų darbų kūrybos mugės (verslo 
mugės);

JDC - -
Vilniaus JDC teikė papildomas paslaugas: 
ikimokyklinio amžiaus vaikams vykdė profesinį 
informavimą darželiuose;

- - - - -

Moksleiviai

Pradinis ugdymas 
(1-4 klasės)

Mokykla
Ugdomi pažintiniai ir praktiniai gebėjimai:
Individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistu;
testai;
žaidimai ir užduotys.

Konsultacija su karjeros specialistu
Konsultacija su karjeros konsultantu;
profesijų pristatymo video peržiūra internete;
tėvų įtraukimas į PO švietimą mokyklose;

tėvų įtraukimas į PO švietimą mokyklose; Srautinės pažintinės ekskursijos į įmones;
profesinių mokyklų sektorinių patalpų lankymas; - - - 

LMNŠC
PO metodikų sudarymas; 
konsultacijos su UKS karjeros specialistais; 
žaidimai ir užduotys;

-

mukis.lt video skirtingoms profesijoms pristatyti;
teikia PO paslaugas mokiniams ir konsultacijas 
mokyklų specialistams; - - - - - 

AIKOS Interaktyvūs žaidimai vaikams, įsivertinimai ir profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

Yra sąrašas, kuriame surašyti
mokymai, galimos profesijos, interaktyvūs 
žaidimai vaikams

Nuorodos į "Pasimatuok profesiją" video, 
studijų programų sąrašai, 
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nuorodos, 
profesijos pasirinkimo testai (naudojama 
medžiaga iš euroguidance)

- - - - -

Privačios 
iniciatyvos - - - -

"Būsiu" organizuoja pažintinį veiklinimą. 
"Codeacademy Kids" dalyviams sudaromos 
galimybės atlikti patyriminį veiklinimą (mokama).

- - -

Darbdaviai/ 
Verslas - - - -

Pažintiniai vizitai. Šiaulių miesto savyvaldybė 
yra pasirašiusi bendradarbiavimos sutartis dėl 
šių veiklų.

- - -

Pagrindinis 
ugdymas  (5-8 

klasės)

Mokykla
Vykdomas savęs ir savo stiprybių pažinimas:
individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistu;
testai;
žaidimai ir užduotys.

Konsultacija su karjeros specialistu, 
nuo 5kl. pradedamas rašyti karjeros planas;
dienoraščio pildymas per klasės valandėles 
(karjeros planavimas, refleksijos apie esamą 
situaciją, ateities planus). Procesą valdo 
klasės vadovai

Konsultacija su karjeros konsultantu;
profesijų pristatymo video peržiūra internete;
susitikimai su srities specialistais;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose;

Susitikimai su kviestiniais svečiais, kalbančiais 
apie trūkstamas profesijas;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose;

Individualiai pasirenkamos pagal asmeninį 
profilį grupinės pažintinės ekskursijos į įmones 
(iki 15 mokinių);
profesinių mokyklų sektorinių patalpų lankymas;
šešėliavimas nuo 8kl.;

- - -

LMNŠC Individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistais; 
savęs pažinimo užduotys mukis.lt

Konsultacija su karjeros specialistu;
metodiniai mokomieji žaidimai ir užduotys 
(Euroguidance grįžtamojo ryšio žaidimas);
Euroguidance metodinis leidinys „Kaip 
teisingai pasirinkti karjeros kelią“;

Mukis.lt ir Euroguidance video skirti skirtingoms 
profesijoms pristatyti;
PO konsultacijos mokiniams;
renginiai moksleiviams ir jų tėvams, pvz. 
kviečiami įvairių profesijų atstovai papasakoti apie 
savo patirtis, karjeros kelią ir pan. 

Bendradarbiavimas su verslo partneriais ir jų 
kvietimas į susitikimus su mokiniais mokyklose bei 
pastarųjų kontaktų perdavimas mokyklų karjeros 
konsultams;

Koordinuoja ir skatina profesinio veiklinimo 
iniciatyvą mokyklose “Šok į Tėvų klumpes”;
bendradarbiauja su verslo partneriais (jau yra 
virš 400);
inicijuoja ir skatina ekskursijų į įmones 
vykdymą;

- - -

Euroguidance

Tinklapyje pateikiami testai skirti savęs pažinimui:
Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti savo kelią?" 
(pateikiamos užduoptys savęs pažinimui)

Video "4 karjeros planavimo žingsniai": (1) 
savęs pažinimas, (2) profesijos pasirinkimas, 
(3) mokymosi kelio pasirinkimas, (4) darbo 
paieška

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų.

- - - - -

LDB - - -
Informavimas: 
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;

Skelbia darbo pasiūlymus moksleiviams, 
galimas šešėliavimas LDB viduje - - -

JDC

Karjeros konsultavimas ir informavimas (individualus ir 
grupėms, gali būti tęstinis): savęs pažinimo veiklos; “galiu-
noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami asmenybės ir 
profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų profilio“ testas, 
Holland testas, Gardner testas), mokomasi asmenines 
savybes sieti su karjeros galimybėmis, grupėse gali būti 
žaidžiami žaidimai, pvz. "Profesijų labirintas".

Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės (remiamasi LDB duomenimis); 

Vilniaus JDC teikė papildomas paslaugas: 
organizuoja profesinį veiklinimą moksleiviams 
LDB viduje - šešėliavimo savaitę.

-

Karjeros konsultavimas ir 
informavimas (individualus ir 
grupėms, gali būti tęstinis): gali būti 
pristatomi darbo paieškos būdai ir 
priemonės

-

AIKOS Interaktyvūs žaidimai vaikams, įsivertinimai ir profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams; 

Nuorodos į "Pasimatuok profesiją" video, studijų 
programų sąrašai, Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus nuorodos, profesijos pasirinkimo 
testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

- - - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos

Kalba.lt vykdo savęs pažinimo
testus, intelekto testus (mokama).
Pedagogas.lt nuotolinio mokymosi kursai savęs ir savo įgūdžių 
pažinimo tematikoje (planuojama)(mokama).

Kalba.lt moko, kaip planuoti savo karjeros 
kelią (mokama). Pedagogas.lt mokymai, 
karjeros planavimo tematikoje (planuojama)
(mokama)

Kalba.lt pažindina su specialybėmis, siūlo, kurios 
yra geriausios programos (mokama). Pedagogas.
lt turinys profesijų pažinimo tema, interviu su 
profesijos atstovais (planuojama)(mokama).

"Būsiu" organizuoja pažintini veiklinimą bei 
šešėliavimą. "Codeacademy Kids" dalyviams 
sudaromos galimybės atlikti patyriminį 
veiklinimą (mokama).

- - -

Asociacijos - - LINPRA turi infomobilį, kuriame supažindina 
moksleivius su inžinerinės pramonės sritimi - Pažintiniai vizitai (LPK: Misija-karjera). - - -

Darbdaviai/ 
Verslas - - - -

Pažintiniai vizitai ir šešėliavimas. Yra 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl šių 
veiklų su miestų savivaldybėmis, mokyklomis.

- - -



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Pagrindinis 
ugdymas II dalis (9-

10 klasės)

Mokykla

Savęs ir savo stiprybių pažinimas, pažintis su profesijomis ir 
darbo pasauliu:
Individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistu;
testai;
žaidimai ir užduotys.

Konsultacija su karjeros specialistu, 
karjeros plano detalizavimas

Konsultacija su karjeros konsultantu;
profesijų pristatymo video peržiūra internete;
susitikimai su srities specialistais;
profesinių mokyklų modulių integracija;
susitikimai su jau dirbančiais mokyklos Alumni 
nariais;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose;
susitikimai su profesinių ir aukštųjų mokyklų 
Alumni ir darbuotojais;

Susitikimai su kviestiniais svečiais, kalbančiais 
apie trūkstamas profesijas; 
darbo rinkos informacijos ieškos mokymai;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose; 
Susitikimai su profesinių ir aukštųjų mokyklų 
Alumni ir darbuotojais;

Individualiai pasirenkamos pagal asmeninį 
profilį grupinės pažintinės ekskursijos į įmones 
(iki 15mokinių);
profesinių mokyklų sektorinių patalpų lankymas;
šešėliavimas;
pažintinės profesinio veiklinimo užduotys;
intensyvus veiklinimas (iki 10proc. aktyvių PO 
srityje mokyklų mokinių atlieka 2-5 dienų 
praktikas įmonėse);
savanorystė.

- - -

Aukštoji 
mokykla - - -

Studijų programų bei karjeros galimybių 
pristatymas bendrojo lavinimo mokyklose - - - -

LMNŠC

Individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistais; 
mokomieji žaidimai ir užduotys;
asmenybės ir profesijos pasirinkimo testai (Holland 
savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas, asmenybės 
testas pagal MBTI, interesų profilio, asmenybės polinkių, 
profesinių interesų nustatymo, kt);
Metodiniai stalo žaidimai (Mano karjeros kelias, Profesijų 
labirintas, Gįžtamojo ryšio bei kita naudojama medžiaga iš 
Euroguidance);

Konsultacija su karjeros specialistu;
Metodiniai stalo žaidimai (Mano karjeros 
kelias, Profesijų labirintas, Gįžtamojo ryšio);
Euroguidance svetainėje teikiama medžiaga 
(Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo 
kelią);

mukis.lt ir euroguidance video skirti skirtingoms 
profesijoms pristatyti;
organizuoja renginius moksleiviams ir jų tėvams 
(pvz. kviečiami įvairių profesijų atstovai 
papasakoti apie savo patirtis, karjeros kelią, 
pristatoma LAMABPO sistema ir pan.)

Konsultacija su karjeros specialistu,
bendradarbiavimas su verslo partneriais ir jų 
kvietimas į susitikimus su mokiniais mokyklose bei 
pastarųjų kontaktų perdavimas mokyklų karjeros 
konsultams;

Koordinuoja profesinio veiklinimo iniciatyvą 
mokyklose “Šok į Tėvų klumpes”,
bendradarbiausja su verslo partneriais (virš 400 
turi);
inicijuoja ir skatina patyriminio profesinio 
orientavimo vykdymą įmonėse.

- - -

Euroguidance

Tinklapyje pateikiami testai skirti savęs pažinimui:
Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti savo kelią?" 
(pateikiamos užduotys savęs pažinimui)

Video "4 karjeros planavimo žingsniai": (1) 
savęs pažinimas, (2) profesijos pasirinkimas, 
(3) mokymosi kelio pasirinkimas, (4) darbo 
paieška;
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip 
atrasti savo kelią?" (pateikiama informacija 
apie sprendimų priėmimą); 
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą).

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti 

savo kelią?" (pateikiama informacija apie darbo 
rinką)

- - - -

LDB - - - Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;

Skelbia darbo pasiūlymus moksleiviams;
Galimas šešėliavimas LDB viduje - - -

JDC

Karjeros konsultavimas ir informavimas (individualus ir 
grupėms, gali būti tęstinis): savęs pažinimo veiklos; “galiu-
noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami asmenybės ir 
profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų profilio“ testas, 
Holland testas, Gardner testas), mokomasi asmenines 
savybes sieti su karjeros galimybėmis, grupėse gali būti 
žaidžiami žaidimai, pvz. "Profesijų labirintas".

Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Atvirų durų diena “Planuok karjerą atsakingai” - 
teikiama informacija apie vasaros darbo galimybes 
(važiuojama į mokyklas, kviečiama atvykti).
Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės (remiamasi LDB duomenimis); 

Vilniaus JDC teikė papildomas paslaugas:
organizavo profesinį veiklinimą moksleiviams 
LDB viduje - šešėliavimo savaitę.

-

Karjeros konsultavimas ir 
informavimas (individualus ir grupėms, 
gali būti tęstinis): gali būti pristatomi 
darbo paieškos būdai ir priemonės

-

AIKOS Interaktyvūs žaidimai vaikams, įsivertinimai ir profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams

Nuorodos į "Pasimatuok profesiją" video, studijų 
programų sąrašai, Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus nuorodos, profesijos pasirinkimo 
testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

- - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos

Kalba.lt vykdomi savo pažinimo
testus, intelekto testus (mokama). Pedagogas.lt nuotolinio 
mokymosi kursai savęs ir savo įgūdžių pažinimo tematikoje 
(planuojama)(mokama).

Kalba.lt moko, kaip planuoti savo karjeros 
kelią (mokama). Pedagogas.lt mokymai, 
karjeros planavimo tematikoje (planuojama) 
(mokama).
Junior Achievement Lietuva  programa - 
mokymai, leidiniai pasirengimui karjerai 
(lyderystės, derybinių įgūdžių tobulinimas

Kalba.lt pažindina su specialybėmis, siūlo, kurios 
yra geriausios programos. Pedagogas.lt profesijų 
pažinimo tema, profesijos atstovų atsakymai į 
dažniausia užduodamus klausimus (planuojama).
Junior Achievement Lietuva programa - mokymai, 
leidiniai, mentorystė verslumui ugdyti, verslo 
simuliacijos. 

-

"Sėkmės mokykla" oranizuoja aktyvų patyriminį 
veiklinimą (moksleivių praktikos savaitės) 
(mokama),
"būsiu" organizuoja pažintinį ir aktyvų patyriminį 
veiklinimą bei šešėliavimą. "Codeacademy 
Kids" dalyviams sudaromos galimybės atlikti 
patyriminį veiklinimą (mokama).
„Jaunasis kolega“ - Junior acheivement Lietuva 
projektas siūlantis pažintinio veiklinimo 
galimybes.

- - -

Asociacijos - - LINPRA turi infomobilį, kuriame supažindina 
moksleivius su inžinerinės pramonės sritimi - Pažintiniai vizitai (LPK: Misija-karjera). - - -

Darbdaviai/ 
Verslas - - Mobili Bioklasė - Thermo Fisher edukacinė 

programa gamtos mokslams populiarinti. -

Intesyvus profesinis veiklinimas/ praktika, 
patirtinis vizitas, šėšialiavimas, pažintinis 
Padeda organizuoti profesinį veiklinimą.
Druskininkai - Jaunimo užimtumo centras 
bendradarbiauja su verslininkais ir siūlo atlikti 
praktiką

- - -

Vidurinis ugdymas 
(11-12 klasės)

Mokykla Individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistu;
testai;
žaidimai ir užduotys.

Aktyviau vykdomas profesinis orientavimas 
apie profesijas, išryškinant karjeros kelią, 
ugdant verslumo ir lyderystės kompetencijas;
konsultacija su karjeros specialistu, 
karjeros plano detalizavimas stebėsena, 
vykdymas;
individualus ugdymosi planas.

Konsultacija su karjeros konsultantu;
profesijų pristatymo video peržiūra internete;
susitikimai su srities specialistais;
susitikimai su jau dirbančiais mokyklos Alumni 
nariais;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose;

Susitikimai su kviestiniais svečiais, kalbančiais 
apie trūkstamas profesijas;
MOSTA mokymai, kaip naudotis žmogiškųjų 
išteklių sistema ir analizuoti profesijų 
perspektyvas;
tėvų galimybių integravimas į PO švietimą 
mokyklose;

Individualiai pasirenkamos pagal asmeninį 
profilį grupinės pažintinės ekskursijos į įmones 
(iki 15mokinių);
profesinių mokyklų sektorinių patalpų lankymas;
šešėliavimas;
pažintinės profesinio veiklinimo užduotys;
intensyvus veiklinimas (iki 10proc. aktyvių PO 
srityje mokyklų mokinių atlieka 2-5 dienų 
praktikas įmonėse);
savanorystė.

- CV ir motyvacinio laiško rašymo 
mokymai;

Baigiamųjų tiriamųjų brandos darbų 
rašymas kartu su pasirinkta verslo 
institucija;

Aukštoji 
mokykla - -

Temines paskaitos VGTU Jaunojo inžinieriaus 
mokykloje (JIM);
VGTU Architektūros fakultetas organizuoja 
neformaliojo švietimo programą būsimiems 
architektams ir dizaineriams (Jaunųjų architektų ir 
dizainerių mokykla).

Važiuoja po bendrojo lavinimo mokyklas ir pristato 
savo studijų programas; - - - -



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Vidurinis ugdymas 
(11-12 klasės)

LMNŠC

PO metodikų sudarymas; 
individualios ir grupinės konsultacijos su karjeros specialistais; 
mokomieji žaidimai ir užduotys;
asmenybės ir profesijos pasirinkimo testai (Holland 
savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas, asmenybės 
testas pagal MBTI, interesų profilio, asmenybės polinkių, 
profesinių interesų nustatymo, kt);
Metodiniai stalo žaidimai (Mano karjeros kelias, Profesijų 
labirintas, Gįžtamojo ryšio bei kita naudojama medžiaga iš 
Euroguidance);

PO metodikų sudarymas;
Konsultacija su karjeros specialistu;
Metodiniai stalo žaidimai (Mano karjeros 
kelias, Profesijų labirintas, gįžtamojo ryšio);
Euroguidance teikiama medžiaga online 
(Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo 
kelią);
AIKOS ir LAMABPO tinklapiuose teikiama 
medžiaga online;

mukis.lt ir euroguidance video skirti skirtingoms 
profesijoms pristatyti;
PO paslaugos mokiniams ir konsultacijos mokyklų 
specialistams;
organizuoja renginius moksleiviams ir jų tėvams 
(pvz. kviečiami įvairių profesijų atstovai 
papasakoti apie savo patirtis, karjeros kelią, 
pristatoma LAMABPO sistema ir pan.)

Konsultacija su karjeros specialistu;
bendradarbiavimas su verslo partneriais ir jų 
kvietimas į susitikimus su mokiniais mokyklose bei 
pastarųjų kontaktų perdavimas mokyklų karjeros 
konsultams;
MOSTA žmgiškųjų išteklių įrankio bei esminių 
įžvalgų pristatymas moksleiviams;

Koordinuoja profesinio veiklinimo iniciatyvą 
mokyklose “Šok į Tėvų klumpes”,
bendradarbiausja su verslo partneriais (virš 400 
turi);
inicijuoja ir skatina patyriminio profesinio 
orientavimo vykdymą įmonėse.

- - -

Savivaldybės - - - -

Ieško verslo partnerių mokyklų veiklinimo 
iniciatyvai vykdyti. Padeda organizuoti profesinį 
veiklinimą.
Druskininkai - Jaunimo užimtumo centras 
bendradarbiauja su verslininkais ir siūlo atlikti 
praktiką.

- - -

Euroguidance

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti savo kelią?" 
(pateikiamos užduotys savęs pažinimui)

Video "4 karjeros planavimo žingsniai": (1) 
savęs pažinimas, (2) profesijos pasirinkimas, 
(3) mokymosi kelio pasirinkimas, (4) darbo 
paieška; 
Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas.  
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip 
atrasti savo kelią?" (pateikiama informacija 
apie sprendimų priėmimą); 
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą).

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti 

savo kelią?" (pateikiama informacija apie dabro 
rinką)

- -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio;
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-

LDB - - -

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu;
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;

Skelbia darbo pasiūlymus moksleiviams;
Galimas šešėliavimas LDB viduje; - -

JDC

Karjeros konsultavimas ir informavimas (individualus ir 
grupėms, gali būti tęstinis): savęs pažinimo veiklos; “galiu-
noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami asmenybės ir 
profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų profilio“ testas, 
Holland testas, Gardner testas), mokomasi asmenines 
savybes sieti su karjeros galimybėmis, grupėse gali būti 
žaidžiami žaidimai, pvz. "Profesijų labirintas".

Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Atvirų durų diena “Planuok karjerą atsakingai” - 
teikiama informacija apie vasaros darbo galimybes 
(važiuojama į mokyklas, kviečiama atvykti);
karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės (remiamasi LDB duomenimis); 

- -

Karjeros konsultavimas ir 
informavimas (individualus ir grupėms, 
gali būti tęstinis): gali būti pristatomi 
darbo paieškos būdai ir priemonės

JRD - - - -
Projekto "Atrask save" (padidinti jaunimo 15-29 
metų aktyvumą švietime, darbo rinkoje)  
įgyvendinimo partneris.

- - -

AIKOS Interaktyvūs žaidimai vaikams, įsivertinimai ir profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš euroguidance) -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams. Nuorodos į "Pasimatuok profesiją" 
video, studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos

Kalba.lt vykdomi savo pažinimo
testus, intelekto testus (mokama). Pedagogas.lt nuotolinio 
mokymosi kursai savęs ir savo įgūdžių pažinimo tematikoje 
(planuojama)(mokama).

Kalba.lt moko, kaip planuoti savo karjeros 
kelią (mokama). Pedagogas.lt mokymai, 
karjeros planavimo tematikoje (planuojama) 
(mokama). 
Junior Achievement Lietuva  programa - 
mokymai, leidiniai pasirengimui karjerai 
(lyderystės, derybinių įgūdžių tobulinimas

Kalba.lt pažindina su specialybėmis, siūlo, kurios 
yra geriausios programos (mokama);
Projektas "kas tu" padeda surpasti kur stoti 
užsienyje į savo norimą specialybę. Taip pat tokią 
pat paslaugą siūlo Study plan international;
"Renkuosi tiksliuosius" - informacija apie 
technologinius-inžinerinius mokslus.  Pedagogas.
lt profesijų pažinimo tema, profesijos atstovų 
atsakymai į dažniausia užduodamus klausimus 
(planuojama) (mokama);
Junior Achievement Lietuva programa - mokymai, 
leidiniai, mentorystė verslumui ugdyti, verslo 
simuliacijos:

"Sėkmės mokykla" oranizuoja aktyvų patyriminį 
veiklinimą (moksleivių praktikos savaitės)
(mokama),
"būsiu" organizuoja pažintinį ir aktyvų patyriminį 
veiklinimą bei šešėliavimą. "Codeacademy 
Kids" dalyviams sudaromos galimybės atlikti 
patyriminį veiklinimą (mokama).
„Jaunasis kolega“ - Junior acheivement Lietuva 
projektas siūlantis pažintinio veiklinimo 
galimybes.

- - -

Asociacijos - - - - Pažintinis vizitas (LPK: Misjia-karjera). - - -

Darbdaviai/ 
Verslas - - Mobli Bioklasė - Thermo Fisher edukacinė 

programa gamtos mokslam populiarinti. -

Intesyvus profesinis veiklinimas/ praktika, 
patirtinis vizitas, šėšėliavimas, pažintinis 
veiklinimas.
Padeda organizuoti profesinį veiklinimą.
Druskininkai - Jaunimo užimtumo centras 
bendradarbiauja su verslininkais ir siūlo atlikti 
praktiką

- - -

Profesinis mokymas

Mokyklos -

Konsultacijos su karjeros konsultantais 
karjeros augimo, planavimo klausimais;
susitikimai su įmonių žmogiškųjų išteklių 
padalinio atstovais;

Susitkimai/diskusijos/seminarai su įmonių 
atstovais, kurie pasakoja apie įmones bei 
profesijų specifikas;
susitikimai su jau dirbančiais Alumni nariais;

Susitikimai su įmonių atstovais, pristatančiais savo 
srities rinkos tendencijas ir trūkstamas 
specialybes;

Pameistrystė;
Programų kūrimas kartu su socialiniais 
partneriais (pvz.: Akademija IT ir Infobalt 
glaudus bendradarbiavimas);
pažintinės ekskursijos į įmones;
įmonės paruoštų užduočių integravimas į 
mokymosi procesą;

Mokymas per praktinius įgūdžius;
studijų programos naujai kvalifikacijai įgyti 
(tęstinis mokymas);

-

Kviečia pas save į dirbtuves 
mokinius supažindinimui su 
sektorinėse klasėse turimomis 
technologijomis, inovacijomis bei 
laimėjimais
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Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Profesinis mokymas

LMNŠC
Individualios ir grupinės 
konsultacijos su karjeros konsultantu; 
testai,
žaidimai ir užduotys.

Individualios, grupinės konsultacijos 
su karjeros specialistas, 
testai (Holland, MBTI, interesų profilio, 
asmenybės polinkių, profesinių interesų 
nustatymo, kt),

Konsultacija su karjeros konsultatu, video 
skirtingoms profesijoms pristatyti - - - - -

Savivaldybės - - - -

Padeda organizuoti profesinį veiklinimą. 
Druskininkai - Jaunimo užimtumo centras 
bendradarbiauja su verslininkais ir siūlo atlikti 
praktiką

- - -

Euroguidance

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Testas "Verslo ryklys", parodantis, kuriam verslininko asmuo 
priklauso. Reikia turėti patirties;
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti savo kelią?" 
(pateikiamos užduoptys savęs pažinimui)

Video "4 karjeros planavimo žingsniai": (1) 
savęs pažinimas, (2) profesijos pasirinkimas, 
(3) mokymosi kelio pasirinkimas, (4) darbo 
paieška; 
Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas.  
Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip 
atrasti savo kelią?" (pateikiama informacija 
apie sprendimų priėmimą); 
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą).

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. Leidinys - pratybų sąsiuvinis 10-12kl. "Kaip atrasti 

savo kelią?" (pateikiama informacija apie darbo 
rinką)

- -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio;
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-

LDB

Konsultavimo paslaugos, teikiamos individualiai ir grupėms, 
tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, yra skirtos padėti klientui 
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo 
pakeitimo. Pvz. konsultavimas grupėse darbo ieškantiems 
asmenims tema: „Savęs pažinimas ir profesinis 
apsisprendimas“

-

Informavimas: LDB specialistai informaciją apie 
darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas; 
profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. 

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu;
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;

-

Teikia perkvalifikimo paslaugas LDB į profesinį 
moklymą siųstiems asmenims:
Profesinis mokymas: Finansuojamas PM, 
skiriama stipendija, galimai apmokamos 
apgyvendinimo ar kelionės išlaidos. Asmuo 
įsipareigoja bent 6mėn. dirbti pg. įgytą profesiją;
Pameistrystė: profesinio mokymo organizavimo 
forma, kai praktinis profesinis mokymas 
vykdomas pas darbdavį,realioje darbo vietoje, 
(teorinė dalis gali būti vykdoma ir mokykloje), 

Konsultacija su karjeros specialistu 
(pvz. atsinešti CV aptarimui), gali 
dalyvauti viešai skelbiamuose 
seminaruose, pvz. kaip pasirengti 
darbo pokalbiui ir pan.
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas;

-

JDC

Karjeros konsultavimas ir informavimas (individualus ir 
grupėms, gali būti tęstinis): savęs pažinimo veiklos; “galiu-
noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami asmenybės ir 
profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų profilio“ testas, 
Holland testas, Gardner testas), mokomasi asmenines 
savybes sieti su karjeros galimybėmis;

Karjeros konsultavimas ir informavimas 
(individualus ir grupėms, gali būti tęstinis): 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 

- -

"Darbo klubas" ir kiti seminarai: 
galimybė dalyvauti viešai 
skelbiamuose seminaruose, pvz. 
Plungės JDC renginio “Pokalbis su 
darbdaviu - sėkmės paslaptys” metu 
vyko praktiniai mokymai  jaunimui iki 
29m., kaip pasirengti darbo pokalbiui 
ir pan.

-

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- - - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos - - "Renkuosi tiksliuosius"  pateikiama informacija 

apie technologinius-inžinerinius mokslus. - "Būsiu" organizuoja pažintinį ir aktyvų patyriminį 
veiklinimą bei šešėliavimą. 

- -

Asociacijos - - - - - Bendradarbiauja su profesinio mokymo centrais 
rengiant PM ir vykdant PM - -

Darbdaviai / 
verslas - - - -

Praktinė profesinio mokymo dalis atliekama 
realioje 
darbo vietoje

Bendradarbiauja su profesinio mokymo centrais 
rengiant PM ir vykdant PM (Arginta ir Jeruzalės 
darbo rinkos mokymo centras, Intersugical ir 
Visagino technologijos ir verslo profesinio 
mokymo centras).

- -

Nesimokantys ir 
nedirbantys (15-29 

metų amžiaus)

Savivaldybės
Jaunimo garantijų koordinatorius - koordinuoja LDB ir JRD 
projekto "Atrask save" veiklas (konsultacija, asmenybės 
testai).

Jaunimo garantijų koordinatorius - koordinuoja 
LDB ir JRD projekto "Atrask save" veiklas, 
informuoja apie programos suteikiamas 
galimybes, padeda sudayti induvidualų 
tobūlėjimo planą

Jaunimo garantijų koordinatorius - koordinuoja 
LDB ir JRD projekto "Atrask save" veiklas 
(šėšialiavimas, konsuttacijos , mentorių pagalbą).

-
Jaunimo garantijų koordinatorius - koordinuoja 
LDB ir JRD projekto "Atrask save" veiklas, 
organizuoja savanorystės atlikimą.

- - -

Euroguidance

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Karjeros testas: http://www.cibonis.lt Atlikus pateikiamos 
asmeninės savybės ir požiūriai, kurie asmeniui arba/ir trukdo, 
siekiant karjeros (klausimai apie darbines patirtis - turi turėti 
patirties).
Tinkamo darbo testas (iš CV online). Atlikus testą įvardijami 5 
labiausiai tinkami ir 5 mažiausiai tinkami darbai (reikia turėti 
darbo patirties). 
Testas "Verslo ryklys", parodantis, kuriam verslininko asmuo 
priklauso. Reikia turėti patirties.
Darbo tinkamumo testas (CV market): Ar jūs dirbate sau 
tinkamiausią darbą?; (užimtiems)

Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas;
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą);

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. - - -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio;
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Nesimokantys ir 
nedirbantys (15-29 

metų amžiaus)

LDB

LDB ir JRD projektas "Atrask save" -  organizuojami teminiai 
mokymai / seminarai; konsultacija su KS, asmenybės testai.

LDB ir JRD projektas "Atrask save" - 
organizuojami organizuojami teminiai 
mokymai / seminarai, padedama sudayti 
individualaus tobūlėjimo planą. Veikia „Atrask 
save“ pasiekimų programa – įrankis internete 
kurio pagalba, atlikus tam tikras užduotis ir 
įgijus reikiamas kompetencijas, jos yra 
įvertinamos skaitmeniniais ženkliukais. Įgyjami 
ženkliukai leidžia stebėti ir įsivertinti savo 
pasiekimų tobulėjimą, „ištransliuoti“ pasauliui 
ką gali ir koks (-ia) tu esi. 
Vykdo "Atrask save" karjeros mokymo 
programas (pvz.: „Laiko, konfliktinių ir stresinių 
situacijų valdymas“)

"Atrask save" programą, kuri siūlo šėšialiavimo, 
konsuttacijos galimybės, mentorių pagalbą - LDB  ir JRD vykdo "Atrask save programą", 

kurioje organizuojamas patyriminis veiklinimas, 
savanorystė.

-

Bendradarbiaudama su LDB vykdo 
"Atrask save" mokymo programas  
(pvz.: „Efektyvus savęs pristatymas 
darbo paieškos ir darbo situacijose“)

-

JRD

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- - - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Studentai

Studentai: Aukštasis 
mokslas (kolegijos, 

universitetai)

Karjeros 
centrai

Karjeros valdymo informacinė sistema talpina savęs ir savo 
kompetencijų pažinimo testus

Vykdo individualias konsultacijas ir yra 
pritaikyti testai mokantys karjeros planavimo. 
Organizuojamos mentorystės programos. 
Paskaitos (KTU: Veik.Valdyk.Vadovauk);
mentorystės programos.

Organizuojamos karjeros dienos, mentorystės 
programos; 

Karjeros centro darbuotojai suteikia informaciją 
apie darbo rinkos poreikius, taip pat karjeros 
valdymo puslapyje yra randama absolventų 
įsidarbinamumo stebėsenos sistema.
Paskaitos (KTU: Veik.Valdyk.Vadovauk)

Siūlo ir organizuoja praktikų vietas Lietuvoje ir 
užsienyje. Profesinės praktikos studijų metu 
(įmonėse, institucijose, įstaigose, mokslinių 
tyrimų centruose). VDU  “Išmanioji praktika” 
ugdo studentų verslumą ir tarpdisciplinio 
problemų sprendimo gebėjimus. 

- Vyksta individualūs ir grupiniai darbo 
ieškos mokymai. -

Euroguidance

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Leidinys: "Savęs pažinimo vadovas studentui";
Testas "Verslo ryklys", parodantis, kuriam verslininko asmuo 
priklauso. Reikia turėti patirties.

Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas; 
Leidinys: "Mokymosi ir karjeros galimybių 
pažinimo vadovas studentui";
Leidinys: "Karjeros valdymo informacinių 
šaltinių vadovas studentui";
Leidinys: "Karjeros planavimo vadovas 
studentui";
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą);

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. - - -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio.
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-

LDB

Konsultavimo paslaugos, teikiamos individualiai ir grupėms, 
tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, yra skirtos padėti klientui 
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo 
pakeitimo. Pvz. konsultavimas grupėse darbo ieškantiems 
asmenims tema: „Savęs pažinimas ir profesinis 
apsisprendimas“

-

Informavimas: LDB specialistai informaciją apie 
darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas; 
profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. 

Konsultacija su karjeros specialistu (LDB 
duomenys); darbo biržos profesijų žemėlapis; 
įsidarbinimo barometras; 
Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu. 

- -

Konsultacija su karjeros specialistu 
(pvz. atsinešti CV aptarimui), gali 
dalyvauti viešai skelbiamuose 
seminaruose, pvz. kaip pasirengti 
darbo pokalbiui ir pan.
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas;

-

JDC
Karjeros konsultavimas ir informavimas: savęs pažinimo 
veiklos; “galiu-noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami 
asmenybės ir profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų 
profilio“ testas, Holland testas, Gardner testas), ir kt.

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 

- -

Konsultavimas, pvz. aptariama kaip 
patobulinti atsineštą CV;
"Darbo klubas" ir kiti seminarai: 
galimybė dalyvauti viešai 
skelbiamuose seminaruose, pvz. 
Plungės JDC renginio “Pokalbis su 
darbdaviu - sėkmės paslaptys” metu 
vyko praktiniai mokymai  jaunimui iki 
29m., kaip pasirengti darbo pokalbiui 
ir pan.

Studentai pasiekiami JDC 
dalyvaujant karjeros mugėse 
aukštosiose mokyklose;
Galima nemokamai naudotis 
interneto paslaugomis; 
Ieškantys darbo gali registruotis 
aukštos kvalifikacijos specialistų 
duomenų bazėje "Talentų bankas";

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- -

Yra pateikiamos perkvalifikavimo (papildomų 
mokymų) galimybės ir sąrašas veiklų, kur 
kreiptis (Kartojasi su darbo biržos pateikiama 
informacija).

- -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos -

Codeacademy turi karjeros centrą, kuriame 
individualių konsultacijų pagalba padeda 
pasirinkti karjeros kelią (mokama).
GLL LT Big brother mentorystės programa.
Video ir straipsniai, kaip rašyt CV ir pasiruošti 
darbo pokalbiui (Firstly.lt)

- -
Codeacademy (mokama), baltic talents siūlo 
praktikas pabaigus jų siūlomus mokymus. Gera 
praktika siūlo praktikos vietas, Partners4value.

Codeacademy ir coding school (mokama) bei 
baltic talents vykdo perkvalifikavimą į IT. 
Codeacademy taip pat į inžinerinę sritį-
techacademy (mokama). 

Codeacademy karjeros centras 
padeda ieškotis darbo savo mokyklos 
absolventams (mokama).
CV ir motyvacinio laiško rašymo 
mokymai, ruošimas darbo poklabiui 
(Firsty.lt)

-



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Studentai: Aukštasis 
mokslas (kolegijos, 

universitetai)

Asociacijos - Mentorystė (Infobalt: Women go tech) - - Intesyvus profesinis veiklinimas/ praktika (LPK: 
Partners 4 value, LVDK: Gera praktika)

Akademija IT siūlo
persikvalifikavimo galimybę 
su pameistryste. Infobalt
 projektas

- -

Darbdaviai / 
verslas - - - -

If praktika, Telia IT akademija, NFQ akademija, 
Barlcays UNIX akademija, Sourcery akademija, 
Affecto CGI praktika, Grant Thorton praktika, 
Elinta praktika ir kitos

- - -

Suaugę 

Suaugę (bedarbiai ir 
užimti)

Euroguidance 
(bedarbiams)

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Karjeros testas: http://www.cibonis.lt Atlikus pateikiamos 
asmeninės savybės ir požiūriai, kurie asmeniui arba/ir trukdo, 
siekiant karjeros (klausimai apie darbines patirtis - turi turėti 
patirties).
Tinkamo darbo testas (iš CV online). Atlikus testą įvardijami 5 
labiausiai tinkami ir 5 mažiausiai tinkami darbai (reikia turėti 
darbo patirties). 
Testas "Verslo ryklys", parodantis, kuriam verslininko asmuo 
priklauso. Reikia turėti patirties;
(Užimtiems) Darbo tinkamumo testas (CV market): Ar jūs 
dirbate sau tinkamiausią darbą?;

Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas.  

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. - - -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio;
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-

Karjeros 
centrai -

Suaugusiųjų mokymo centrai
vykdo konsultacijas, karjeros planavimo 
mokymus

- - Suaugusiųjų mokymo centrai vykdo eskursijas, 
važiuoja į įmonių atvirų durų dienas - - -

LDB
(Bedarbiams)

Konsultavimo paslaugos, teikiamos individualiai ir grupėms 
(pvz. grupinis konsultavimo užsiėmimas „Mano pasiekimų 
aplankas“ nemotyvuotiems bedarbiams), tiesiogiai ar 
nuotoliniu būdu, yra skirtos padėti klientui pasirinkti profesiją ar 
planuoti karjerą, patarti dėl darbo pakeitimo.
Individualios konsultacijos: LDB specialistai padeda klientui 
išsiaiškinti galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti 
motyvuotą sprendimą dėl užimtumo tikslų; apsispręsti dėl 
profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo; pasirinkti 
tinkamiausias aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir 
darbo rinkos paslaugas.

Konsultavimas: aptarus kliento norus ir 
galimybes, sudaromas individualus užimtumo 
veiklos planas, kuriame kryptingai 
suplanuojami veiksmai, padėsiantys įsidarbinti 
bei numatyti veiksmingiausi darbo paieškos 
būdai.

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo 
sąlygas; profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. 

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu. 

Įdarbinimas subsidijuojant - priemonė įsidarbinti 
ir įsitvirtinti  darbo rinkoje (skirtas t.t. grupėms, 
pvz. neįgaliesiems, nekvalifikuotiems, 
ilgalaikiams bedarbiams, vyresniems nei 50 ir 
jauniesniems nei 29 bedarbiams ir kt.);
Stažuotė - 6mėn neatlygintinas įdarbinimas, 
dalyvauti gali turintys t.t. kvalifikaciją, pagal 
kurią nedirba bent 6mėn., LDB moka stipendiją. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas: asmuo 
apmokomas darbo vietoje, darbovietėje yra 
paskirtas darbuotojas ne mažiau nei 20% laiko 
skiriantis įdarbinto asmens apmokymams, LDB 
moka dalinę subsidiją darbo užmokesčiai ir VSD 
kompensuoti (skirtas dalyvaujantiems 
profesiniame mokyme arba jį baigusiems, arba 
pirmąkart pg. įgytą kvalifikaciją dirbti 
pradedantiems asmenims); 
Profesinis mokymas: Finansuojamas PM, 
skiriama stipendija, galimai apmokamos 
apgyvendinimo ar kelionės išlaidos. Asmuo 
įsipareigoja bent 6mėn. dirbti pg. įgytą profesiją;
Pameistrystė: profesinio mokymo organizavimo 
forma, kai praktinis profesinis mokymas 
vykdomas pas darbdavį,realioje darbo vietoje, 
(teorinė dalis gali būti vykdoma ir mokykloje), 
LDB kompensuoja dalį įdarbinamojo 
užmokesčio (ir kt.), darbdavys įsipareigoja 
įdarbinti, o asmuo įsidarbinti 6-iems mėn.

Bendruose informacijos ir konsultacijų 
centruose konsultuojama CV, 
motyvacinio laiško rengimo ir kt. 
klausimais.
Darbo ieškančių asmenų grupiniai 
susitikimai su darbdaviais, siekiant 
užimti laisvas darbo vietas įmonėje, 
pvz. Maxima.
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas, 
Vyresnių asmenų bankas.

Ir kitos užimtumo rėmimo 
priemonės: Parama judumui, 
įdarbinimas subsidijuojant, parama 
darbo vietoms steigti (darbo vietų 
steigimo subsidija, vietiėns 
užimtumo iniciatyvos,savarankiško 
užimtumo rėmimas); neformalių 
kompetencijų pripažinimas;
Užimtumo didinimo programos; 

LDB 
(užimtiems)

Konsultavimo paslaugos, teikiamos individualiai ir grupėms, 
tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, yra skirtos padėti klientui 
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo 
pakeitimo. Pvz. konsultavimas grupėse darbo ieškantiems 
asmenims tema: „Savęs pažinimas ir profesinis 
apsisprendimas“

-

LDB specialistai teikia informaciją apie darbo 
pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas; 
profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. 

LDB specialistai teikia informaciją apie padėtį 
darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; laisvas 
darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu. 

-

 Profesinis mokymas (PM): Finansuojamas PM, 
skiriama stipendija, galimai apmokamos 
apgyvendinimo ar kelionės išlaidos. Asmuo 
įsipareigoja bent 6mėn. dirbti pg. įgytą profesiją. 
Užimti asmenys PM paslaugas gali rinktis iš 
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio 
mokymo ir paklausių kompetencijų neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programų sąrašų;

Bendruose informacijos ir konsultacijų 
centruose konsultuojama CV, 
motyvacinio laiško rengimo ir kt. 
klausimais.
Darbo ieškančių asmenų grupiniai 
susitikimai su darbdaviais, siekiant 
užimti laisvas darbo vietas įmonėje, 
pvz. Maxima.
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas, 
Vyresnių asmenų bankas.

-

JDC 
(bedarbiams)

Karjeros konsultavimas ir informavimas: savęs pažinimo 
veiklos; “galiu-noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami 
asmenybės ir profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų 
profilio“ testas, Holland testas, Gardner testas), ir kt.;
“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart ieškantiems darbo 
(2) abiturientams (ir kt.neturintiems kvalifikacijos): padedama 
planuoti karjerą – teikiamos profesinio informavimo ir 
konsultavimo paslaugos;
Motyvaciniai seminarai “Aš galiu” (1 ciklas - 3 temos): (1) 
Savęs pažinimas ir vertinimas (2) Mano norai ir galimybės;

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;
Motyvaciniai seminarai “Aš galiu” (1 ciklas - 3 
temos): (3) Mano tikslas. Kaip jį pasiekti? 
(skirta formuluoti tikslus ir parengti individualų 
veiksmų planą).

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 
“Pirmojo darbo programa” pirmąkart ieškantiems 
darbo (1) absolventams (ir kt. turintiems profesiją): 
supažindina su situacija darbo rinkoje;
“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart 
ieškantiems darbo (2) abiturientams (ir kt.
neturintiems kvalifikacijos): padedama planuoti 
karjerą – teikiamos profesinio informavimo ir 
konsultavimo paslaugos;

-

“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart 
ieškantiems darbo (2) abiturientams (ir kt.
neturintiems kvalifikacijos): padedama planuoti 
karjerą – sudaromos galimybės įgyti darbo 
rinkoje paklausią profesiją. 

Konsultavimas, pvz. individualiai 
aptariama kaip patobulinti atsineštą 
CV;
“Darbo klubas” ir kiti seminarai, 
paskaitos. Pristatomos profesijos 
pasirinkimo, CV rengimo, motyvacinio 
laiško rašymo, pasiruošimo darbo 
pokalbiui temos, verslumas. Taip pat 
pristatyti informaciją kviečiami 
lektoriai, atvyksta įvairūs partneriai, 
pvz. Darbo inspekcijos atstovai, 
“Versli Lietuva” darbuotojai. 
“Pirmojo darbo programa” pirmąkart 
ieškantiems darbo (1) absolventams 
(ir kt. turintiems profesiją): 
supažindina su darbo paieškos 
metodais, įsidarbinimo dokumentų 
rengimu, padeda pasirengti pokalbiui 
su darbdaviu;
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas.

-

JDC 
(užimtiems)

Karjeros konsultavimas ir informavimas: savęs pažinimo 
veiklos; “galiu-noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami 
asmenybės ir profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų 
profilio“ testas, Holland testas, Gardner testas), ir kt.

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 

- -

Konsultavimas, pvz. aptariama kaip 
patobulinti atsineštą CV;
"Darbo klubas" ir kiti seminarai: 
galimybė dalyvauti viešai 
skelbiamuose seminaruose, pvz. 
Plungės JDC renginio “Pokalbis su 
darbdaviu - sėkmės paslaptys” metu 
vyko praktiniai mokymai  jaunimui iki 
29m., kaip pasirengti darbo pokalbiui 
ir pan.
Informavimas apie registravimąsi 
darbo paieškos svetainėse: Bendrasis 
CV duomenų bankas, Talentų bankas.

-



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Suaugę (bedarbiai ir 
užimti)

JRD - - -
Projekto "Atrask save" (padidinti jaunimo 15-29 
metų aktyvumą švietime, darbo rinkoje)  
įgyvendinimo partneris.

- - - -

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti, interaktyvūs žaidimai
vaikams. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- - Yra pateikiamos perkvalifikavimo (papildomų 
mokymų) galimybės ir sąrašas veiklų, kur 
kreiptis (Kartojasi su darbo biržos pateikiama 
informacija).

- -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos - - - - -

Codeacademy ir Coding School (mokama), 
Baltic 
Talents vykdo perkvalifikavimą 
į IT, Codeacademy taip pat į inžinerinę 
sritį-techacademy (žmonėms virš
18 metų (mokama).

- -

Asociacijos - - - - -

Akademija IT siūlo
persikvalifikavimo galimybę 
su pameistryste nuo 18 metų.
Infobalt projektas

- -

Darbdaviai / 
verslas - - - - -

Vykdo profesinį mokymą (Arginta, CNC 
Technologies). Bendradarbiaudami su 
profesinio mokymo centrais rengia profesinio 
mokymo programas (Arginta ir Jeruzalės darbo 
rinkos mokymo centras, Intersugical ir Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo 
centras).

- -

Jaunimas (iki 29) 
(bedarbiai ir užimti)

Savivaldybės - - - -
Druskininkai - Jaunimo užimtumo centras 
bendradarbiauja su verslininkais ir siūlo atlikti 
praktiką

- - -

Euroguidance

Testas - "Karjeros aitvaras", parodantis karjeros kompetencijų 
išsivystymą: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę;
Testas - "Profesijų mozaika", parodantis pagal asmenybę 
galimai tinkamas profesijas;
Testas - asmenybės testas MBTI; 
Karjeros testas: http://www.cibonis.lt Atlikus pateikiamos 
asmeninės savybės ir požiūriai, kurie asmeniui arba/ir trukdo, 
siekiant karjeros (klausimai apie darbines patirtis - turi turėti 
patirties).
Tinkamo darbo testas (iš CV online). Atlikus testą įvardijami 5 
labiausiai tinkami ir 5 mažiausiai tinkami darbai (reikia turėti 
darbo patirties). 
Testas "Verslo ryklys", parodantis, kuriam verslininko asmuo 
priklauso. Reikia turėti patirties.
Darbo tinkamumo testas (CV market): Ar jūs dirbate sau 
tinkamiausią darbą?; (užimtiems)

Lektorių paskaitų video: (1) kaip pradėti 
karjerą, (2) kaip planuoti, (5) savanoriavimo 
nauda, (6) stresas;
Leidinys - "Siek, planuok, veik." (metodinis 
leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir 
planuoti karjerą);

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. - - -

Leidinys "Darbo paieškos vadovas", 
kuriame pateikiami naudingi praktiniai 
patarimai, kurie pravers ieškant darbo 
- nuo asmeninio nusiteikimo svarbos 
iki darbo pokalbio;
Lektorių paskaitų video: (3) kaip kurti 
išskirtinį CV; (4) kaip pamilti savo 
darbą;

-

LDB 
(užimtiems)

Konsultavimo paslaugos, teikiamos individualiai ir grupėms, 
tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, yra skirtos padėti klientui 
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo 
pakeitimo. Pvz. konsultavimas grupėse darbo ieškantiems 
asmenims tema: „Savęs pažinimas ir profesinis 
apsisprendimas“ -

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo 
sąlygas; profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. 

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu. -

 Profesinis mokymas: Finansuojamas PM, 
skiriama stipendija, galimai apmokamos 
apgyvendinimo ar kelionės išlaidos. Asmuo 
įsipareigoja bent 6mėn. dirbti pg. įgytą profesiją. 
Užimti asmenys PM paslaugas gali rinktis iš 
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio 
mokymo ir paklausių kompetencijų neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programų sąrašus;

Bendruose informacijos ir konsultacijų 
centruose konsultuojama CV, 
motyvacinio laiško rengimo ir kt. 
klausimais.
Darbo ieškančių asmenų grupiniai 
susitikimai su darbdaviais, siekiant 
užimti laisvas darbo vietas įmonėje, 
pvz. Maxima.

Registracija darbo paieškos 
svetainėse: Bendrasis CV duomenų 
bankas, Talentų bankas, Vyresnių 
asmenų bankas.

LDB
(Bedarbiams)

LDB ir JRD projektas "Atrask save" -  organizuojami teminiai 
mokymai / seminarai; konsultacija su karjeros specialistu, 
asmenybės testai.

Konsultavimas: aptarus kliento norus ir 
galimybes, sudaromas individualus užimtumo 
veiklos planas, kuriame kryptingai 
suplanuojami veiksmai, padėsiantys įsidarbinti 
bei numatyti veiksmingiausi darbo paieškos 
būdai. Bendradarbiaujant su JRD, ""Atrask 
save"" programoje, organizuojami teminiai 
mokymai / seminarai; 
Veikia „Atrask save“ pasiekimų programa – 
įrankis internete kurio pagalba, atlikus tam 
tikras užduotis ir įgijus reikiamas 
kompetencijas, jos yra įvertinamos 
skaitmeniniais ženkliukais. Įgyjami ženkliukai 
leidžia stebėti ir įsivertinti savo pasiekimų 
tobulėjimą, „ištransliuoti“ pasauliui ką gali ir 
koks (-ia) tu esi. 

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo 
sąlygas; profesijos pasirinkimą, joms keliamus 
reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes; 
profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, 
tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką ir 
kt. teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu 
būdu. Su JRD vykdo "Atrask save" programą, kuri 
siūlo šėšialiavimo, konsutacijos galimybės, 
mentorių pagalbą. 

Informavimas: LDB specialistai teikia informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu. LDB specialistai informaciją apie 
padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu;
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;"

Įdarbinimas subsidijuojant - priemonė įsidarbinti 
ir įsitvirtinti  darbo rinkoje ;
Stažuotė - 6mėn neatlygintinas įdarbinimas, 
dalyvauti gali turintys t.t. kvalifikaciją, pagal 
kurią nedirba bent 6mėn., LDB moka stipendiją. 
Savanoriškos praktikos rėmimas  (sveikatos 
draudimu bei išsaugant registraciją LDB) 
praktiniams įgūdžiams įgyti. 
Su JRD vykdo "Atrask save programą", kurioje 
organizuojamas patyriminis veiklinimas, 
savanorystė.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas: asmuo 
apmokomas darbo vietoje, darbovietėje yra 
paskirtas darbuotojas ne mažiau nei 20% laiko 
skiriantis įdarbinto asmens apmokymams, LDB 
moka dalinę subsidiją darbo užmokesčiai ir VSD 
kompensuoti (skirtas dalyvaujantiems 
profesiniame mokyme arba jį baigusiems, arba 
pirmąkart pg. įgytą kvalifikaciją dirbti 
pradedantiems asmenims); 
Profesinis mokymas: Finansuojamas PM, 
skiriama stipendija, galimai apmokamos 
apgyvendinimo ar kelionės išlaidos. Asmuo 
įsipareigoja bent 6mėn. dirbti pg. įgytą profesiją;
Pameistrystė: profesinio mokymo organizavimo 
forma, kai praktinis profesinis mokymas 
vykdomas pas darbdavį,realioje darbo vietoje, 
(teorinė dalis gali būti vykdoma ir mokykloje), 
LDB kompensuoja dalį įdarbinamojo 
užmokesčio (ir kt.), darbdavys įsipareigoja 
įdarbinti, o asmuo įsidarbinti 6-iems mėn. Su 
JRD vykdo „Naujas startas“ programą darbo 
įgūdžiams 
tiesiogiai darbo vietoje įgyti, gauti darbo 
užmokesčio subsidiją 

Bendruose informacijos ir konsultacijų 
centruose konsultuojama CV, 
motyvacinio laiško rengimo ir kt. 
klausimais.
Darbo ieškančių asmenų grupiniai 
susitikimai su darbdaviais, siekiant 
užimti laisvas darbo vietas įmonėje, 
pvz. Maxima.

Registracija darbo paieškos 
svetainėse: Bendrasis CV duomenų 
bankas, Talentų bankas, Vyresnių 
asmenų bankas.
Ir kitos užimtumo rėmimo 
priemonės: Parama judumui, 
įdarbinimas subsidijuojant, parama 
darbo vietoms steigti (darbo vietų 
steigimo subsidija, vietiėns 
užimtumo iniciatyvos,savarankiško 
užimtumo rėmimas); neformalių 
kompetencijų pripažinimas;
Užimtumo didinimo programos; 



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Jaunimas (iki 29) 
(bedarbiai ir užimti)

JDC 
(bedarbiams)

Karjeros konsultavimas ir informavimas: savęs pažinimo 
veiklos; “galiu-noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami 
asmenybės ir profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų 
profilio“ testas, Holland testas, Gardner testas), ir kt.;
“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart ieškantiems darbo 
(2) abiturientams (ir kt.neturintiems kvalifikacijos): padedama 
planuoti karjerą – teikiamos profesinio informavimo ir 
konsultavimo paslaugos;
Motyvaciniai seminarai “Aš galiu” (1 ciklas - 3 temos): (1) 
Savęs pažinimas ir vertinimas (2) Mano norai ir galimybės;

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;
Motyvaciniai seminarai “Aš galiu” (1 ciklas - 3 
temos): (3) Mano tikslas. Kaip jį pasiekti? 
(skirta formuluoti tikslus ir parengti individualų 
veiksmų planą).

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 
“Pirmojo darbo programa” pirmąkart ieškantiems 
darbo (1) absolventams (ir kt. turintiems profesiją): 
supažindina su situacija darbo rinkoje;
“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart 
ieškantiems darbo (2) abiturientams (ir kt.
neturintiems kvalifikacijos): padedama planuoti 
karjerą – teikiamos profesinio informavimo ir 
konsultavimo paslaugos;

-

“Pirmojo darbo programa” skirta pirmąkart 
ieškantiems darbo (2) abiturientams (ir kt.
neturintiems kvalifikacijos): padedama planuoti 
karjerą – sudaromos galimybės įgyti darbo 
rinkoje paklausią profesiją. 

Konsultavimas, pvz. individualiai 
aptariama kaip patobulinti atsineštą 
CV;
“Darbo klubas” ir kiti seminarai, 
paskaitos. Pristatomos profesijos 
pasirinkimo, CV rengimo, motyvacinio 
laiško rašymo, pasiruošimo darbo 
pokalbiui temos, verslumas. Taip pat 
pristatyti informaciją kviečiami 
lektoriai, atvyksta įvairūs partneriai, 
pvz. Darbo inspekcijos atstovai, 
“Versli Lietuva” darbuotojai. 
“Pirmojo darbo programa” pirmąkart 
ieškantiems darbo (1) absolventams 
(ir kt. turintiems profesiją): 
supažindina su darbo paieškos 
metodais, įsidarbinimo dokumentų 
rengimu, padeda pasirengti pokalbiui 
su darbdaviu;

Galima nemokamai naudotis 
interneto paslaugomis; 
Ieškantys darbo gali registruotis 
aukštos kvalifikacijos specialistų 
duomenų bazėje "Talentų bankas";

JDC 
(užimtiems)

Karjeros konsultavimas ir informavimas: savęs pažinimo 
veiklos; “galiu-noriu-reikia” profesijos formulė, atliekami 
asmenybės ir profesinio kryptingumo testai (pvz. „Interesų 
profilio“ testas, Holland testas, Gardner testas), ir kt.

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
aptariama asmeninės karjeros planavimo 
svarba ir pagrindiniai karjeros planavimo 
aspektai, nagrinėjami profesijos pasirinkimo 
būdai;

-

Karjeros konsultavimas ir informavimas: 
pristatoma esama situacija darbo rinkoje ir 
karjeros galimybės, profesijų žemėlapis, 
įsidarbinimo barometras (remiamasi LDB 
duomenimis); 

- -

Konsultavimas, pvz. aptariama kaip 
patobulinti atsineštą CV;
"Darbo klubas" ir kiti seminarai: 
galimybė dalyvauti viešai 
skelbiamuose seminaruose, pvz. 
Plungės JDC renginio “Pokalbis su 
darbdaviu - sėkmės paslaptys” metu 
vyko praktiniai mokymai  jaunimui iki 
29m., kaip pasirengti darbo pokalbiui 
ir pan.

Studentai pasiekiami JDC 
dalyvaujant karjeros mugėse 
aukštosiose mokyklose;
Galima nemokamai naudotis 
interneto paslaugomis; 
Ieškantys darbo gali registruotis 
aukštos kvalifikacijos specialistų 
duomenų bazėje "Talentų bankas";

JRD
Bendradarbiaujant su LDB, "Atrask save" programoje, 
organizuojami teminiai mokymai / seminarai; konsultacija su 
karjeros specialistu; asmenybės testai.

Konsultacija su karjeros specialistu;
Bendradarbiaujant su LDB, "Atrask save" 
programoje, organizuojami teminiai mokymai / 
seminarai; 
Veikia „Atrask save“ pasiekimų programa – 
įrankis internete kurio pagalba, atlikus tam 
tikras užduotis ir įgijus reikiamas 
kompetencijas, jos yra įvertinamos 
skaitmeniniais ženkliukais. Įgyjami ženkliukai 
leidžia stebėti ir įsivertinti savo pasiekimų 
tobulėjimą, „ištransliuoti“ pasauliui ką gali ir 
koks (-ia) tu esi. 

Su LDB vykdo "Atrask save" programą, kuri siūlo 
šėšialiavimo, konsuttacijos galimybės, mentorių 
pagalbą. 

-
Su LDB vykdo "Atrask save programą", kurioje 
organizuojamas patyriminis veiklinimas, 
savanorystė.

Su LDB vykdo „Naujas startas“ programą 
darbo įgūdžiams tiesiogiai darbo vietoje 
įgyti, gauti darbo užmokesčio subsidiją 

Bendradarbiaudama su LDB vykdo 
"Atrask save" mokymo programas  
(pvz.: „Efektyvus savęs pristatymas 
darbo paieškos ir darbo situacijose“)

Su LDB vykdo "Atrask save" 
karjeros mokymo programas (pvz.: 
„Laiko, konfliktinių ir stresinių 
situacijų valdymas“)

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

Studijų programų sąrašai, Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus nuorodos, profesijos pasirinkimo 
testai (naudojama medžiaga iš euroguidance)

- Yra pateikiamos perkvalifikavimo (papildomų 
mokymų) galimybės ir sąrašas veiklų, kur 
kreiptis (Kartojasi su darbo biržos pateikiama 
informacija).

- -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos - - - - -

Codeacademy ir Coding School (mokama), 
Baltic Talents vykdo perkvalifikavimą 
į IT, Codeacademy taip pat į inžinerinę 
sritį-techacademy (žmonėms virš
18 metų (mokama).

- -

Asociacijos - - - - -

Akademija IT siūlo
persikvalifikavimo galimybę 
su pameistryste nuo 18 metų.
Infobalt projektas

- -

Darbdaviai / 
verslas - - - - -

Vykdo profesinį mokymą (Arginta, 
CNC Technologies). Bendradarbiaudami
su profesinio mokymo centrais rengia 
profesinio mokymo programas (Arginta 
ir Jeruzalės darbo rinkos mokymo 
centras, Intersugical ir Visagino 
technologijos ir verslo profesinio
mokymo centras).

- -

kita - - - - - - -
Invega pradekdirbtisau.lt - programa 
verslumui skatinti , naujo verlso 
pradžiai remti

Profesinio orientavimo paslaugų teikėjams taikomos paslaugos (pagalba, kvalifikacijos kėlimo paslaugos ir kitos priemonės, siekiant užtikrinti PO kokybę)

Moksleivių tėvai 

Mokyklos Informuoja tėvus apie savęs pažinimo testus, pasiekiamus 
virtualioje aplinkoje;

Tėvų susitikimų metu konsultuoja ir moko 
tėvus, kaip teisingai padėti vaikui profesijos 
pasirinkimo klausimais;
 pažindina tėvus su mokymosi įstaigų gausa, 
jų skirtumais ir kiekvienos jų privalumais, 
pabrėžiant, jog ne kiekvienam mokiniui yra 
reikalingas aukštasis išsilavinimas, o daug 
svarbiau yra nukreipti mokinį į jo paties 
sąmoningai pasirinktą profesijos kryptį.

- -
Suteikia galimybę aktyviems tėvams prisidėti 
prie PO sistemos, pakviečiant mokinius į savo 
darbo vietą;

- - -

LMNŠC Mukis.lt teikiamos nuorodos į testus;
konsultacijos besikreipiantiems tėvams;

Teikia informaciją apie aukštąsias mokyklas, 
profesinio mokymo įstaigas mukis.lt tinklapyje 
bei teikia konsultacijas tėvams

Paskaitos, profesijas pristatantys video mukis.lt;
organizuoja renginius moksleiviams ir jų tėvams, 
pvz. kviečiami įvairių profesijų atstovai papasakoti 
apie savo patirtis, karjeros kelią, pristatoma 
LAMABPO sistema ir pan. 

- - - - -



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Moksleivių tėvai 

Euroguidance

Testas tėvams skirtas tėvų santykio su vaiku tipui nustatyti, 
patariantis kaip bendrauti su vaiku kalbant apie karjerą. 
Rezultatas: koks esi tėvas ir keletas patarimų kaip bendauti su 
vaikui kalbant apie karjerą, pvz. nežiūrėti stereotipiškai.

Leidinys "Kaip padėti vaikui renkantis karjeros 
kelią?", kuriame tėvams pateikiama 
informacija apie vaiko karjeros planavimą, 
planavimo žingsnius, kaip tėvai gali padėti 
savo vaikams pažinti save, pasirinkti profesiją 
ir mokymosi kelią.
Testas tėvams. Rezulatas: koks esi tėvas ir 
keletas patarimų kaip bendauti su vaikui 
kalbant apie karjerą, pvz. nežiūrėti 
stereotipiškai.

Tinklapyje patalpinti video, atspindintys apie 50 
skirtingų profesijų. - - - - -

Karjeros 
centrai Organizuoja karjeros dienas - - - - -

LDB - - -

LDB specialistai informaciją apie padėtį darbo 
rinkoje ir jos pokyčių prognozes; laisvas darbo 
vietas ir pretendentams keliamus reikalavimus, 
kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes ir kt. 
teikia individualiai, grupėms, ar nuotoliniu būdu;
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;

- - - -

JDC -

Vilniaus JDC teikė papildomas paslaugas: 
mokyklose vykdė tėvų dienas - vyko į tėvų 
susirinkimus konsultuoti tėvų kaip padėti vaikui 
apsispręsti dėl karjeros (pagal JDC užsakymu 
kurtą metodiką).

- - - - - -

AIKOS - -

Yra sąrašas, kuriame surašyta
mokymai, studijos ir aprašymai
kokias profesijas įgyti, ką reikia
studijuoti. Studijų programų sąrašai, Lietuvos 
profesijų klasifikatoriaus nuorodos, profesijos 
pasirinkimo testai (naudojama medžiaga iš 
euroguidance)

- - - - -

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios

- - - -

Privačios 
iniciatyvos

Pedagogas.lt siūlys kursus tėvams apie vaiko savęs pažinimą, 
mokymosi metodų skirtingumą.

Pedagogas.lt siūlys kursus apie vaiko 
mokymosi karjerai planavimą.

Pedagogas.lt siūlys video apie skirtingas 
profesijas, kuriuose atsakys į dažniausia 
kylančius klausimus.

- - - -

Darbdaviai / 
verslas - - - Įmonės veiklos / karjeros įmonėje pristatymas. - - - -

Karjeros specialistai 

Mokyklos Su LMNŠC UKS pagalba organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus karjeros specialistams - - -

LMNŠC
UKS koordinuoja ir organizuoja karjeros specialistų ir pedagogų aprūpinimą informacine ir metodine medžiaga, 
rengia jiems skirtus kvalifikacijos tobulinimo seminarus ugdymo karjerai tema LMNŠC centre, Vilniuje. Talpina 
informaciją mukis.lt

Paskaitos, profesijas pristatantys video

Pasinaudodama turima kontaktų baze verslo 
sektoriuje, padeda organizuoti susitikimus su 
verslo atstovais, organizuoti pažintinius vizitus į 
įmones.

Pasidalina veiklinimo galimybėmis, atėjusiomis 
iš turimos verslo atstovų duomenų bazės;
Inicijavo profesinio veiklinimo iniciatyvą „Šok į 
tėvų klumpes“ ir koordinuoja jos vykdymą, 
teikiant pagalbą susidomėjusiems karjeros 
konsultantams mokyklose;

- - -

Savivaldybės - - -
Paskaitos, padeda organizuoti susitikimus su 
verslo atstovais, padeda organizuoti pažintinius 
vizitus (į įmones).

Ieško verslo partnerių mokyklų veiklinimo 
iniciatyvai vykdyti. Bendradarbiaudama su 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, 
vykdo „Renkuosi Šiaulius“ projektą, kurio tikslas 
supažindinti mokyklų karjeros specialistus su 
darbo rinkos poreikiais ir parodyti, kad Šiauliai 
gali būti jaunimo sėkmingos karjeros miestas

- -

Kai kurios savivaldybės skiria lėšas 
iš savo biudžeto, profesinio 
orientavimo veiklų vykdymui ir 
atskiro karjeros specialisto išlaikymui 
mokyklose. Tokiu atveju 
savivaldybės aktyviau vykdo PO 
veiklos stebėseną, atlieka mokinių ir 
karjeros konsultantų apklausas, 
stebi vaikų atliekamų praktikų 
kokybę.

Euroguidance

Grįžtamojo ryšio žaidimas ir žaidimo vadovas (metodinė 
medž.). Skirtas konsultantams ir asmenims, norintiems geriau 
pažinti save. 
Žaidimas "Profesijų labirintas". Skirtas žaisti grupėje, jo tikslas 
- padėti žaidėjams identifikuoti savo poreikius ir juos 
atitinkančią profesijų grupę. 

„Edukacinių priemonių rinkinys profesijos 
konsultantams mokyklose“: (1) Metodinis stalo 
žaidimas “Mano karjeros kelias”; (2) 
pasirinkimų kortos „Pokyčiai karjeroje - ar 
niekas ne per vėlu" šiuo užsiėmimu lavinami 
karjeros valdymo įgūdžiai. 
(3) Darbinės veiklos simuliacijos „Profesinė 
veikla - ar tai man?" skatina profesinės veiklos 
suvokimą.vadybininko, maketuotojo, projekto 
vadovo, aministratoriaus profesijos. 
(4) Karjeros atvejų analizė - „Situacijos 
karjeroje", lavinamas sprendimų priėmimas, 
alternatyvų numatymas, ieškojimas. 
(5)Konsultavimo metodas “Penkių kampų 
žvaigždė” . Noriu-nenoriu-pagalba-trukdžiai-
veiksmas, asptariami asmens norai ir kaip juos 
įgyvendinti.

Tinklapyje patalpinti video supažindinantys su 50 
skirtingų profesijų.
Žaidimas "Profesijų labirintas". Skirtas žaisti 
grupėje, jo tikslas - padėti žaidėjams identifikuoti 
savo poreikius ir juos atitinkančią profesijų grupę. 
„Edukacinių priemonių rinkinys profesijos 
konsultantams mokyklose“: (1) Metodinis stalo 
žaidimas “Mano karjeros kelias”; (2) pasirinkimų 
kortos „Pokyčiai karjeroje - ar niekas ne per vėlu" 
šiuo užsiėmimu lavinami karjeros valdymo 
įgūdžiai. 
(3) Darbinės veiklos simuliacijos „Profesinė veikla 
- ar tai man?" skatina profesinės veiklos 
suvokimą.vadybininko, maketuotojo, projekto 
vadovo, aministratoriaus profesijos. 
(4) Karjeros atvejų analizė - „Situacijos karjeroje", 
lavinamas sprendimų priėmimas, alternatyvų 
numatymas, ieškojimas. 
(5)Konsultavimo metodas “Penkių kampų 
žvaigždė” . Noriu-nenoriu-pagalba-trukdžiai-
veiksmas, asptariami asmens norai ir kaip juos 
įgyvendinti.

-

„Edukacinių priemonių rinkinys profesijos 
konsultantams mokyklose“:
(3) Darbinės veiklos simuliacijos „Profesinė 
veikla - ar tai man?" skatina profesinės veiklos 
suvokimą.vadybininko, maketuotojo, projekto 
vadovo, aministratoriaus profesijos. 

- -

"Mano vaikas renkasi karjeros kelią" 
- metodinė medžiaga karjeros 
konsultantams, dirbantiems su 
tėvais vaikų karjeros planavimo 
procese.

LDB - - -

Informavimas: LDB specialistai informaciją apie 
padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes; 
laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus 
reikalavimus, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių 
prognozes ir kt. teikia individualiai, grupėms, ar 
nuotoliniu būdu;
Darbo biržos profesijų žemėlapis; įsidarbinimo 
barometras;"

- - - -



Lietuvos profesinio orientavimo apžvalga - taikomos praktikos

Paslaugos 
(priemonių tipai) / 
Tikslinės grupės

Atsakinga 
institucija 

(priemonės 
savininkas)

KONSULTAVIMAS / SAVIUGDA INFORMAVIMAS UGDYMAS KARJERAI
KITA

Savęs pažinimas Mokymasis karjerai Profesijų pažinimas Rinkos poreikių supažindinimas Veiklinimas/ Praktikos Perkvalifikavimas Darbo ieškos mokymas

Karjeros specialistai 

MOSTA - - -

Vykdo absolventų įsidarbinamumo
tyrimus, yra interaktyvūs 
įrankiai, kurie leidžia stebėti 
absolventų atlyginimų pokytį
laikui bėgant, tokiu būdu žinoti, kokios specialybės 
perspektyviausios; MOSTA mokymai, kaip 
naudotis žmogiškųjų išteklių sistema ir analizuoti 
profesijų perspektyvas.

- - - -

Privačios 
iniciatyvos

Pedagogas.lt siūlys kursus karjeros konsultantams apie vaiko 
savęs pažinimą, mokymosi metodų skirtingumą. (mokama)

Pedagogas.lt siūlys kursus apie vaiko 
mokymosi karjerai planavimą. (mokama)

Pedagogas.lt siūlys video apie skirtingas 
profesijas, kuriuose atsakys į dažniausia 
kylančius klausimus. (mokama)

- - - - -

Darbdaviai / 
verslas - - - Įmonės veiklos / karjeros įmonėje pristatymas. - - - -


