
 

Viešoji konsultacija dėl profesinio orientavimo stiprinimo Alytaus mieste ir regioninio karjeros 
centro įkūrimo 

2019 m. kovo mėn., Vilnius 

KONTEKSTAS 2017-2018 m. „Kurk Lietuvai“ dalyviai, sukūrę nacionalinį Profesinio orientavimo (toliau – PO) 
modelį, nustatė, kad Lietuvoje, pagal galiojančią teisinę sąrangą, PO apima trijų LR 
ministerijų kompetencijas: Švietimo, mokslo ir sporto (toliau – ŠMSM), Socialinės apsaugos ir 
darbo (toliau – SADM) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIM). Taip pat buvo 
pastebėta nemažai iššūkių, kuriuos naujas PO modelis turėtų išspręsti: besidubliuojančios PO 
paslaugos skirtingose institucijose, PO paslaugas gauna mažas gyventojų kiekis. 

Alytaus miesto mažėjantiems demografiniams rodikliams daro didelę įtaką: didėjantis 
bedarbystės lygis, tuštėjančios mokyklos, augantis socialinių išmokų gavėjų skaičius. Darytina 
prielaida, kad kai kuriems elementams įtakos gali turėti per menkas arba visai neskiriamas 
dėmesys profesiniam orientavimui. Nemažai problemų Alytuje prasideda nuo prasto PO 
mokyklose bei fragmentuoto PO Užimtumo tarnyboje. Mokyklose nėra pakankamai išteklių, 
kompetencijos bei aiškių programų, leidžiančių teikti kokybiškas PO paslaugas.  

 

KONSULTACIJOS 

TIKSLAS 
Nustatyti, su kokiomis problemomis susiduria verslininkai, karjeros konsultantai ir jaunimas 
PO srityje, ir kaip regioninio karjeros centro atsiradimas gali padėti tai spręsti. Iki šiol nebuvo 
vykdomas konstruktyvus dialogas tarp šių šalių, todėl konsultacija, tikėtina, padės pamatus 
bendradarbiavimui tarp verslo ir švietimo Alytaus regione. 

 

VIEŠOSIOS 

POLITIKOS 

PRIORITETAS 

 Švietimo sistemos reformoje LRV programos įgyvendinimo plane numatytas 2.1.3.2. 
darbas „Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės 
karjeros planavimo paslaugų teikimo mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas“. 

 LR Vyriausybės 2014-2020 nacionalinės pažangos programos (2012) uždavinyje 1.1.4 
numatyta: „Užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo galimybes ir norus, renkantis 
ir valdant karjerą (mokymosi ir profesinį kelią) ir tobulinantis“. 

 

KONSULTACIJOS 

DALYVIAI 

Kiekybinės apklausos dalyviai: Alytaus gimnazijų 9-12 klasių moksleiviai (minimalus 
apklaustųjų skaičius – 200). Kokybinės apklausos - fokus diskusijos – dalyviai: 3 
gimnazijų karjeros konsultantės, Alytaus kolegijos atstovas, Alytaus profesinio rengimo 
centro atstovas, 5 Alytaus verslo įmonių vadovai. 

KONSULTACIJOS 

METODAS 
Konsultacijai naudoti du metodai:  

1. Alytaus gimnazijų 9-12 klasių moksleivių kiekybinė apklausa internetinėje 
platformoje, platinama per Alytaus Jaunimo reikalų tarybos narius; 

2. Kokybinė apklausa (fokus diskusijos) su 3 gimnazijų karjeros konsultantėmis, 
Alytaus kolegijos atstovais, Alytaus profesinio rengimo centro atstovais, 5 Alytaus 
verslo įmonių vadovais. 



 
 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI  

 

 

 Beveik vienodomis dalimis pasiskirstė apklaustieji pagal amžiaus grupes: 31,4% buvo 5-
8 klasių moksleiviai, 34,3% buvo 9-10 klasių moksleiviai, ir tiek pat – 34,3% - 11-12 
klasių moksleiviai. Didžioji dalis, net 69,1 mokosi gimnazijoje, likusieji atitinkamai 
14,2% ir 16,7% - progimnazijoje ir pagrindinėje mokykloje.  

 Net 76% apklaustųjų kaip pagrindinę ir svarbiausią profesinio orientavimo paslaugą 
išskyrė individualias konsultacijas su karjeros specialistu. Antroje vietoje 68,6% 
respondentų rinkosi ekskursijas į įmones. Kaip mažiausiai svarbi paslauga moksleiviams 
pasirodė grupinės konsultacijos (27%) ir individualios konsultacijos su psichologu 
(26,5%). 

 Moksleiviai pasidalino savo asmenine patirtimi dėl gaunamų paslaugų per šiuos mokslo 
metus (nuo 2018 m. rugsėjo). Didžioji dalis niekada nėra turėję individualios 
konsultacijos mokykloje ir galimybės savanoriauti. Ekskursijoje į įmones taip pat 
didžioji dalis arba niekada nevykę, arba vykę tik vieną kartą. 74% apklaustieji teigė, 
kad labiausiai trūksta apsilankymų įmonėse ir individualių konsultacijų (42,6%).  

 Net 85,3% apklausos dalyvių per mokslo metus nėra turėję nei vienos individualios 
konsultacijos su karjeros specialistu mokykloje, nors šiai paslaugai moksleiviai teikia 
prioritetą. Įtakos tam gali turėti ir tai, kad, anot moksleivių, mokykloje itin mažai 
kalbama apie profesinį orientavimą – 47,5% respondentų teigė, jog retai girdi susijusią 
informaciją.  

 Vertindami nuo 1 iki 10, kiek moksleiviams svarbus profesinis orientavimas, didžioji 
dalis įvertino maksimaliai – 44,1%. Dėl to darytina prielaida, jog regioninio karjeros 
centro veikla ypač reikalinga. Nors tik ketvirtadalis apklaustųjų teigė, kad apsilankys 
centre, didžioji dalis (63,7%) nurodė, kad individualios konsultacijos būtų labai 
naudingos ir reikalingos.  

 Konsultacija su verslo atstovais parodė, jog nėra dialogo tarp darbo rinkos ir švietimo. 
Verslo atstovai pasigenda informacijos apie tai, kokius specialistus rengia Alytaus 
mieste esanti kolegija ir profesinis rengimo centras. Taip pat jie pastebi didelį jaunų 
žmonių pasyvumą ir neapsisprendimą, ką jie norėtų veikti ateityje. Konsultacijoje buvo 
nuspręsta bendradarbiauti verslui su steigiamu karjeros centru, įsipareigojant priimti 
tam tikrą skaičių moksleivių į ekskursijas ir suteikti galimybes atlikti praktiką. Taip pat 
karjeros centras turėtų kas ketvirtį informuoti verslo atstovus apie savo veiklą, 
motyvuotus moksleivius bei kylančias problemas. Verslo atstovai ir švietimo įstaigos 
sutarė, jog čia būtinas stiprus bendruomenės bendradarbiavimas.  

 Karjeros konsultantės mokyklose diskusijos metu atskleidė didžiausias savo problemas: 
laiko trūkumą veikloms įgyvendinti, mokymų trūkumą ir sudėtingą komunikacijos 
procesą su verslo atstovais. 3 iš 4 karjeros konsultančių dirba 0,25 etatu, o viena – 0,5 
etato. Dėl didelio laiko trūkumo, jos neturi galimybių įgyvendinti savo veiklos planų. 
Taip pat pasigenda pozityvaus požiūrio iš vadovų. Kitas trukdis įgyvendinti veiklas – 
žinių trūkumas ir kontaktų paieškos. Konsultantės teigė, jog yra didelis poreikis 
sudalyvauti konstruktyviuose mokymuose. Taip pat norėtų, kad steigiamas karjeros 
centras galėtų padėti organizuoti išvykas bei praktikas moksleiviams. Susitarimas su 
verslo atstovais būtent šią problemą ir išspręstų. Alytaus miesto savivaldybės taryba, 
atsižvelgdama į iškeltą etatų skaičiaus problemą, ją išsprendė – skyrė papildomai 30 
tūkst. eurų padidinti darbo valandas karjeros konsultantėms gimnazijose. Nuo 2019 m. 
vasario mėn. visos karjeros konsultantės dirba pilnu etatu.  

 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 
Viešosios konsultacijos rezultatai pristatomi atsakingoms institucijoms ir naudojami steigiant 
regioninį karjeros centrą bei rengiant profesinio orientavimo tvarkos aprašą.  

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 
Viešosios konsultacijos vykdymas vertintas šiais rodikliais: 



 
 Planuota surinkti bent 200 respondentų kiekybinei apklausai, tačiau iš viso surinkta net 

350 respondentų. 

 Surinkti pasiūlymai, galintys gerinti profesinį orientavimą Alytuje ir visoje šalyje; 

 Parengtos regioninio karjero centro gairės, galinčios būti ir rekomendacinis 
dokumentas kitoms savivaldybėms; 

 Karjeros konsultantėms padidintos darbo valandos ir karjeros valdymas tapo vienu iš 
miesto prioritetų.  

 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO 

PAMOKOS 

 
Svarbu užmegzti ryšius su suinteresuotomis šalimis: verslu, švietimu, savivaldybe ir 
Užimtumo tarnyba. Stiprus bendradarbiavimas savivaldoje gali greitai ir efektyviai 
pakeisti esamą situaciją ir įsteigti regioninį karjeros centrą.  

ASMUO 

KONTAKTAMS 
Akvilė Naginonytė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | akvile.naginionyte@kurk.lt  

Dovilė Dilienė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | dovile.diliene@kurk.lt  

  

 

mailto:akvile.naginionyte@kurk.lt
mailto:dovile.diliene@kurk.lt
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2a. Tikslo ir uždavinių forma 
 

 

 
 

 
 
 

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema 

? 
 

Lietuvoje, pagal galiojančią teisinę sąrangą, profesinis orientavimas (PO) apima trijų LR 
ministerijų kompetencijas: Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo bei 
Ekonomikos ir inovacijų. Naujas nacionalinis PO modelis turi išspręsti besidubliuojančias PO 
paslaugas skirtingose institucijose, per mažą PO paslaugas gaunančių gyventojų kiekį, 
fragmentišką PO vykdymą. Prioritetą šiai problemai teikia ir Švietimo sistemos reformoje LRV 
programos įgyvendinimo plane numatytas 2.1.3.2. darbas - "Į mokymosi visą gyvenimą 
skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo mechanizmo 
sukūrimas ir įdiegimas". 
Alytaus miesto mažėjantiems demografiniams rodikliams didelę įtaką daro: didėjantis 
bedarbystės lygis, tuštėjančios mokyklos, augantis socialinių išmokų gavėjų skaičius. Daroma 
prielaida, kad tam įtakos turi per menkas arba visai neskiriamas dėmesys PO. 
 

 
 

Konsultacijos 
tikslas 

? 

Nustatyti, su kokiomis problemomis susiduria verslininkai, karjeros konsultantai ir jaunimas 
PO srityje, ir kaip regioninio karjeros centro atsiradimas gali padėti tai spręsti. 

 
 
 

 
Konsultacijos 
uždaviniai 

? 

1. Pagal atliktą Alytaus miesto analizę ir gautas ankstesnes įžvalgas iš suinteresuotų šalių, 
nustatyti ryškiausias profesinio orientavimo problemas Alytaus mieste; 
2. Paruošti viešosios konsultacijos metodiką: focus grupės interviu su verslininkais, focus grupės 
interviu su karjeros konsultantėmis, interviu apklausa su 9-12 klasių moksleiviais; 
3. Apklausti mažiausiai 200 moksleivių (9-12 klasių) 
4. Įvykdyti du focus grupės interviu (su verslininkais ir su karjeros konsultantėmis) 
5. Paruošti viešosios konsultacijos išvadas; 
6. Išvadas pristatyti regioninio karjeros centro valdymo grupės susitikimo metu; 
7. Atsižvelgus į išgrynintas PO problemas mieste ir viešosios konsultacijos metu gautas išvadas, 
jas integruoti į regioninio karjeros centro veiklos gaires. 

 
 

Kaip 

rezultatai bus 
panaudojami? 

 

? 

Gauti rezultatai bus pristatomi Regioninio karjeros centro valdymo grupės susitikimo metu ir 
integruojami į regioninio karjeros centro veiklos gaires. 
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3a. Tikslinių grupių sąrašo forma 
 

 

 
 

 
Nr. 

 
Atstovaujama 
visuomenės dalis 

 
Tikslinė grupė / organizacija 

 

? 

1. 

? 

Verslo atstovai 

? 

Audrius Dailidonis, UAB „Tankos“ direktorius 
Darius Grybauskas, UAB „Svenheim properties“ direktorius 
Justinas Staugaitis, MB „Šeši techniniai sprendimai“ vadovas ir prekės 
ženklo„Viecinis“ kūrėjas 
Saulius Bitinas, „Sofa Brands international“ (SBI) vadovas 
Semion Bondarev, UAB „Astra“ direktorius 

? 

2. 

? 

Gimnazijų karjeros 
konsultantės 

? 

Janina Matulevičienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 
Jolanta Kocimienė, Alytaus Putinų gimnazija 
Daiva Švedienė, Alytaus Šv. Benedikto gimnazija 
Marytė Stasiukynienė, Alytaus Jotvingių gimnazija 

? 

3. 

? 

9-12 klasės moksleiviai 

? 

Anoniminė apklausa, mažiausiai 200 apklausos dalyvių. 

 

 

4. ? 

Švietimo įstaigos 

Vytautas Zubras, Alytaus Profesinio rengimo centro direktorius 

Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotojas 
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6a. Konsultacijos komandos forma 
 
 
 
 

 
Komandos narys 

 
Asmuo 

 
Atsakomybės 

 

Konsultacijos 
lyderis 

? 

Akvilė Naginionytė 

? 

Konsultacijos metu stebėti pasisakančiųjų laiką, 
užtikrinti, kad kiekvienas dalyvis būtų išsakęs savo 
nuomonę ir jo nuomonė yra užfiksuota. 

Temos 
kuratoriai 

? 

Valė Gibienė 

? 

Užtikrina, kad visi visi konsultacijos klausimai būtų 
išdiskutuoti ir atsakyti. 

Komunikacijos 
specialistas 

? 

Dovilė Dilienė 

? 

Užtikrinti, kad visi dalyviai gautų pakvietimus 
dalyvauti konsultacijoje prieš mėnesį. Užtikrinti, kad 
visiems dalyviams būtų laiku išsiųsti priminimai ir visa 
reikalinga informacija temos susipažinimui. Užtikrinti, 
kad susitikimas būtų paviešintas. 

Organizatorius 
? 

Akvilė Naginionytė, Dovilė 
Dilienė, Antanas Urbonas 

? 

Akvilė Naginionytė ir Dovilė Dilienė užtikrino, kad visi 
dalyviai susipažintų su konsultacijos tikslais, 
uždaviniais ir klausimais. Taip pat užrikrino, kad 
konsultacijoje dalyvautų visos susidomėję šalys. 
Antanas Urbonas pasirūpino patalpomis ir reikalinga 
konsultacijai technika. 

Moderatorius 
? 

Akvilė Naginionytė 

? 

Vadovauti diskusijai. 
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7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

6 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

1. Veikla

x x x x x

x x

x

x

x

2. Veikla Kokybinės apklausos vykdymas

x

Atliktas interviu ciklas su verslo atstovais x

x

x

3. Veikla Kokybinės apklausos rezultatų analizė

Interviu ciklo įrašo transkribavimas x x x x

x

4. Veikla Kiekybinės apklausos klausimyno ruošimas

x x

x

Kokybinės apklausos bendrų išvadų paruošimas

Paruoštas kiekybinio klausimyno pirminis 

variantas

Paruoštas kiekybinio klausimyno galutinis 

variantas

Klausimynas suprogramuotas į online formą

Paruoštas kokybinio klausimyno pirminis variantas

Atrinkti interviu ciklo dalyviai ir išsiųsti kvietimai

Atliktas interviu ciklas su švietimo atstovais

Atliktas interviu ciklas su gimnazijų karjeros 

konsultantėmis

Interviu analizė

Kokybinės apklausos planavimas

Esamos Alytaus miesto situacijos analizė

Atliktos konsultacijos su Užimtumo tarnyba, 

Jaunimo Reikalų departamentu

Suplanuoti kokybinės apklausos (interviu ciklų) 

dalyviai

Paruošta kokybinės apklausos (interviu ciklo) 

forma

Pirma savaitės diena 

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis



5. Veikla Kiekybinės apklausos sklaida 

6. Veikla Kiekybinės apklausos rezultatų analizė

7. Veikla

x

Išsiųsta apklausos forma su kvietimu dalyvauti

Apklausos formų išsiuntimas per papildomus 

kanalus

Išsiųstas priminimas sudalyvauti kiekybinėje 

apklausoje

Kiekybinės apklausos rezultatų pildymo 

uždarymas

Kiekybinės apklausos rezultatų pirminė analizė

Paruoštas kokybinio klausimyno online pirminis 

variantas

Rekomendacijų ruošimas remiantis viešosios 

konsultacijos rezultatais

Rekomendacijų įgyvendinimas

Rezultatų pristatymas suinteresuotoms šalims: 

Alytaus miesto savivaldybė, Užimtumo tarnyba, 

Jaunimo reikalų departamentas ir kt.

Rezultatų viešinimas Alytaus miesto taryboje, 

Alytaus Jaunimo taryboje, viešuose renginiuose

Straipsnių žiniasklaidai rengimas, rezultatų 

viešinimas nepriklausomoje žiniasklaidoje

Viešosios konsultacijos rezultatų viešinimas

Grįžtamasis ryšys viešosios konsultacijos dalyviams

Kiekybinės apklausos rezultatų išvadų 

parengimas

Kiekybinės apklausos rezultatų išvadų vizualo 

paruošimas



Kovas

7 14 21 28 4 11 18 25 4

x

x x

x

x

Sausis Vasaris
Atsakingas



x

x

x

x

x x
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10a. Vertinimo rodiklių forma 
 

 

 
 

 
Rodiklis 

 
Aprašymas 

 
Siekiama reikšmė 

Procesui vertinti 

? 

Dalyvių skaičius 

 

 

 

 
 

 

 

? 

Viešojoje konsultacijoje dalyvavusių asmenų 
skaičius 

 

 

 
 

 

 

? 

Mažiausiai 200 Alytaus 
moksleivių (9-12kl) 
sudalyvaus kiekybinėje 
apklausoje 
3/4 Alytaus gimnazijų 
karjeros konsultantų 
sudalyvaus focus diskusijoje 
Mažiausiai 5 verslo atstovai 
sudalyvaus focus diskusijoje 

? ? ? 

Konsultacijų tipas ir skaičius 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamai parinkti viešosios konsultacijos 
metodai (daugiau nei 1) ir duomenų patikimumui 
užtikrinti pasiektas tinkamas respondentų 
skaičius (kiekybinėje apklausoje minimalus 
dalyvių skaičius 200, focus grupės interviu su 
karjeros konsultantėmis – 3 iš 4, focus grupės 
interviu su verslo atstovais – mažiausiai 5. 

Viešojoje konsultacijoje 
naudoti bent 2 skirtingi 
konsultacijų metodai; 
Kiekybinėje apklausoje 
dalyvavusių respondentų 
skaičius: mažiausiai 200. 
Focus grupės interviu su 
karjeros konsultantėmis: 3iš 4. 
Focus grupės interviu su 
verslo atstovais: mažiausiai 5. 

? ? ? 

Klausimyno kokybė Paruošta kiekybinės apklausos anketa. 
Paruoštas klausimynas interviu ciklui su karjeros 
konsultantėmis. 
Paruoštas klausimynas interviu ciklui su verslo 
atstovais. 
Paruoštos išvadų formos po kiekvienos sesijos. 

1 kiekybinės apklausos 
anketa. 

1 klausimynas interviu ciklui 
su karjeros konsultantėmis. 
1 klausimynas interviu ciklui 
su verslo atstovais 

Poveikiui vertinti    

? ? ? 

Visuomenės ir suinteresuotų 
šalių informavimas apie 
viešosios konsultacijos 
rezultatus ir išvadas 
 

 

Viešosios konsultacijos metu gauti rezultatų 
pristatymas Alytaus miesto taryboje, Alytaus 
miesto Jaunimo reikalų taryboje, Užimtumo 
tarnyboje, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijoje, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje 

Viešosios konsultacijos metu 
gaut rezultatų pristatymas 2 
viešuose tarybos posdžiuose, 1 
renginyje jaunimui, 3 
ministerioms, 3 suinteresuotoms 
šalims 

? ? ? 

Išvadų 
pritaikymas/atsižvelgimas/ 
panaudojimas rengiant 
regioninio karjeros centro 
gaires ir profesinio 
orientavimo tavrkos aprašą 

Regioninio karjeros centro valdymo grupės 
susitikimo metu pristatytos išvados ir priimti 
pasiūlymai integruojant juos į regioninio karjeros 
centro gaires 

Regioninio karjeros centro 
gairėse atsižvelgta daugiau nei 
70 proc. teiktų pasiūlymų, 
pagal viešosios konsultacijos 
išvadas 
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   18a. Vertinimo klausimynas 

VIEŠŲJŲ  KONSULTACIJŲ METODIKOS TAIK YMO GAIRĖS PILDOMA FORMA 

 

 

 

 

 

Proceso 

vertinimas 

? 

Viešosios konsultacijos eiga vyko pagal iš anskto sudėliotą planą, be žymių nukrypimų. Viešosios 
konsultacijos planas leido užtikrinti kokybišką viešosios konsultacijos vykdymą, skiriant pakankamai 
laiko pasiruošimui, dokumentų parengimui, dalyvių sukvietimui ir analizei po to. 

? 

Viešosios konsultacijos metu buvo pasiekti planuoti rezultatai. Kai kuriuos rezultatus pavyko viršyti 
(pvz.: kiekybinės apklausos dalyvių skaičių. Vietoj planuotų mažiausiai 200 dalyvių buvo gauta 350 
respondentų atsakymų). Vykdant focus grupės interviu padėjo intensyvus projekto savininko 
(Alytaus miesto savivaldybės, vicemerės Valės Gibienės) įsitraukimas. 
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SPAUSDINTI 

 

 

 

Poveikio 

vertinimas 

? 

Viešoji konsultacija yra vertinama kaip sėkminga. Nes ne tik pavyko pasiekti išsikeltus tikslus dėl 
dalyvių skaičiaus ir konsultacijų metodikos, bet ir pavyko į procesą įtraukti suinteresuotas šalis - tiek 
miesto savivaldybę, tiek ministerijas ir joms pavaldžas institucijas, tiek miesto švietimo, verslo 
įstaigas. 

? 

Viešosios konsultacijos vykdymo metu buvo sulaukta labai daug teigiamų atsiliepimų dėl to, kad 
pagaliau nuspręsta imtis pokyčių profesinio orientavimo temoje. Suinteresuotos šalys taip pat 
džiaugėsi, kad pagaliau jų nuomonė ir problemos yra svarbios ne tik jiems. Taip pat buvo patenkinti, 
turėdami galimybę pristatyti rezultatus ir juos aptarti prie vieno stalo, sėdint verslo atstovams, 
švietimo atstovams ir savivaldai. 

? 

Labai svarbus visų suinteresuotų šalių įtraukimas į visus viešosios konsultacijos etapus - tiek 
planuojant, tiek vykdant, tiek pristatant rezultatus ir jų tolimesnį integravimą į regioninio karjeros 
centro veiklą. Tuomet žmonės jaučiasi svarbūs, patys labiau įsitraukia į procesus ir juos inicijuoja. 
Svarbiausia pamoka - kad įtraukiant ir sukuriant ryšius tarp skirtingų atstovų, procesai juda greičiau. 

? 

Pagrindiniai viešosios konsultacijos metu gauti rezultatai yra integruojami į regioninio karjeros 
centro gaires ir profesinio orientavimo tvarkos aprašą. Viešosios konsultacijos metu gautais 
rezultatais taip pat buvo pasidalinta su Užimtumo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybe, Jaunimo 
reikalų departamentu, Alytaus švietimo skyriumi ir Alytaus švietimo įstaigų karjeros konsultantėmis. 
Atsižvelgiant į viešosios konsultacijos rezultatus bus efektyvinama profesinio orientavimo sistema 
Alytaus mieste: įsteigiant Regioninį karjeros centrą, padidinant gimnazijų karjeros konsultantėms 
etatus bei sukuriant bendradarbiavimo sistemą tarp švietimo, verslo ir savivaldos. 

 

 
 


