
NACIONALINĖ PROFESINIO 

ORIENTAVIMO SISTEMA: 

TARPINSTITUCINIS PASLAUGŲ TEIKIMO 

MODELIS IR VERSLO ĮTRAUKTIS

AURIMAS GUMBRYS, DIANA ČESONYTĖ,     

MARIJA NORVAIŠAITĖ, PAULIUS SIMANAVIČIUS



1Lietuvos  darbo birža (2018)
2MOSTA (2017)

53%
kolegijų absolventų nedirba 

aukštos kvalifikacijos darbo2

23%  
universitetų absolventų nedirba 

aukštos kvalifikacijos darbo2

22%
profesiniame mokyme 

besimokančių žmonių jau turi 

aukštąjį arba aukštesnįjį 

išsilavinimą1



Trunka visą 

gyvenimą 

Identifikuojami 

gebėjimai, 

interesai 

ir kompetencijos

Individualus 

karjeros kelias 

PROFESINIO 

ORIENTAVIMO  

APIBRĖŽIMAS

PO

konsultavimas

informavimas

ugdymas 

karjerai



Etatai karjeros 

konsultantų mokyklose153

Vienam etatui 

tenkantis14 659

1LMNŠC UKS (2018)

Moksleivių 

skaičius248 211

Euras vidutiniškai 

skiriamas vienam 

mokiniui1
1,1

VIENO KONSULTANTO 

KONSULTUOJAMŲ VAIKŲ 

SKAIČIUS 



savivaldybių 

mokyklos teikia PO 

paslaugas2
60%

šių mokyklų 

moksleivių gauna PO 

paslaugas2
30%

1LMNŠC UKS (2018)
2Valstybės auditas (2014)

sumažėjo karjeros 

specialistų etatų 

skaičius 2012 – 20171
x 6.6

KARJEROS SPECIALISTŲ ETATŲ SKAIČIUS



TEIKIAMA 

NAUDA

Didesnis žmogiškas kapitalas

Didesnė socialinė įtrauktis

Didesnė tikimybė 

įsidarbinti1x 2.6

1(Hayes 2015)

x 985 PO atsiperka1



● Profesinio orientavimo paslaugų 

žemėlapis

● Suinteresuotų šalių kokybinis 

nuomonės tyrimas

● Užsienio šalių profesinio 

orientavimo sistemų analizė

ATLIKTI DARBAI



ATLIKTI DARBAI: PO PASLAUGŲ ŽEMĖLAPIS

Paslaugų 

gavėjai

Paslaugų 

teikėjai

Paslaugos ir 

veiklos

5-8 klasių 

mokiniai

Jaunimo darbo 

centras

Informaciniai 

susitikimai apie 

vasaros darbo 

galimybes 

16 grupių 12 grupių 7 tipai
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PO PASLAUGŲ ŽEMĖLAPIS

● neužtikrinama, jog paslaugas gali 

gauti visi grupės atstovai

● mokiniai gali gauti konsultacijas 

karjerai keliose skirtingose 

institucijose 

● yra sukurtos kelios metodikos 

mokinių tėvų konsultavimui

● dalis mokinių negauna karjeros 

konsultacijų 

IŠVADOS: PAVYZDŽIUI:

● Dubliuojamos paslaugos ir 

metodikų bei priemonių rengimas



KOKYBINIS 

NUOMONĖS 

TYRIMAS

● Sistemiškumas: politinis palaikymas, vieningas 

tikslas ir strategija, visos sistemos koordinavimas, 

kokybiška stebėsena 

● Karjeros specialistų darbas: užtikrinama aukšta 

specialistų kvalifikacija ir subalansuotas krūvis

● Paslaugų prieinamumas: PO paslaugos visą 

gyvenimą, prieinamos visiems: regionuose ir 

mažesnėse mokyklose

● Paslaugos: paslaugų skaitmenizavimas, dėmesys 

visoms PO dalims, veiklinimas

● Partneriai: intensyvus verslo ir kitų partnerių 

įtraukimas

Apibendrinus matomus iššūkius ir 

ateities PO viziją:



UŽSIENIO ŠALIŲ PROFESINIO 

ORIENTAVIMO SISTEMŲ ANALIZĖ

Airija

Estija

D. Britanija

Suomija

Švedija

Užsienio analizės išvados: 

● PO laikomas valstybiniu prioritetu valdančiųjų lygmenyje

● PO paslaugos teikiamos visą gyvenimą, visoms gyventojų 

grupėms 

● Didžioji dalis PO paslaugų – moksleiviams

● PO paslaugų skaitmeninimas – vienas prioritetų



ŠMM SADM ŪM 3 ministerijos

KOORDINATORIUS

PO sistemos koncepcijos principai

Švietimas Darbo rinka

Švietimo ir darbo rinkos dalys

Visos amžiaus ir socialinės grupės

1 Nacionalinis koordinatorius

Verslas/darbdaviai



>20

Teminių diskusijų 

sesijų 

Tarpinstitucinė 

darbo grupė



MODELIS:

Pasiūlyta ir apsvarstyta >10 skirtingų 

PO sistemos modelių

PO PASLAUGOS: 

PO paslaugų paketas UT

STEBĖSENA:

pasiūlyti 39 stebėsenos rodikliai

E-PLATFORMA:

Pasiūlyta koncepcija, suformuluotos 

funkcijos ir tikslinės grupės

PO PASLAUGOS: 

PO paslaugų paketas 

švietimo sistemoje 

SSGG ANALIZĖ:

PO paslaugų tiekėjų SSGG analizė

PO PASLAUGOS: 

paslaugų padalijimas tarp švietimo 

ir UT dalių

REGIONINIAI KARJEROS CENTRAI:

Pasiūlyta RKC koncepcija, 

aptartos įgyvendinimo galimybės

PO SĄVOKOS:

Nustatyti ir pasiūlyti PO sąvokų 

pakeitimai



ŠMM SADM ŪM

KOORDINATORIUS

PO modelis suderintas su darbo grupe

Švietimas Darbo rinka

Taryba

PO koordinavimas 

šalies mastu
Metodikos KS kvalifikacijos



PO koordinavimas 

šalies mastu
Metodikos KS kvalifikacijos

Švietimas Darbo rinka

ŠMM SADM ŪM

Nac. profesinio informavimo sistema

S
te

b
ė

se
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Koordinatorius

Taryba



FRAGMENTIŠKUMO IR DUBLIAVIMO MAŽINIMAS:

PO PASLAUGŲ IR ATSAKOMYBIŲ ATSKYRIMAS

Visos amžiaus ir socialinės 

grupės

paslauga 1 ✓ ✕

paslauga 2 ✓ ✕

paslauga 3 ✕ ✓

... ... ...

paslauga 78 ✕ ✓

Švietimo 

sistema

Soc. 

apsaugos 

sistema



Švietimas Darbo rinka

ŠMM SADM ŪM
S
te

b
ė

se
n

a

Nac. profesinio informavimo sistema

Koordinatorius

PO koordinavimas 

šalies mastu
Metodikos KS kvalifikacijos

Aukštasis mokslas:

karjeros paslaugos

Regioniniai karjeros centrai:

JDC ir TDB paslaugos

NVO, privačios iniciatyvos, 

verslas 

individualios/psichologinės 

konsultacijos

veiklinimas

Taryba

Bendrasis ugdymas ir

Profesinis mokymas:

integruotas į programą

tėvų įtrauktis

individualios konsultacijos

grupiniai užsiėmimai



REGIONINIAI KARJEROS CENTRAI (RKC)

Įdarbinimo 

paslaugos

Mokymosi 

galimybių 

pristaty-

mas

Karjeros 

paslaugos

Verslumo 

skatinimas

Užimtumo Tarnyba;

Darbdavių asociacijos;

Privačios įmonės;

Savanorystės galimybės.

Universitetai;

Kolegijos;

Profesinės mokyklos;

Mobilumas į užsienį.

NVO;

Verslininkai;

Verslumą skatinančios 

organizacijos;

Verslo pradžios konsultacijos.

Užimtumo Tarnyba (konsultacijos);

Psichologo konsultacijos;

JRD; NVO; 

Biblioteka;

Karjeros centrai; 

Savivaldybės.

RKC principai: profesionalumas, atvirumas, anonimiškumas; 

veikimas bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.



● pasiūlytos PO sąvokos;

● pasiūlytas PO modelis, kurio 

esminė detalė - nac. koordinatorius;

● atskirtos ŠMM ir SADM PO 

paslaugų funkcinės atsakomybės;

● detalizuotos atskiros modelio dalys;

● projekto eigoje nuosekliai derinami 

suinteresuotų šalių interesai.

REZULTATAI



PROJEKTO TĘSTINUMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas 2019 m. sausio 1 d.



LABAI 

AČIŪ!


