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PRATARMĖ
Šiandien mes gyvename ir plėtojame savo karjerą informacinės visuomenės laikmetyje. Informacinės technologijos mums suteikia unikalią galimybę
naudotis viso pasaulio informaciniais šaltiniais. Kasdien gaunamos informacijos kiekis yra toks didelis, jog dažnai jaučiamės beviltiškai pasimetę jos sraute, nebesugebame atrinkti, kas yra svarbu, į ką verta atkreipti dėmesį, o ką galima laikyti tik foniniu triukšmu. Tinkama, laiku gauta informacija yra labai svarbi
mūsų karjerai. Įsivaizduokite, kad rankose laikote laikraštį su pluoštu įdomių darbo pasiūlymų, arba naršote interneto svetainėje, kuri pateikia begalę įvairiausių
mokymosi galimybių. Tereikia tik susirasti tinkamiausią pasiūlymą ir jūs jau
žengsite didelį žingsnį trokštamos karjeros link.
Tačiau kaip atsirinkti karjerai reikalingą informaciją? Kokie būna karjeros valdymui skirti informaciniai šaltiniai? Kur galima rasti karjerai reikalingos informacijos? Kas gali padėti nepasimesti informacijos vandenyne? Į šiuos ir kitus jus dominančius ir su karjeros valdymui reikalinga informacija susijusius
klausimus pabandysime atsakyti šioje knygoje. Tačiau prieš pradedant gilintis
į karjeros informacinių šaltinių naudojimo subtilybes, svarbu suprasti, kaip tarpusavyje siejasi karjera, karjeros valdymas, karjeros valdymo kompetencijos ir
karjeros valdymui reikalingi informaciniai šaltiniai.

Karjeros samprata ir jos valdymas
Karjeros valdymo informacinių šaltinių supratimas ir efektyvus naudojimasis jais yra neatsiejami nuo požiūrio į karjerą ir jos valdymą. Šiandien daugelyje Vakarų valstybių (JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Airija ir kt.) pabrėžiama
gebėjimo valdyti asmeninę karjerą svarba. Keliami nacionalinio lygmens strateginiai tikslai ugdyti sąmoningus, savarankiškus, lanksčius, gebančius nuolat
atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius darbuotojus. Taip pat didelis dėmesys kreipiamas į kokybiškų karjeros valdymo informacinių šaltinių kūrimą ir platesnės
prieigos prie jų užtikrinimą. Džiugu, jog ir Lietuvoje atkreiptas dėmesys į asmeninės karjeros valdymą, vykdomi nacionalinio ir institucinio lygmens projektai,
skirti karjeros valdymo kompetencijų ugdymui, karjeros (profesinio) informavimo sistemų kūrimui, karjeros konsultantų rengimui.
Kodėl karjeros valdymas toks svarbus šių dienų darbuotojui? Kodėl siekiama išmokyti kiekvieną žmogų patį valdyti savo karjerą?
Atsakymą į šiuos klausimus pateikia globalūs ekonominiai pokyčiai,
vykstantys šių dienų pasaulyje ir darantys didžiulę įtaką kiekvienam žmogui,

jo darbinei veiklai ir gyvenimui apskritai. Prekybos liberalizacija, globalizacija,
informacinės visuomenės bei žiniomis grįstos ekonomikos atsiradimas lemia
konkurencijos įvairiose veiklos sferose, o ypač – versle, išaugimą. Tai, savo ruožtu, skatina organizacijas ieškoti naujų darbo organizavimo formų, atsisakyti šalutinių veiklų, diegti naujas technologijas, perkelti gamybą į pigesnės darbo jėgos
šalis.
Vienas iš svarbiausių veiksnių, leidžiančių taupyti lėšas ir išlikti konkurencingiems globalios ekonomikos sąlygomis, – organizacijų valdymo supaprastinimas mažinant kontroliuojančių ir administruojančių darbuotojų skaičių ir
perkeliant atsakomybę už darbo procesą bei jo rezultatus patiems dirbantiesiems. Taigi šiandien organizacijoms reikia savarankiškų, iniciatyvių, lanksčių
darbuotojų, nuolat atnaujinančių savo žinias bei įgūdžius, mokančių greitai prisitaikyti prie be paliovos kintančių aplinkos sąlygų, gebančių kurti naujus produktus per maksimaliai trumpą laiką. Tokie darbuotojai nėra samdoma darbo jėga –
tai verslo (mokslo, studijų ar kurios nors kitos veiklos) partneriai, investuojantys
savo unikalius gebėjimus ir kuriantys vertę organizacijai, visuomenei ir sau.
Šiandien organizacijos nebenori darbuotojų, nežinančių, ką patys gali
pasiūlyti organizacijai ir ką tikisi iš jos gauti. Darbuotojų sąmoningumas ir savarankiškumas tampa didžiausiomis vertybėmis. Organizacijos taip pat nebenori
ir nebegali pasiūlyti savo darbuotojams aiškių karjeros kelių organizacijos viduje bei įsipareigoti išlaikyti juos organizacijoje visą darbingą gyvenimą. Pernelyg
daug sunkiai nuspėjamų išorinės aplinkos veiksnių šiandien veikia organizacijų
aplinką, kad būtų galima planuoti ilgalaikį ramų bei stabilų gyvenimą. Todėl
atsakomybė už karjerą šiandien atitenka pačiam dirbančiajam.
Karjeros samprata neatsiejama nuo mokymosi visą gyvenimą sampratos. Žinių ekonomika lemia greitus technologijų pokyčius. Net ir santykinai paprastą darbą dirbantiems darbuotojams tenka įsisavinti naujas, jų darbą
palengvinančias technologijas. Taigi planuojant karjerą neišvengiamai susiduriama ir su mokymosi poreikio išsiaiškinimu ir jo patenkinimo planavimu.
Kiekvienas karjeros pokytis reikalauja naujų žinių ir gebėjimų. Tam, kad mokymasis būtų tikslingas, o ne chaotiškas žinių ir įgūdžių kaupimas, kiekvienam
besimokančiajam reikia žinoti asmeninius karjeros tikslus. Einant nuo vieno karjeros tikslo prie kito, turimas žinių ir įgūdžių portfelis turi pilnėti, o atsakomybė
už šį portfelį, jo turinį ir valdymą šiandien atitenka pačiam portfelio autoriui.
Mokymosi ir karjeros sprendimai nėra lengvi, rutiniški kasdieniai sprendimai. Jų priėmimą apsunkina didžiuliai su pasirinkimų galimybėmis susiję informacijos srautai, dažnai nepakankamos žinios apie save, sprendimų svarbos
keliamas stresas ir kt. veiksniai. Kad mokymosi ir karjeros sprendimai vestų į
kokybiškus pasirinkimus, kad karjera būtų valdoma, o ne plėtotųsi chaotiškai,
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reikalingos tam tikros kompetencijos. Jas galima pavadinti karjeros valdymo
kompetencijomis. Tai – asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos planavimui,
derinimui su kitomis gyvenimo sritimis, įgyvendinimui ir vertinimui reikalingos
žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos. Turėdamas šias kompetencijas žmogus
gali pasirinkti jo asmenybę bei išorinio pasaulio siūlomas galimybes geriausiai
atitinkančius karjeros tikslus, juos suderinti su kitomis gyvenimo sferomis (laisvalaikiu, šeima) ir integruoti į bendrą gyvenimo planą, tinkamai panaudoti turimus išteklius (žinias, įgūdžius, laiką ir t. t.) tikslams pasiekti, stebėti, vertinti ir koreguoti savo tikslus bei dedamas pastangas jų pasiekimui.
Karjeros valdymo kompetencijos neatsiranda savaime – jas reikia sistemingai ugdyti. Todėl pažangios valstybės šiam ugdymui skiria didžiulį dėmesį,
pradedant pradinėmis mokyklomis ir baigiant suaugusiųjų švietimu. Aišku, ne
visi žmonės vienodai lengvai išmoksta valdyti savo karjerą. Kai kuriems iš jų
gali prireikti pagalbos, ieškant karjeros sprendimui trūkstamos informacijos ar
sprendžiant rimtesnes karjeros problemas, susijusias su karjeros kliūtimis, nepasitikėjimu savimi, nesugebėjimu apsispręsti ir pan. Todėl šalia karjeros valdymo
kompetencijų ugdymo svarbiomis išlieka ir karjeros informavimo bei konsultavimo paslaugos.

Karjeros valdymas ir jam skirti informaciniai šaltiniai
Įgyti karjeros valdymui reikalingų kompetencijų, priimti gerus karjeros
sprendimus ir spręsti karjeros problemas būtų neįmanoma be tam reikalingų informacinių šaltinių. Mes turime daugybę karjeros galimybių, turime teisę rinktis,
tačiau tam, kad galėtume tinkamai pasirinkti, visų pirma turime žinoti savo karjeros tikslus, gerai pažinti save ir gebėti tinkamai naudotis išorinio pasaulio teikiama informacija.
Karjeros valdymo informacinių šaltinių pagrindinė paskirtis – padėti
valdyti asmeninę karjerą priimant kokybiškus karjeros sprendimus ir sprendžiant iškylančias karjeros problemas.
Karjerai reikalingų informacinių šaltinių galima rasti daug kur: internete,
bendrosiose bibliotekose, organizacijų informaciniuose stenduose ir t. t. Tačiau
yra vieta, kur tie šaltiniai atrenkami ir kaupiami sistemingai, o vienintelė jų paskirtis – suteikti reikiamą pagalbą jūsų karjeros valdymui – tai aukštųjų mokyklų karjeros bibliotekos. Šios bibliotekos dar kartais vadinamos karjeros informacijos centrais, mokymosi ir karjeros informacijos centrais, karjeros informacijos centrais.
Kuo karjeros biblioteka skiriasi nuo įprastos bibliotekos? Karjeros biblioteka − tai specializuota biblioteka, kurioje kaupiami, saugomi bei pateikiami
karjeros valdymui reikalingi informaciniai šaltiniai.
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Akivaizdu, jog pagrindiniai karjeros bibliotekų lankytojai aukštosiose
mokyklose yra jose studijuojantys studentai. Tačiau studentai gali būti ne vieninteliai šių bibliotekų lankytojai. Karjeros bibliotekose naudingos informacijos
taip pat gali rasti ir studentus konsultuojantys karjeros konsultantai, karjeros valdymo kompetencijas ugdantys dėstytojai ir praktinių seminarų vedantieji, kiti
aukštųjų mokyklų bendruomenės nariai ar karjeros valdymu suinteresuoti asmenys (karjeros bibliotekų rėmėjai, partneriai, moksleiviai, tėvai). Todėl kartais
verta pasikonsultuoti su karjeros bibliotekose dirbančiu personalu ir patikslinti,
ar jus sudominęs informacijos šaltinis skirtas studentams ar kitiems galimiems
karjeros bibliotekos lankytojams.
Dar vienas svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti pradedant naudotis karjeros bibliotekose sukauptais informacijos šaltiniais, – karjeros bibliotekos
paslaugų teikimo būdas. Galimi du pagrindiniai karjeros bibliotekose esančių informacinių šaltinių naudojimo būdai – savarankiškas ir nesavarankiškas (padedant karjeros bibliotekos bibliotekininkui ar karjeros informacinių šaltinių vadybininkui). Šie du būdai tiesiogiai siejasi su jūsų (kalbant apie pagrindinius
karjeros bibliotekų klientus − studentus) pasirengimu spręsti karjeros problemas bei priimti karjeros sprendimus. Jei esate pakankamai pasirengęs priimti
karjeros sprendimą ar jaučiatės gebantis pats išspręsti jus užklupusią karjeros
problemą, tuomet jums tinka savarankiškam darbui skirti informaciniai šaltiniai.
Jais efektyviai naudotis jums padės šaltinių atrankai bei naudojimui skirti vadovai (vienas iš jų yra jūsų rankose) ir instrukcijos. Jei jaučiatės menkai pasirengę
savarankiškai valdyti savo karjerą, nežinote, kokios informacijos jums trūksta,
kokių informacinių šaltinių reikia, – pirmiausia turite pasikonsultuoti su karjeros konsultantais, karjeros valdymo kompetencijų ugdymo kurso dėstytojais, o
konkretų šaltinį jums padės rasti karjeros bibliotekos darbuotojai.
Norint tinkamai pasinaudoti visomis karjeros bibliotekos teikiamomis
galimybėmis, svarbu suprasti, kokių informacinių šaltinių galima jose rasti ir kaip
šie šaltiniai yra grupuojami. Apie tai ir pasiaiškinsime kitame skyriuje.
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I SKYRIUS

KARJEROS VALDYMO
INFORMACINIAI ŠALTINIAI
Susipažinę su šiuo skyriumi:

•

suprasite karjeros informacinių šaltinių
paskirtį ir įvairovę;

•

gebėsite atskirti neinteraktyvius ir
interaktyvius informacinius šaltinius;

•

žinosite, kokie karjeros informacijos
šaltiniai yra naudojami karjeros
informavimui, kompetencijų ugdymui,
karjeros problemų sprendimui ir karjeros
vertinimui.

I.
Karjeros valdymo informacinių šaltinių paskirtis:

• Padėti jums labiau suprasti karjeros problemas bei priimti tinkamus
sprendimus. Naujų populiarių profesijų, gerai apmokamo darbo statistika, darbo bei mokymosi galimybių šalyje ar užsienyje aprašymas gali
padėti jums suprasti, kokios atsiveria karjeros ar įsidarbinimo galimybės
ir kokios kyla karjeros pasirinkimo problemos.

• Patikslinti žinias apie save. Panaudoję karjeros vertinimo priemones
informaciniuose šaltiniuose, toliau galite gilinti žinias apie save ir karjeros galimybes. Pavyzdžiui, ištyręs savo profesinius interesus, jūs galite perskaityti informaciją žurnale, laikraštyje ar internete apie galimus
darbus, profesijas ar studijas, susijusias su jūsų interesais ir taip pagilinti
savęs pažinimą bei praplėsti savo galimybių suvokimą.

• Gilinti savo žinias apie karjeros galimybes. Naudodamiesi informaciniais šaltiniais, galite plėsti žinias apie galimas karjeros alternatyvas.
Pavyzdžiui, skaitymas apie karjerą, darbus, profesijas, mokymąsi leidžia
labiau įsigilinti į naujas karjeros galimybes, įžvelgti veiksnius, galinčius
apriboti pasirinktos karjeros krypties realizavimą ateityje.

• Padėti įvertinti ir atrinkti svarbiausias karjeros galimybes. Susipažinęs
su profesijų, darbų, studijų programų įvairove, jūs pradėsite galvoti
apie jums tinkamiausių galimybių atranką. Pavyzdžiui, galėsite palyginti savo turimas kompetencijas, gabumus, asmenybės bruožus su profesijoms keliamais reikalavimais ir taip išsiaiškinti labiausiai jums tinkamas galimybes.

• Padėti siekti karjeros tikslų. Informaciniai šaltiniai gali padėti jums įgyvendinti karjeros sprendimus, siekti išsikeltų karjeros tikslų. Pavyzdžiui,
susipažinęs su darbdavių reikalavimais ar pageidavimais būsimam darbuotojui, jūs galite parengti geresnį CV, motyvacinį laišką, tinkamiau
pasiruošti darbo pokalbiui.

Informacinių šaltinių rūšys
Ieškant karjeros valdymui reikalingų informacinių šaltinių, svarbu žinoti, jog šie šaltiniai − tai ne vien tradicinės spausdintinės knygos, žurnalai ar
lankstinukai. Karjeros valdymui reikalingi informaciniai šaltiniai gali būti skelbiami ir virtualiose bibliotekose, tokiose kaip Karjeros valdymo informacinė sistema
(KVIS). Kadangi skiriasi karjeros valdymo informacinių šaltinių saugojimo ir naudojimo būdas, jie yra grupuojami į neinteraktyvius ir interaktyvius.
Neinteraktyvūs informaciniai šaltiniai yra tie, kurių informacija nau12

KARJEROS VALDYMO
INFORMACINIAI ŠALTINIAI
dodamasis vartotojas neatlieka aktyvių veiksmų: jis skaito, klauso, žiūri į šaltinyje pateikiamą informaciją, tačiau jos tame šaltinyje negrupuoja, nedėlioja ir
panašiai.
1 lentelė. Neinteraktyvūs karjeros valdymo informaciniai šaltiniai
Forma
Spausdintinė
Mikroforma

Audio
Video
Viešų prisistatymų
Vertinimo

Pavyzdžiai
Knygos, brošiūros, informaciniai lankstinukai, informaciniai aplankai,
žurnalai, laikraščiai
Mažaformačiai mikroﬁlmai rašytinės informacijos saugojimui;
mažaformatės mikrokortos ﬁlmo rašytinės informacijos fragmento
saugojimui
Komercinės ir vietinės paskirties karjeros valdymo programos
audiokasetėse; radio programos; internetinės radio programos
Komercinės ir vietinės paskirties videojuostos; televizijos programos;
internetinės televizijos programos
Kalbos ir viešos diskusijos su ribotu dalyvių skaičiumi
Spausdintinės, kompiuterinės ir internetinės karjeros valdymo
kompetencijų vertinimo priemonės.

Pagrindiniai neinteraktyvių informacinių šaltinių privalumai yra šie: informacija pateikiama išsamiai ir už mažą kainą. Pagrindinis neinteraktyvių informacinių šaltinių trūkumas yra tai, kad neskatinama asmens motyvacija tyrinėti
karjeros galimybes.
Interaktyvūs informaciniai šaltiniai – tai šaltiniai, kuriais naudodamasis
vartotojas gali vienaip ar kitaip tvarkyti ar dėlioti šaltinyje pateiktą informaciją.
Pagrindinis interaktyvių informacinių šaltinių privalumas yra tai, kad
skatina asmens motyvaciją tyrinėti karjeros galimybes. Pagrindiniai interaktyvių
informacinių šaltinių trūkumai yra šie: informacija dažnai pateikiama ne taip
išsamiai kaip neinteraktyviuose informaciniuose šaltiniuose, interaktyvūs informaciniai šaltiniai yra brangesni.

Tinkamo informacinio šaltinio pasirinkimas
Karjeros valdymui tinkamo informacinio šaltinio pasirinkimas neįmanomas be patogios jų klasiﬁkavimo sistemos. Kol Lietuvoje nėra sukurtos vieningos karjeros valdymo informacinių šaltinių klasiﬁkavimo tvarkos, karjeros
valdymo informaciniai šaltiniai klasiﬁkuojami siejant juos su karjeros centruose teikiamomis karjeros informavimo, ugdymo, konsultavimo bei karjeros valdymo kompetencijų vertinimo paslaugomis. Ką tai reiškia? Tarkim, vienuose informaciniuose šaltiniuose galima rasti informacijos, reikalingos priimti karjeros
sprendimui (apie mokymosi įstaigas, organizacijas, profesijas ir t. t.), kiti skirti karjeros valdymo kompetencijų ugdymo tikslams (tai gali būti vadovėliai, tokie kaip
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I.
2 lentelė. Interaktyvūs karjeros valdymo informaciniai šaltiniai
Forma
Internetiniai puslapiai
Kompiuterinės orientavimo
karjerai sistemos
Kompiuterinis mokymas
CD-ROM ar DVD laikmenos
Asmens savybių atranka
korteliniu būdu
Programuotas mokymas
Struktūruotas interviu
Žaidimai

Auditoriniai užsiėmimai
Dirbtinė darbo aplinka
Tiesioginis stebėjimas
Tiesioginis tyrinėjimas

Socialinis bendravimas

Pavyzdžiai
Darbdavių, darbo paieškos, mokymosi ir profesinės
informacijos internetiniai puslapiai
Kompiuterinės orientavimo sistemos naudojant asmeninį
kompiuterį ar internetą.
Mokymai ir pagalba biograﬁnių duomenų paruošimui
Nuorodos ar aprašomoji informacija apie įvairius darbdavius.
Savarankiškai ar padedant konsultantui atliekamas asmens
vertybių, pomėgių, įgūdžių bei įsidarbinimo prioritetų
įvertinimas.
Darbo patirties įgijimas atliekant konkrečias darbines užduotis
Pokalbis su dirbančiu asmeniu darbo vietoje, karjeros dienose
ar karjeros mugėje
Grupinis karjeros valdymo užsiėmimas, suteikiantis
studentams galimybę išbandyti karjeros ir gyvenimiškų
situacijų pasirinkimus.
Šiuose užsiėmimuose studentai išbando įvairius darbus
(pvz., apskaita, suvirinimas ir pan.)
Skrydžių mokymų treniruoklis pilotams
Vaikščiojimas paskui darbuotoją stebint jo darbo užduočių
atlikimą arba išvyka į darbo vietą
Savanoriškas darbas, kooperuotas mokymas, profesinė
praktika, darbo-studijų programos ir darbas ne visą darbo
dieną
Pokalbiai su tėvais, giminėmis, bendraamžiais, pedagogais ir
pažįstamais apie įvairias karjeros galimybes.

„Karjeros planavimo vadovas studentui“ ir kt.) ar karjeros problemų sprendimui
(tai gali būti knygos, kurios padeda geriau suprasti įvairias karjeros problemas;
interaktyvūs testai, kuriais galima nustatyti karjerai trukdančias mintis ir kt.).
Karjeros vertinimui galima rasti įvairių savęs pažinimo testų, klausimynų (kitokių
vertinimo metodikų), padedančių geriau suprasti karjeros galimybes.

Informaciniai šaltiniai karjeros informavimui
Informacijos apie karjeros valdymą dažniausiai reikia priimant sprendimus dėl profesijos, studijų ir mokymosi bei įsidarbinimo pasirinkimo, todėl
tam skirtus informacinius šaltinius būtų galima suskirstyti į šiuos pagrindinius
blokus:

• informacija apie profesijas. Pavyzdžiui, standartinėje profesijų klasi14
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ﬁkacijoje (Standard Occupational Classiﬁcation http://www.bls.gov/
soc/) profesijos yra suklasiﬁkuotos į klases pagal darbų pareigas, įgūdžius, mokymąsi, patirtį. Šios klasiﬁkacijos fragmentas:
11-0000 Valdymo profesijos
15-0000 Kompiuterių ir matematikos mokslų profesijos
15-1010 Kompiuterių ir informacijos mokslininkai, tyrėjai
15-1020 Programuotojai
15-1030 Programinės įrangos inžinieriai
15-1040 Kompiuterių priežiūros specialistai
…
25-0000 Mokslo, mokymo ir bibliotekininkystės profesijos
...

• informacija apie mokymosi galimybes. Pavyzdžiui, Mokymo programų
klasiﬁkacijos (Classiﬁcation of Instructional Programs http://nces.ed.
gov/pubs2002/cip2000/) fragmentas:
...
13. Mokslas
13.0403 Suaugusiųjų ir tęstinio mokymo organizavimas
13.0406 Aukštasis mokslas, aukštojo mokslo organizavimas
13.0699 Mokslo vertinimas, vystymas ir tyrimai
…
37. Savęs suvokimas ir savęs tobulinimas
37.0101 Savęs suvokimas ir savęs vertinimas
37.0102 Streso valdymo įgūdžiai
37.0103 Sprendimų priėmimo įgūdžiai
...

• informacija apie darbo galimybes (užimtumą).
Informaciniai šaltiniai karjeros valdymo kompetencijų ugdymui
Atsirenkant karjeros valdymo kompetencijų ugdymui skirtus karjeros
informacinius šaltinius, svarbu atkreipti dėmesį į tuos indikatorius ir kompetencijas, kurias siekiate ugdytis naudodamiesi informaciniais šaltiniais. Karjeros bibliotekose ugdymui skirti informaciniai šaltiniai paprastai grupuojami į tris dideles
grupes. Tai informaciniai šaltiniai, skirti:

• savęs pažinimui,
• mokymosi ir karjeros galimybių pažinimui,
• karjeros planavimui.
15
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Šiose atskirose srityse informaciniai šaltiniai gali būti suklasiﬁkuoti ir pagal jų paskirtį konkrečiai kompetencijai ar indikatoriui. Pavyzdžiui, visi ugdymui
skirti informaciniai šaltiniai gali būti suskirstyti į 12 kategorijų (toks skaičius karjeros valdymo kompetencijų yra išskirtas kai kuriose aukštųjų mokyklų karjeros
valdymo kompetencijų ugdymo programose, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto).
Žinant, kokia kompetencija yra ugdoma konkrečioje paskaitoje (pavyzdžiui, karjeros planavimo sritis, karjeros sprendimų kompetencija), galima papildomai
pasidomėti jai skirtais informaciniais šaltiniais. Smulkesnę informaciją apie karjeros valdymo kompetencijas, jų indikatorius bei ugdymui tinkamus informacinius šaltinius galite rasti karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programose
arba sužinoti iš karjeros valdymo kurso dėstytojų.

Informaciniai šaltiniai karjeros problemų sprendimui
Karjeros problemų sprendimui reikalingų informacinių šaltinių paieška
ir naudojimasis jais priklauso nuo karjeros konsultanto, į kurį jūs kreipiatės pagalbos, naudojamo teorinio karjeros konsultavimo modelio. Jūs visada galite pasidomėti, kokį teorinį konsultavimo modelį ruošiasi taikyti tas karjeros konsultantas, į kurį jūs kreipiatės pagalbos, spresdamas savo karjeros problemas. Jei
ketinate savo karjeros problemas spręsti savarankiškai, galite bandyti ieškoti informacinių šaltinių pagal jus dominančios problemos pobūdį (pavyzdžiui, streso
įveika, karjeros kliūtys, karjeros sprendimų priėmimas ir t. t.).
Vienas iš galimų konsultavimo modelių, kurį naudojant gali būti sprendžiamos jūsų problemos, yra pažintinės informacijos apdorojimo (CIP) teorija
paremtas karjeros konsultavimo modelis. Tai nuoseklus konsultavimo procesas,
paremtas taip vadinamu CASVE (communication, anglysis, synthesis, valuing,
execution) ciklu (1 pav.).
Trumpai apibūdinsime šio ciklo stadijas:

• Pirmoji − komunikacijos stadija, yra skirta karjeros problemos suvokimui. Šios stadijos metu konsultantai siekia padėti suprasti, kokia karjeros problema jus vargina, ją tiksliai apibrėžti, įvardyti (dažnai sakoma,
jog geras problemos apibrėžimas yra pusė problemos sprendimo).
Įvairūs informaciniai šaltiniai gali padėti geriau suprasti jums aktualios
problemos esmę. Todėl jie gali būti klasiﬁkuojami pagal paskirtį tam tikrų problemų sprendimui. Pavyzdžiui, jei problemos esmė yra tai, jog vertybės neatitinka pasirinktos profesijos, galima pasiūlyti paskaityti knygų,
kuriose aprašomi įvairūs vertybių konﬂiktai ir jų pasekmės karjerai.

• Antroji – analizės stadija yra skirta galimų karjeros alternatyvų apmąstymui, jų suvokiamo rato praplėtimui. Galimus karjeros pasirinkimus gali
16
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CASVE CIKLAS
Komunikavimas
Problemos
nustatymas

Vykdymas
Veiksmų
atlikimas

Vertinimas
Alternatyvų
prioretizavimas

Analizė
Alternatyvų
apmąstymas

Sintezė
Galimų alternatyvų
parinkimas

1 pav. Karjeros problemų sprendimas remiantis CASVE ciklu

riboti ne tik jūsų turimų žinių stoka apie karjeros galimybes baigus tam
tikrą studijų kryptį, bet ir tam tikros stereotipais paremtos išankstinės
nuostatos. Priklausomai nuo karjeros problemos, galima pasiieškoti
įvairių informacinių leidinių, skirtų plačiau susipažinti su tam tikro pobūdžio darbais, karjeros kryptimis (pavyzdžiui, nuosavo verslo galimybės), karjeros pasirinkimus ribojančiais stereotipais (pavyzdžiui, lyties
ar amžiaus stereotipai).

• Trečioji – sintezės stadija yra skirta informacijos apie pasirinktas alternatyvas susirinkimui. Čia galėtų būti įtraukti įvairūs išsamią informaciją
apie karjeros kryptį suteikiantys ar konkrečios profesijos teikiamas galimybes aprašantys informaciniai šaltiniai.

• Ketvirtosios – vertinimo stadijos metu yra lyginamos įvairios alternatyvos, jų privalumai ir trūkumai tam tikrų kriterijų atžvilgiu. Palyginti
galėtų padėti įvairią statistinę informaciją apie gaunamus atlyginimus,
užimamas pareigas, pasitenkinimą darbu ir t. t. pateikiantys leidiniai.

• Penktoji – vykdymo stadija yra skirta pasirinktos alternatyvos realizavimui. Čia galėtų pagelbėti įvairūs praktinių įgūdžių lavinimui (gyvenimo aprašymo rašymui, dalyvavimui darbo interviu, konkrečių karjeros
kliūčių įveikimui ir t. t.) skirti informaciniai šaltiniai.
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Informaciniai šaltiniai karjeros vertinimui
Karjeros vertinimo priemonės gali būti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minčių apie karjerą aprašai,
asmenybės klausimynai,
vertybių nustatymo priemonės,
svarbiausių asmens interesų aprašai,
kompetencijų vertinimo testai ir užduotys,
darbų, profesijų, asmens savybių, vertybių, įgūdžių rūšių kortelės,
karjerogramos (angl. career-o-gram),
darbo aprašai,
interviu schemos,
profesijų alternatyvų klausimynai,
autobiograﬁjos,
karjeros kelio sudarymo priemonės ir kt.

Karjeros vertinimo priemonės dažniausiai naudojamos karjeros valdymo kompetencijų ugdymo, karjeros sprendimų kokybės gerinimo, karjeros problemų sprendimo tikslais. Karjeros vertinimo priemonių paskirtis:

• Padėti išsiaiškinti aktualias karjeros valdymo problemas bei skatinti ieškoti problemų sprendimo kelių. Galime suprasti pagrindines
savo karjeros problemas, bet neturėti motyvacijos nieko dėl to keisti. Pasinaudodami karjeros vertinimo priemonėmis, galime patikslinti,
geriau apibrėžti savo problemas, jos tampa aiškesnės ir konkretesnės.
O aiškiai apibrėžus problemas, atsiranda poreikis ir paaiškėja būdai
joms spręsti.

• Padėti išsiaiškinti asmenybės savybes, vertybes, interesus, kompetencijas, prioritetus. Kiekvienam žmogui yra smalsu, ką įvairios vertinimo priemonės gali pasakyti apie jį kaip apie asmenybę. Atlikę savęs
vertinimo užduotis ar pratimus, galime palyginti vertinimo užduoties
rezultatus ir ankstesnį savęs suvokimą. Šias žinias galime pritaikyti priimant karjeros sprendimus.

• Plėsti žinias apie karjeros galimybes. Atlikdami karjeros vertinimo užduotis ir pratimus susipažįstame su įvairių darbų pavadinimais, praplečiame žinias apie specialybių ir profesijų asortimentą, pagiliname ryšių
tarp skirtingų darbų bei darbo sąsajų su mokymusi supratimą. Vertinimo priemonėse pateikiamos darbų ir profesijų schemos padeda susivokti, apie kuriuos darbus ar profesijas žinome daug, o apie kuriuos
mums trūksta informacijos. Tai skatina domėtis tomis sritimis, kur žinių
ir įgūdžių yra mažiau.
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• Įvertinti atsirinktas karjeros galimybes, pavyzdžiui, nustatyti šių galimybių trūkumus ir privalumus.
Karjeros vertinimo priemonės gali būti skirtos savarankiškam darbui
arba darbui padedant karjeros konsultantui.
Savarankiško darbo priemonės yra sukurtos taip, kad savarankiškai
galėtume pasirinkti, dėlioti apibūdinti, interpretuoti priemonėje pateikiamą
informaciją. Tokios priemonės skirtos norintiems savarankiškai naudoti karjeros
informacinius šaltinius ir pasirengusiems priimti karjeros sprendimus.
Darbo priemonės padedant karjeros konsultantui yra parengtos taip,
kad studentas ir konsultantas kartu pasirinktų tinkamą priemonę, kartu ją
apibūdintų, dėliotų, interpretuotų priemonėje pateikiamą informaciją. Šios priemonės yra skirtos nedidelę karjeros valdymo patirtį turintiems asmenims, kurie
nėra pasirengę priimti karjeros sprendimus ir tikisi konsultanto pagalbos.
Apibendrindami galime teigti, kad siekiant efektyvaus informacinių
šaltinių naudojimo, svarbiausiu kriterijumi reikėtų laikyti karjeros valdymo kompetencijas ir indikatorius, kuriuos siekiate ugdytis naudodamiesi informaciniais
šaltiniais.
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II SKYRIUS
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INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ
PAIEŠKOS SISTEMOS IR
DUOMENŲ BAZĖS
Susipažinę su šiuo skyriumi:

•

suprasite karjeros valdymo informacinės
sistemos struktūrą;

•

gebėsite susirasti ir peržiūrėti jums
reikiamą karjeros informacinį šaltinį šioje
sistemoje;

•

žinosite, kaip parsisiųsti jus dominančią
metodinę priemonę į savo kompiuterį;

•

žinosite pagrindines Lietuvos bibliotekų
informacines paieškos sistemas bei
prenumeruojamas duomenų bazes;

•

suprasite, kas gali būti šių informacinių
sistemų ar duomenų bazių vartotojais, ar
kaip jais tapti;

•

gebėsite rasti informacinių šaltinių
paieškos pagalbą šiose sistemose ir
duomenų bazėse.

II.
Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS)
Karjeros valdymo informacinės sistemos tikslas – padėti spręsti karjeros problemas ir priimti karjeros sprendimus, naudojantis informaciniais ištekliais ir paslaugomis (informavimo, ugdymo, konsultavimo ir kt.).

Informacinės sistemos vartotojai
Neregistruoti vartotojai. Tai asmenys, kurie neturi prisijungimo prie
KVIS informacinės sistemos duomenų. Tokie vartotojai gali tik susipažinti su KVIS
informacinėje sistemoje esančiais karjeros informaciniais ištekliais.
Registruoti vartotojai. Tai asmenys, kurie turi prisijungimo prie KVIS
informacinės sistemos duomenis. Tokie vartotojai gali ne tik peržiūrėti, atsispausdinti ar parsisiųsti KVIS informacinėje sistemoje esančius karjeros informacinius
išteklius, bet ir naudotis visomis KVIS informacinės sistemos paslaugomis.

Prisijungimo duomenų gavimas
Pirmiausia turite gauti prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos
duomenis. Prisijungimo duomenys gali būti gaunami automatiniu ir mechaniniu būdais. Tai priklauso nuo to, ar aukštoji mokykla, kurioje studijuojate, turi
intranetinę (vidinę) informacinę sistemą.

1 variantas. Aukštoji mokykla, kurioje studijuojate, turi intranetinę
(vidinę) informacinę sistemą.
Šiuo atveju duomenys apie Jus yra užregistruoti Jūsų aukštosios mokyklos intranetinėje (vidinėje) informacinėje sistemoje. Norėdami gauti prisijungimo duomenis:

• susiraskite prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos adresą arba
nuorodą aukštųjų mokyklų karjeros centrų svetainėse;
Pastaba. KVIS informacinę sistemą įsidiegę turi šios aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas,
Šiaulių universitetas, VšĮ Jaunimo karjeros centras, Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija,
Šiaurės Lietuvos kolegija ir V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla. Kiekvienoje aukštojoje
mokykloje KVIS informacinė sistema turi skirtingą ne tik prisijungimo adresą, bet ir informaciją
apie aukštosios mokyklos turimus karjeros informacinius šaltinius bei informacinės sistemos
vartotojams teikiamas paslaugas.

• atsidarykite KVIS informacinės sistemos titulinį langą, spustelėdami
surastą nuorodą arba įrašydami interneto naršyklės lange tikslų KVIS
informacinės sistemos adresą, pvz., www.kvis.karjera.vu.lt:
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• atsidarykite KVIS informacinės sistemos langą Studentui ir spauskite
mygtuką Prisijungimo gavimas:

• įveskite prašomus duomenis atidarytame aukštosios mokyklos intranetinės (vidinės) informacinės sistemos lange. Pavyzdžiui, VU KVIS informacinė sistema nukreips Jus į titulinį VU intranetinės (vidinės) informacinės sistemos langą, kuriame įvesite prisijungimo duomenis:

Pastaba 1. Teisingai įvedę prisijungimo duomenis, gausite informacinį pranešimą apie
prisijungimo duomenų prie KVIS informacinės sistemos suteikimo tvarką, pavyzdžiui:
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Pastaba 2. Neteisingai įvedę prisijungimo duomenis, gausite šį informacinį pranešimą:

• pasitikrinkite savo elektroninio pašto dėžutę. Ten jūs rasite informacinį
pranešimą apie prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos duomenis. Pavyzdžiui:

2 variantas. Aukštoji mokykla, kurioje studijuojate, neturi intranetinės
(vidinės) informacinės sistemos.
Šiuo atveju norėdami gauti prisijungimo duomenis:

• susiraskite prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos adresus arba
nuorodas aukštųjų mokyklų karjeros centrų svetainėse.
Pastaba. KVIS informacinę sistemą įsidiegę turi šios aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas,
Šiaulių universitetas, VšĮ Jaunimo karjeros centras, Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija,
Šiaurės Lietuvos kolegija ir V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla. Kiekvienoje aukštojoje
mokykloje KVIS informacinė sistema turi skirtingą ne tik prisijungimo adresą, bet ir informaciją
apie aukštosios mokyklos turimus karjeros informacinius šaltinius bei informacinės sistemos
vartotojams teikiamas paslaugas.

• atsidarykite KVIS informacinės sistemos titulinį langą, spustelėdami
24
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surastą nuorodą arba įrašydami interneto naršyklės lange tikslų KVIS
informacinės sistemos adresą;

• atsidarykite KVIS informacinės sistemos langą Studentui ir spauskite
mygtuką Prisijungimo gavimas;

• įveskite KVIS informacinės sistemos lange Registracijos anketa prašomus duomenis ir spauskite mygtuką Vykdyti:

Pastaba 1. Įvedę visus prašomus duomenis, gausite informacinį pranešimą apie prisijungimo
duomenų prie KVIS informacinės sistemos suteikimo tvarką, pavyzdžiui:

Pastaba 2. Neįvedus visų prašomų duomenų, sistema parodys informacinį pranešimą,
pavyzdžiui, neįrašius elektroninio pašto adreso parodys tokį pranešimą:

• pasitikrinkite savo elektroninio pašto dėžutę. Ten jūs rasite informacinį
pranešimą apie prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos duomenis. Pavyzdžiui:
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Prisijungimo duomenų priminimas

• Spauskite mygtuką Prisijungimo priminimas KVIS informacinės sistemos lange Studentui:

• Nurodykite informaciniame pranešime Prisijungimo priminimas elektroninio pašto adresą, kuriuo esate užsiregistravęs savo aukštosios
mokyklos intranetinėje (vidinėje) informacinėje sistemoje, ir spauskite
mygtuką Užklausti:

• Pasitikrinkite savo elektroninio pašto dėžutę. Ten jūs rasite pakartotinai
atsiųstus prisijungimo prie KVIS informacinės sistemos duomenis.

Informacinės sistemos aplinkos struktūra studentui
KVIS informacinės sistemos langas Studentui sudarytas iš 3 meniu dalių:

• pagrindinis meniu;
• prisijungimo ir pagalbos meniu;
• pagalbinis meniu.
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Pagrindinis meniu
Pagrindiniai meniu punktai yra šie:

• Karjeros valdymo informacinių šaltinių peržiūra. Pasirinkę šį meniu rasite visų aukštosios mokyklos karjeros centre saugomų informacinių
šaltinių sąrašą.

• Karjeros informacinių šaltinių paieška. Pasirinkę šį meniu rasite nuorodas
į karjeros informacinių šaltinių paieškos katalogus ir duomenų bazes.

• Priemonės karjeros valdymo kompetencijų ugdymui. Pasirinkę šį meniu
rasite aukštosios mokyklos karjeros centro parengtas metodines priemones karjeros valdymo kompetencijų ugdymui.

• Priemonės karjeros valdymo kompetencijų vertinimui. Pasirinkę šį meniu rasite aukštosios mokyklos karjeros centro parengtas metodines
priemones karjeros valdymo kompetencijų vertinimui.

• Naudingos nuorodos. Pasirinkę šį meniu rasite įvairias naudingas nuorodas.

Prisijungimo ir pagalbos meniu
Pagrindiniai prisijungimo ir pagalbos meniu punktai yra šie:

• Informacinės sistemos gidas. Pasirinkę šį meniu susipažinsite su darbo
KVIS informacinėje sistemoje ypatumais.
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• Konsultuokis. Pasirinkę šį meniu prisijungsite prie aplinkos, kurioje galėsite konsultuotis su karjeros centro konsultantu.

• Prisijungimo gavimas. Pasirinkę šį meniu gausite prisijungimo duomenis prie KVIS informacinės sistemos.

• Prisijungimo priminimas. Pasirinkę šį meniu pakartotinai gausite užmirštus prisijungimo duomenis prie KVIS informacinės sistemos.

• Techninė pagalba. Pasirinkę šį meniu informuosite KVIS informacinės
sistemos administratorių apie technines problemas, kurios iškilo vartotojui dirbant.

Pagalbinis meniu
Pagrindiniai pagalbinio meniu punktai yra šie:

• Titulinis puslapis. Pasirinkę šį meniu sugrįšite į titulinį KVIS informacinės
sistemos puslapį.

• Tinklalapio medis. Pasirinkę šį meniu peržiūrėsite KVIS informacinės
sistemos Studentui medžio struktūrą, pavyzdžiui:

Pastaba. Paspaudus mygtuką
galima peržiūrėti KVIS informacinės sistemos Studentui
medžio struktūrinių elementų sudėtį. Pavyzdžiui, paspaudus mygtuką , esantį šalia Karjeros
valdymo informaciniai šaltiniai, bus rodomi pagrindiniai šios informacinės sistemos dalies
struktūriniai elementai:
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Paspaudus mygtuką
šalia struktūrinio elemento Karjeros samprata, bus rodoma, kokie
informacinės sistemos langai sudaro šį elementą. Pavyzdžiui, struktūrinį elementą Karjeros
samprata sudaro vienas informacinės sistemos langas:

• Spausdinti. Pasirinkę šį meniu, atsispausdinsite KVIS informacinės sistemos Studentui puslapiuose pateikiamą informaciją. Pavyzdžiui, jei
norite atsispausdinti informaciją, esančią KVIS informacinės sistemos
lange Karjeros informacinių šaltinių paieška, tai paspaudus meniu
punktą Spausdinti automatiškai atsidarys spausdintuvo parametrų nustatymo langas:

Šiame lange informacija bus atspausdinta paspaudus mygtuką OK.

Informacinių šaltinių peržiūra
1 žingsnis. Spauskite meniu punktą Karjeros valdymo informacinių
šaltinių peržiūra, esantį KVIS informacinės sistemos lange Studentui:
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2 žingsnis. Pasirinkite jus dominančią meniu punkto Karjeros valdymo
informacinių išteklių peržiūra pagrindinę temą. Pavyzdžiui, pasirinkę pagrindinę
temą Mokymosi ir galimybių pažinimas, matysite šios temos potemes ir jų informacinių šaltinių tipus:

3 žingsnis. Spauskite pasirinktą potemės pavadinimą arba potemės
šaltinių tipą, norėdami peržiūrėti karjeros valdymo informacinius šaltinius.
Sistema atidarys ALEPH informacinės sistemos langą, kuriame pateikiamas karjeros valdymo informacinių šaltinių pasirinktoje potemėje sąrašas. Pavyzdžiui,
paspaudę pagrindinės temos Informavimas potemę Savęs pažinimas, matysite
šį ALEPH informacinės sistemos langą:
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Pastaba. Šiame lange galite peržiūrėti karjeros valdymo informacinių šaltinių bibliograﬁnius
aprašus ir/arba užsisakyti pageidaujamą leidinį.

Informacinių šaltinių paieška
1 žingsnis. Paspauskite meniu punktą Karjeros valdymo informacinių
šaltinių paieška, esantį KVIS informacinės sistemos lango Studentui kairėje
pusėje:

Šiame lange pateikiamos nuorodos į karjeros valdymo informacinių
išteklių paiešką ALEPH informacinės sistemos, Lietuvos virtualios bibliotekos,
LIBIS kataloguose ir duomenų bazėse.
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2 žingsnis. Pasirinkite elektroninio katalogo ar duomenų bazės nuorodą. Pavyzdžiui, pasirinkus paieškos katalogą ALEPH informacinė sistema bus
atidarytas ALEPH informacinės sistemos paprastos paieškos langas:

Pastaba. Šiame ir kitų informacinių sistemų elektroniniuose kataloguose ar duomenų bazėse
galite atlikti karjeros valdymo informacinių šaltinių paiešką pagal įvarius paieškos kriterijus.

Metodinių priemonių peržiūra
1 žingsnis. Atidarykite, pavyzdžiui, KVIS informacinės sistemos langą
Priemonės karjeros valdymo kompetencijų ugdymui arba Priemonės karjeros
valdymo kompetencijų vertinimui:
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2 žingsnis. Pasirinkite jus dominančią pagrindinę metodinių priemonių
temą. Pavyzdžiui, pasirinkus pagrindinę temą Metodinės priemonės auditoriniam darbui, sistema parodys tokį langą:

3 žingsnis. Paspauskite jus dominančio metodinių priemonių rūšiavimo nuorodą. KVIS informacinės sistemos lango apačioje bus pateikiamas atitinkamos temos ir atitinkamos rūšies metodinių priemonių auditoriniam arba
savarankiškam darbui sąrašas. Pavyzdžiui, pasirinkus pagrindinę temą Metodinės priemonės auditoriniam darbui ir paspaudus rūšiavimo nuorodą Neinteraktyvios, bus rodomos tik auditoriniam darbui skirtos neinteraktyvios metodinės
priemonės karjeros valdymo kompetencijų ugdymo srityje:
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Metodinių priemonių atsisiuntimas
1 žingsnis. Spauskite nuorodą Atsisiųsti, esančią Jus dominančios karjeros valdymo metodinės priemonės aprašymo apačioje. Pavyzdžiui, jei jums reikalinga metodinė priemonė Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui, paspauskite šios metodinės priemonės apačioje esančią nuorodą Atsisiųsti:

Pastaba. Aukštoji mokykla metodinių priemonių parsisiuntimą gali suteikti tik registruotiems
KVIS informacinės sistemos vartotojams. Todėl, jei esate neregistruotas šios informacinės
sistemos vartotojas, pirmiausia turite tapti registruoti KVIS informacinės sistemos vartotoju ir
įvesti prašomus prisijungimo duomenis:

Metodinės priemonės failas bus pradėtas siųsti, įvedus prisijungimo duomenis ir paspaudus
mygtuką Patvirtinti.

Naudingos nuorodos
Atsidarykite KVIS informacinės sistemos langą Naudingos nuorodos,
kuriame parodomas nuorodų į kitas internetines svetaines sąrašas. Spauskite pasirinktą nuorodą, norėdami gauti atitinkamą informaciją:
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Techninė pagalba
1 žingsnis. Atidarykite KVIS informacinės sistemos langą Techninė pagalba iškilusiam klausimui užrašyti:

2 žingsnis. Nurodykite KVIS informacinės sistemos lange Techninė pagalba savo vardą, elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiamas atsakymas, ir
įrašykite patį klausimą.
Pastaba. Jei KVIS informacinės sistemos lange Techninė pagalba neužpildysite bent vieno
žvaigždute pažymėto lauko, klausimas nebus išsiųstas ir sistema rodys įspėjantį pranešimą.
Pavyzdžiui, jei nenurodysite savo vardo, sistema pateiks tokį pranešimą:

35

II.
Jei nurodysite klaidingą elektroninio pašto adresą, bus rodomas toks
įspėjantis pranešimas:

3 žingsnis. Spauskite mygtuką Klausti ir Jūsų klausimas bus išsiųstas
KVIS informacinės sistemos administratoriui. Apie sėkmingai išsiųstą klausimą
informacinė sistema jus informuos pranešimu Žinutė sėkmingai išsiųsta:

4 žingsnis. Pasitikrinkite elektroninio pašto, kurį nurodėte KVIS informacinės sistemos lange Techninė pagalba, dėžutę. Ten jūs rasite KVIS informacinės sistemos administratoriaus atsakymą į jūsų klausimą.

Darbo informacinėje sistemoje pabaiga
Norėdami baigti darbą KVIS informacinėje sistemoje, spauskite mygtuką Atsijungti:
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ALEPH informacinė sistema
ALEPH informacinė sistema suteikia galimybę vartotojams sužinoti
apie aukštosios mokyklos bibliotekoje saugomus informacinius išteklius, atlikti jų paiešką, užsisakyti reikalingus leidinius, prasitęsti jų grąžinimo terminą bei
naudotis įvairiomis papildomomis (atsispausdinti ar išsisaugoti bibliograﬁnę informaciją, susikurti asmeninį dominančių bibliograﬁnių aprašų sąrašą ir pan.) informacinės sistemos paslaugomis.
ALEPH informacinė sistema jums siūlo įvairias paieškas: paprastą, detalią, išplėstą, komandinę ir keliuose ištekliuose. Paieškos pasirinkimas priklauso
nuo to, kokiu tikslu ieškote informacijos, kokią pradinę informaciją apie ieškomus leidinius jau turite ir pan.
Paprastą paiešką tikslinga pasirinkti tuomet, jeigu norite atlikti paiešką
pagal vieną reikšminį žodį, pvz., autoriaus pavardę, antraštę, žodį ar žodžius
antraštėje, ISSN, ISBN, leidimo metus ir kt. Paprasta paieška dažniausiai naudojasi pradedantieji arba greitą paiešką atliekantys informacijos vartotojai.
Detalią paiešką tikslinga pasirinkti tuomet, jei norite atlikti paiešką pagal kelis skirtingo tipo reikšminius žodžius (pvz., autoriaus pavardę, antraštę,
žodį ar žodžius antraštėje, ISSN, ISBN, leidimo metus ir kt.).
Išplėstą paiešką tikslinga pasirinkti tuomet, jei norite atlikti paiešką pagal kelis to paties tipo reikšminius žodžius, pavyzdžiui, ieškoti leidinio pagal kelias dalykines rubrikas – temas (t. y. formuoti užklausą, kad būtų ieškoma tokio
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leidinio, kuris atitinka dvi ar tris nurodytas temas). Paieškos rezultatai bus pateikiami pagal kiekvieną paieškos žodį atskirai, taip pat bus parodomi visi paieškos
žodžius atitinkantys bibliograﬁniai aprašai.
Komandinę paiešką rekomenduojama atlikti didesnę informacijos paieškos patirtį turintiems vartotojams, kurie sugeba paiešką suformuluoti komandomis. Norint atlikti tokią paiešką, būtina žinoti komandų užrašymo taisykles ir
sutartinius ženklus.
Paiešką keliuose ištekliuose tikslinga pasirinkti tuomet, jeigu reikalingo leidinio ar leidinių neradote savo aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH
informacinėje sistemoje. Atlikę paiešką sužinosite, kokioje Lietuvos akademinėje
bibliotekoje, ar keliose bibliotekose, yra jūsų ieškomas leidinys.

ALEPH informacinės sistemos vartotojai
ALEPH informacine sistema gali naudotis:

• Neregistruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie nepriklauso aukštosios
mokyklos akademinei bendruomenei ir jų duomenys nėra užregistruoti
tos aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH sistemos duomenų bazėje.
Neregistruoti vartotojai gali tik sužinoti apie aukštosios mokyklos bibliotekoje saugomus karjeros valdymo informacijos išteklius ir atlikti jų
paiešką.

• Registruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie priklauso aukštosios mokyklos akademinei bendruomenei ir jų duomenys yra užregistruoti tos
aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH sistemos duomenų bazėje.
Registruoti vartotojai gali sužinoti apie aukštosios mokyklos bibliotekoje saugomus karjeros valdymo informacijos išteklius, atlikti jų paiešką, užsakyti reikiamą leidinį į namus, saugoti ir spausdinti bibliograﬁnę
informaciją, keisti darbo sistemoje aplinką ir kt.

Kaip tapti registruotu vartotoju savo aukštosios mokyklos
ALEPH informacinėje sistemoje?
Jei priklausote savo aukštosios mokyklos akademinei bendruomenei,
duomenys apie jus jau yra įvesti tos aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH sistemoje. Todėl jūs iš karto galite naudotis visomis jūsų aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH sistemos paslaugomis.
Norėdami prisijungti prie ALEPH informacinės sistemos, savo aukštosios
mokyklos bibliotekos tinklalapyje:
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• spauskite nuorodą Katalogas arba Elektroninis katalogas. Pavyzdžiui,
Vilniaus universiteto bibliotekos svetainėje spauskite nuorodą Katalogas:

Šiaulių universiteto bibliotekos svetainėje spauskite nuorodą Elektroninis katalogas:

• paspaudę mygtuką

atsidarykite ALEPH informacinės sistemos langą

Užsiregistruokite:

• įrašykite 0 ir savo asmens kodą informacinės sistemos lango Užsiregistruokite paieškos lauke Vartotojas;

• įrašykite paskutinius keturis savo asmens kodo skaičius informacinės
sistemos lango Užsiregistruokite paieškos lauke Slaptažodis;
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• spauskite mygtuką Registruotis. Viršutinėje ALEPH informacinės sistemos lango meniu juostoje atsiradęs papildomas mygtukas
muos apie sėkmingą prisijungimą.

infor-

Kaip pasikeisti prisijungimo slaptažodį?

• Atsidarykite ALEPH informacinės sistemos langą Slaptažodžio pakeitimas paspaudę mygtuką

ir meniu punktą Slaptažodis:

• Užpildykite ALEPH informacinės sistemos lango Slaptažodžio pakeitimas paieškos laukus:

° Dabartinis slaptažodis – įrašykite tą slaptažodį, kokiu paskutinį
°
°
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Naujas slaptažodis – įrašykite naują slaptažodį.
Naujas slaptažodis (kontrolė) – patvirtinkite naują slaptažodį
įrašydami jį pakartotinai.
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° Klausimai – pasirinkite, kokį klausimą jums turėtų užduoti sistema, jei pamiršite slaptažodį.

• Išsaugokite naują slaptažodį paspausdami mygtuką Vykdyti. Iš naujo
jungiantis prie ALEPH informacinės sistemos reikės įvesti naują slaptažodį (senasis nebeveiks).

Kaip tapti registruotu vartotoju kitos aukštosios mokyklos
ALEPH sistemoje?
Kiekviena aukštosios mokyklos biblioteka turi individualią vartotojų
registravimo tvarką, todėl norėdami sužinoti registravimosi tos aukštosios mokyklos bibliotekos ALEPH sistemoje sąlygas, susipažinkite su bibliotekos naudojimosi taisyklėmis, kurios yra skelbiamos bibliotekos interneto tinklalapyje
(pvz., VU bibliotekos naudojimosi taisykles rasite adresu http://www.mb.vu.lt/
pagalba/liet/taiskl.html) ir kreipkitės į aptarnavimo skyriaus darbuotojus.

ALEPH informacinės sistemos pagalba vartotojui
Norėdami susirasti ALEPH informacinės sistemos pagalbą vartotojui,
bet kurio ALEPH informacinės sistemos lango viršuje spauskite mygtuką ?:

Lietuvos virtuali biblioteka
http://www.library.lt.
Lietuvos virtuali biblioteka suteikia galimybę vartotojams atlikti informacinių šaltinių (knygų, bibliograﬁnių duomenų apie leidinius, straipsnių, konferencinių pranešimų ir kt. dokumentų) paiešką ne tik Lietuvos akademinių,
viešųjų bibliotekų ir kai kurių užsienio bibliotekų kataloguose, bet ir Lietuvoje
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prenumeruojamose ir kuriamose duomenų bazėse (Lituanistika, ETD, eLABa,
LABT ir kt.).

Lietuvos virtualios bibliotekos vartotojai
Lietuvos virtualia biblioteka gali naudotis:

• Neregistruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie nėra jokios Lietuvos akademinės ar viešosios bibliotekos skaitytojai. Neregistruoti vartotojai
gali atlikti visų Lietuvos virtualioje bibliotekoje esančių informacinių
šaltinių paiešką, tačiau naudojimasis jais yra apribotas.

• Registruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie yra bent vienos Lietuvos
akademinės ar viešosios bibliotekos registruoti skaitytojai. Registruoti
vartotojai turi prieigą prie visų Lietuvos virtualioje bibliotekoje esančių
informacinių šaltinių, tačiau gali be jokių apribojimų naudotis tik tos
bibliotekos turimais ir prenumeruojamais informaciniais šaltiniais, kurioje yra registruoti skaitytojai.
Pastaba. Kiekviena Lietuvos akademinė ar viešoji biblioteka turi individualią skaitytojų
registravimo tvarką, todėl norėdami sužinoti registravimosi Jūsų pageidaujamoje bibliotekoje
sąlygas, susipažinkite su tos bibliotekos naudojimosi taisyklėmis, kurios yra skelbiamos
bibliotekos interneto tinklalapyje, ir kreipkitės į aptarnavimo skyriaus darbuotojus.

Lietuvos virtualios bibliotekos pagalba vartotojui
Norėdami susirasti Lietuvos virtualios bibliotekos pagalbą vartotojui,
bet kurio Lietuvos virtualios bibliotekos lango viršutiniame dešiniame kampe
paspauskite mygtuką ?:
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LIBIS informacinė sistema
http://www.libis.lt
LIBIS informacinė sistema suteikia galimybę vartotojams atlikti Lietuvos viešųjų bibliotekų fonduose sukauptų įvairių tipų ir skirtingos paskirties informacinių šaltinių paiešką.

LIBIS suvestinio katalogo vartotojai
LIBIS suvestiniu katalogu gali naudotis:

• Neregistruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie nėra užsiregistravę nei vienos Lietuvos viešosios bibliotekos skaitytojų duomenų bazėje ir neturi viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto. Tokie vartotojai gali sužinoti
apie Lietuvos viešose bibliotekose saugomus leidinius ir atlikti jų paiešką, tačiau negali naudotis kitomis LIBIS informacinės sistemos paslaugomis (užsisakyti leidinį, peržiūrėti užsakymų duomenis ir pan.).

• Registruoti vartotojai. Tai vartotojai, kurie yra užsiregistravę bent vienos Lietuvos viešosios bibliotekos skaitytojų duomenų bazėje ir turi
viešosios bibliotekos skaitytojo bilietą. Turėdamas šį bilietą skaitytojas
gali naudotis visų Lietuvos viešųjų bibliotekų paslaugomis. Pavyzdžiui,
Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bilietas:
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Kaip tapti registruotu LIBIS informacinės sistemos vartotoju?
LIBIS informacinės sistemos registruotu vartotoju galite tapti atėjęs į bet
kurią Lietuvos viešąją biblioteką. Su savimi reikia turėti pasą ar asmens tapatybės
kortelę. Bibliotekos darbuotojas, įvedęs jūsų duomenis į bibliotekos skaitytojų
duomenų bazę, už nustatytą mokestį išduos viešosios bibliotekos skaitytojo
bilietą ir suteiks Jums prisijungimo prie LIBIS informacinės sistemos vartotojo
vardą ir slaptažodį. Jei norėsite naudotis kitos viešiosios bibliotekos paslaugomis, jums tereikės ten nueiti ir bibliotekos darbuotojui parodyti anksčiau įsigytą
viešosios bibliotekos skaitytojo bilietą tam, kad jus nemokamai užregistruotų
savo skaitytojų duomenų bazėje.

LIBIS informacinės sistemos pagalba vartotojui
Norėdami susirasti LIBIS informacinės sistemos pagalbą vartotojui, bet
kuriame LIBIS informacinės sistemos paieškos lango kairėje esančiame meniu
pasirinkite Katalogo aprašymas:

Jei atlikdami paiešką nežinote, kaip pildyti vieną ar kitą lauką, ties juo
. Tuomet pagalbos lange bus rodoma tą lauką paaišpaspauskite mygtuką
kinanti informacija.
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Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų bankas
http://www.libis.lt:8082
Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų bankas suteikia galimybę vartotojams atlikti straipsnių, publikuotų Lietuvoje nuo 2003 m., bibliograﬁnių aprašų
paiešką. Nuėjus į bet kurią Lietuvos akademinę ar viešąją biblioteką, nebereikės
atlikti pakartotinos Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų banke surastos informacijos paieškos – tereikės paprašyti atitinkamo laikraščio ar žurnalo numerio.

Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų banko vartotojai
Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų banku gali naudotis bet kuris asmuo – čia nereikia registruotis ar tapti registruotu vartotoju.

Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų banko pagalba vartotojui
Norėdami susirasti Nacionalinės bibliograﬁjos duomenų banko pagalbą vartotojui, paieškos lango kairėje esančiame meniu pasirinkite Katalogo aprašymas:

Jei atlikdami paiešką nežinote, kaip pildyti vieną ar kitą lauką, ties juo
paspauskite mygtuką
. Tuomet pagalbos lange bus rodoma tą lauką paaiškinanti informacija.

45

II.
EBSCO Publishing duomenų bazių paketas
http://search.ebscohost.com
EBSCO Publishing – tai įvairių duomenų bazių, kuriose kaupiami
straipsnių aprašai, viso teksto moksliniai ir populiarūs straipsniai, paketas. Šį
paketą prenumeruoja Lietuvos bibliotekos ir leidžia juo nemokamai naudotis
savo skaitytojams.
Pastaba. Puslapyje, kurio adresas http://www.lmba.lt/db/liet/ebsco.htm, sužinosite, kokios
Lietuvos bibliotekos prenumeruoja šį duomenų bazių paketą.

EBSCO jums gali pasiūlyti prisijungimą prie šių duomenų bazių:

•

•
•
•

EBSCOhost Web – prie konkrečios bibliotekos (tos, iš kurios
patalpų jungiatės ar kurios suteiktus prisijungimo slaptažodžius naudojate) prenumeruojamų duomenų bazių sąrašo;
Literary Reference Center – prie literatūros duomenų bazės;
Business Searching Interface − prie Business Source Complete
duomenų bazės per verslo paieškos sąsają;
MEDLINE – prie medicinos mokslo duomenų bazės.

Pakete esančių duomenų bazių skaičius gali skirtis jungiantis skirtingose bibliotekose, kadangi kiekviena biblioteka gali būti įsigijusi skirtingas duomenų bazes. Pavyzdžiui, tokį langą matys Vilniaus universiteto vartotojai:
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Tokį langą matys Vilniaus pedagoginio universiteto vartotojai:

Norint peržiūrėti šiame pakete esančios duomenų bazės turinį, reikia
spausti jos piktogramą. Pavyzdžiui, paspaudus EBSCOhostWeb, atidaromas duomenų bazių sąrašas, nes ši duomenų bazė sudaryta iš kelių duomenų bazių:

Pasirinkę Bussiness Searching Interface, matysite paieškos toje duomenų bazėje langą:
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EBSCO Publishing duomenų bazių paketo vartotojai
EBSCO Publishing duomenų bazių vartotoju gali būti bet kuris Lietuvos
bibliotekos, kuri prenumeruoja šį duomenų bazių paketą, registruotas vartotojas. Toks vartotojas EBSCO Publishing duomenų bazėmis gali naudotis:

• iš bibliotekų-prenumeratorių patalpų be slaptažodžių,
• iš namų su bibliotekos suteiktu slaptažodžiu. Norint gauti prisijungimo
prie EBSCO Publishing slaptažodį, reikia kreiptis į bibliotekos, kurioje
esate registruotas vartotojas, duomenų bazių administratorių.
Jungiantis prie EBSCO Publishing iš namų, vartotojui bus rodomas toks
langas:

Įveskite slaptažodžius, kuriuos gavote iš savo bibliotekos, spragtelėkite
mygtuką Login arba spustelkite klavišą Enter ir bus atidarytas EBSCO Publishing
duomenų bazių sąrašo langas.

48

KARJEROS VALDYMO INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ
PAIEŠKOS SISTEMOS IR DUOMENŲ BAZĖS
EBSCO Publishing duomenų bazių paketo pagalba vartotojui
Norėdami susirasti EBSCO Publishing duomenų bazių paketo pagalbą
vartotojui, bet kurio duomenų bazių sąrašo ar paieškos langų viršuje spauskite
nuorodą Help:

EMERALD duomenų bazė
http://www.EMERALDinsight.com/ft
Duomenų bazė EMERALD suteikia vartotojams prieigą prie įvairių socialinių mokslų žurnalų rinkodaros, personalo vadybos, bibliotekų vadybos, apskaitos, audito, ekonomikos ir kt. temomis. Lietuvos bibliotekos prenumeruoja
ne visą duomenų bazę, o tik jos dalį – 126 žurnalus. Prenumeruojamų žurnalų
sąrašas pateikiamas priede. Tai reiškia, kad tik šių žurnalų visateksčius straipsnius
galėsite skaityti. Kitų duomenų bazėje esančių žurnalų viso teksto nematysite
(duomenų bazė paprašys už juos susimokėti), nemokamai galėsite skaityti tik
bibliograﬁnius įrašus, kartais – straipsnių santraukas.
Pastaba. Puslapyje, kurio adresas http://www.lmba.lt/db/liet/EMERALD.html, sužinosite, kokios
Lietuvos bibliotekos prenumeruoja šią duomenų bazę.

Duomenų bazės EMERALD vartotojai
Informaciją apie EMERALD duomenų bazėje saugomus žurnalus ir jų
straipsnius gali peržiūrėti bet kuris asmuo, tačiau prieigą prie visateksčių prenumeruojamų žurnalų straipsnių turi tik bazę prenumeruojančių bibliotekų regis49
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truoti vartotojai. Jei jungiatės kaip neregistruotas vartotojas, bus atidarytas langas, kuriame jus pasveikins kaip svečią:

Registruotu vartotoju gali būti bet kuris Lietuvos bibliotekos, kuri prenumeruoja šią duomenų bazę, registruotas skaitytojas. Toks vartotojas EMERALD
duomenų baze gali naudotis:

• iš bibliotekos-prenumeratorės patalpų be slaptažodžių. Šiuo atveju
bus atidarytas langas, kuriame sistema automatiškai atpažins vietą, iš
kurios jungiatės, pavyzdžiui, jei jungsitės būdami Vilniaus pedagoginio
universiteto ir jo padalinių bibliotekų patalpose, matysite tokį langą:

• iš namų su bibliotekos suteiktu slaptažodžiu. Norint gauti prisijungimo
prie duomenų bazės EMERALD slaptažodį, reikia kreiptis į bibliotekos,
kurioje esate registruotas vartotojas, duomenų bazių administratorių.
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Jungiantis namuose, reikia įvesti gautą prisijungimo vardą (į lauką username), slaptažodį (į lauką password) ir spausti mygtuką Login:

Teisingai įvedus prisijungimo duomenis bus atidarytas toks pat langas,
koks atsidarytų, jei jungtumėtės būdami bibliotekos patalpoje.

Duomenų bazės EMERALD pagalba vartotojui
Norėdami susirasti EMERALD duomenų bazės pagalbą vartotojui, bet
kurio šios duomenų bazės lango viršuje spauskite nuorodą Help:

Norėdami rasti pagalbą apie paiešką EMERALD duomenų bazėje, pasivieną iš pagalbų:
rinkite lango dešinėje esančioje meniu srityje

•
•
•
•
•
•
•

Top ten search tips – gausite dešimt patarimų, kaip ieškoti;
Search demo – sistema jums akivaizdžiai pademonstruos, kaip ieškoti;
Guide to search techniques – išsamus paieškos vadovas;
The results of searching – aprašyta, ką galite daryti su paieškos rezultatais;
Saving a search – aprašyta, kaip galite išsisaugoti paieškas ir užsisakyti
informacinius pranešimus (Alerts) jus dominančia tema;
Building a marked list – aprašyta, kaip naudotis krepšeliu (Marked List);
Marked list demo – sistema jums akivaizdžiai pademonstruos, kaip naudotis krepšeliu.
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III SKYRIUS

KARJEROS VALDYMO
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ
APLINKOJE WEBCT
Susipažinę su šiuo skyriumi:

•

suprasite nuotolinių studijų aplinkos
WebCT struktūrą, funkcijas ir savybes;

•

žinosite, kokie WebCT aplinkos įrankiai
yra reikalingi norint peržiūrėti kurso turinį,
atlikti praktines ir savikontrolės užduotis
bei bendrauti virtualioje aplinkoje;

•

gebėsite skaityti nuotoliniame kurse
pateiktą medžiagą, atlikti užduotis ir
peržiūrėti gautus įvertinimus.

III.
Techniniai reikalavimai
Darbui WebCT aplinkoje reikalingas interneto ryšį turintis asmeninis
kompiuteris. Kompiuteryje turi būti įdiegta kuri nors viena iš šių interneto naršyklių:

Dėmesio! Senesnės ir nepaminėtos interneto naršyklės gali neteisingai veikti arba visai neveikti
su WebCT aplinka.

Vartotojo prisijungimo prie WebCT aplinkos metu tikrinama, ar naršyklė
palaiko Java ir JVM (Java Virtual Machine). Pastarosios programos reikalingos
pilnaverčiam įrankių Pokalbiai, Kas prisijungęs, HTML kūrimo, Mano kompiuteris
ir kt. funkcionavimui. Jeigu naršyklė nepalaiko Java, arba esančios JVM versija
yra per sena, jungiantis prie WebCT aplinkos, kompiuterio ekrane pasirodys apie
tai įspėjantis pranešimas.
Norint, patikrinti ar Jūsų interneto naršyklė tinka darbui WebCT aplinkoje, reikia WebCT aplinkos meniu juostoje spustelėti nuorodą Tikrinti naršyklę.

Prisijungimas
Norėdami pradėti ugdytis karjeros valdymo kompetencijas nuotoliniu
būdu, pirmiausia turite patekti į nuotolinio mokymosi svetainę, saugomą WebCT
aplinkoje. Tai galite padaryti per Karjeros valdymo informacinę sistemą (KVIS),
jos meniu juostoje pasirinkę Priemonės karjeros valdymo kompetencijų ugdymui → Metodinės priemonės savarankiškam darbui → Interaktyvios ir paspaudę mygtuką Prisijungti.
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Atlikus aukščiau nurodytą veiksmų seką, atidaromas langas, kuriame
reikia įvesti jūsų Karjeros valdymo informacinėje sistemoje naudojamą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Studento asmeninė svetainė
Sėkmingai patekę į WebCT aplinką, jos viršuje dešinėje pusėje matysite
WebCT aplinkos meniu juostą:
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Meniu juostoje rasite šias nuorodas:

• Mano nustatymai. Ši nuoroda skirta asmeninių duomenų keitimui.
• Tikrinti naršyklę. Ši nuoroda skirta patikrinti, ar Jūsų interneto naršyklė
tinka darbui WebCT aplinkoje.

• Žinynas. Ši nuoroda skirta pateikti atitinkamą informaciją apie WebCT
įrankį ar puslapį bei jo naudojimą (anglų kalba):

• Atsijungti. Ši nuoroda skirta atsijungimui nuo WebCT aplinkos.
Žemiau WebCT aplinkos meniu juostos yra pagrindinis nuotolinių kursų
meniu langas:
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Pagrindiniame nuotolinių kursų meniu lange yra šios nuorodos nuotolinio mokymosi svetainės aplinkai valdyti:

• Kanalai. Paspaudus šią nuorodą pagrindinio nuotolinių kursų meniu
lango kairės pusės viršutinėje dalyje bus rodomi tokie kanalai:

° Kalendoriaus diena. Šiame kanale pateikiami prisijungimo prie
°
°

WebCT aplinkos dienos įvykiai.
Darbų sąrašas. Šiame kanale galite sudaryti asmeninį užduočių,
kurias turite atlikti, sąrašą.
Mano pažymiai. Šiame kanale rasite gautus įvertinimus.

Pagrindinio nuotolinių kursų meniu lango kairės pusės apatinėje dalyje
rodomi šie kanalai:

° Kursų sąrašas. Šiame kanale yra pateiktas kursų, kuriuose esate

°
°

registruotas, sąrašas. Šalia kiekvieno kurso pateikiama trumpa
informacija apie kurso dėstytoją (Sekcijos instruktorius) bei nuorodas į atitinkamas kurso dalis, kuriose yra naujienų (pvz., diskusijose yra naujų pranešimų). Pele užvedę ant kurso pavadinimo,
matysite, kokiomis teisėmis esate registruotas tame kurse (Mano
rolė: Student). Norėdami patekti į reikiamo kurso svetainę, kursų
sąraše spustelėkite pele jo pavadinimą.
Išoriniai kursai. Šiame kanale galite sukurti nuorodas į kitus (esančius ne WebCT aplinkoje) nuotolinio mokymosi kursus, kuriuose
Jūs mokotės.
Kalendoriaus savaitė. Šiame kanale pateikiami prisijungimo prie
WebCT aplinkos savaitės įvykiai. Čia matysite visiems kursams,
kuriuose esate registruotas, bendrus įvykius.

Pagrindinio nuotolinių kursų meniu lango dešinės pusės viršutinėje dalyje rodomi šie kanalai:

° Organizacijos skelbimai. Paspaudę šią nuorodą matysite instituci°
°
°

jos, kuriai priskirti Jūsų lankomi kursai, pranešimus.
Asmeninės žymos. Šio kanalo pagalba galite įtraukti nuorodas į
mėgstamus tinklalapius.
Organizacijos žymos. Naudodamiesi šiuo kanalu matysite institucijos, kuriai priskirti Jūsų lankomi kursai, pateiktas nuorodas į
tinklalapius.
Kas prisijungęs. Paspaudę šią nuorodą matysite kursų, kuriuose
esate registruotas, sąrašą ir kiek kursų dalyvių tuo pačiu metu
yra prisijungę prie jų. Paspaudę nuorodą ant pasirinkto kurso pavadinimo matysite, kokie dalyviai yra prisijungę prie jo. Norėdami
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pakviesti kurso dalyvius pokalbiui, varnele pažymėkite pokalbiui kviečiamus asmenis ir paspauskite mygtuką Siųsti kvietimą
pokalbiui, arba norėdami parašyti laišką, prie kiekvienos kursų
dalyvio pavardės išskleidžiamajame meniu pasirinkite nuorodą
Siųsti laišką. Šis kanalas taip pat yra skirtas atitinkamų kanalų rodymo My WebCT lange įjungimui arba išjungimui.

• Spalva. Ši nuoroda yra skirta nukreipimo sričių ir My WebCT lango fono
spalvų keitimui.

• Išdėstymas. Ši nuoroda yra skirta kanalų išdėstymui My WebCT lange.
• Elektroninio pašto ir kalendoriaus piktogramos, kurias paspaudę
pereisite tiesiai prie kalendoriaus ir pašto įrankių (šie du įrankiai yra
bendri visiems kursams, kuriuose esate registruotas).

Karjeros valdymo kurso svetainė
Patekę į Karjeros valdymo kurso svetainę, titulinio puslapio viduryje rasite piktogramas, kurias spustelėję pateksite į įvairias kurso dalis. Svetainės viršuje matysite kurso naršymo juostą, parodančią, kurioje kurso vietoje esate.
Naudodamiesi ja galėsite grįžti atgal ne po žingsnį, o iš karto į pageidaujamą
dalį. Į pradinį Karjeros valdymo kurso svetainės puslapį visada galite sugrįžti
pasirinkę meniu punktą Kurso turinys. Norėdami grįžti į pagrindinį nuotolinių
kursų svetainės langą, WebCT aplinkos meniu juostoje spauskite nuorodą VU:
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Kairėje Karjeros valdymo kurso svetainės lango pusėje rasite meniu,
leidžiantį patekti į reikiamą kurso dalį. Jį sudaro Kurso įrankiai ir studento įrankiai – Mano įrankiai, kuriuos galite suskleisti arba išskleisti paspaudę atitinkamus mygtukus
ir . Šalia Kurso įrankiai ir Mano įrankiai meniu yra jungiklis
, suskleidžiantis meniu iki piktogramų.

Karjeros valdymo kurso įrankiai
Kurso įrankiai gali būti skirstomi į tris priemonių grupes: studijavimo,
bendravimo ir užduočių.
Kurso įrankiai gali būti ir meniu, ir kaip nuorodos tituliniame Karjeros
valdymo kurso svetainės puslapyje, taip pat ir mokymosi medžiagoje. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, kai kurių įrankių kursas gali neturėti.
Esant naujiems įvykiams (pranešimams, laiškams, žinutėms diskusijose
ir pan.) kurso meniu, šalia įrankių pavadinimų, matysite žalią žvaigždutę , o
pagrindiniame WebCT aplinkos lange po atitinkamo kurso pavadinimu matysite
įvairias piktogramas. Jas dukart spustelėję, iš karto pateksite į reikiamą kurso
dalį, kurioje yra naujų įvykių.

Studijavimo priemonės
Studijavimo priemonėms priskiriamos kurso aprašo kortelės (Kurso informacija), mokymosi medžiagos, kalendoriaus, daugialypės terpės bibliotekos
(Media biblioteka), pranešimų (Skelbimai), paieškos (Paieška) įrankiai (ž. Karjeros valdymo kurso svetainės paveikslėlį).
Kurso aprašo kortelė (Kurso informacija)
Kurso aprašo kortelėje galite rasti šią informaciją: kursų lygmenį ir/ar
tipą, apimtį (valandomis), mokymosi trukmę, specialius reikalavimus priimamiesiems, kurso tikslus, kurso teikimo ypatybes (mokymo organizavimą, vertinimą), pagrindines kurso temas, literatūrą, kontaktinę informaciją. Tačiau kiekvienam kursui Kurso kortelę sudaro kurso autorius, todėl kurso kortelės turinys
atskiru atveju gali skirtis.
Kalendorius
Kalendoriaus įrankis leidžia peržiūrėti priminimus apie svarbius įvykius
(paskaitų, vaizdo konferencijų laiką, atsiskaitymų terminus ir pan.), kuriuos į kursų
planą įtraukė dėstytojas ar kiti kursų dalyviai. Taip pat galite įtraukti asmeninius
(matomus tik Jums) ir, jei dėstytojas leidžia, viešus (matomus visiems kurso var-
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totojams) įrašus. Jei kalendoriuje yra naujų įvykių, pagrindiniame WebCT lange
po atitinkamo kurso pavadinimu matysite piktogramą.
Pastaba. Kalendorių taip pat galite pasiekti ir pagrindiniame WebCT lange pasirinkę
kalendoriaus piktogramą. Jis yra bendras visiems kursams, kuriuose esate registruotas.

Atidarius kalendorių, informacija pirmiausia pateikiama vieno mėnesio
dienomis. Todėl norėdami peržiūrėti dienos įvykius, pele spustelėkite dienos
skaitmenį arba įvykio pavadinimą (jei jis aktyvuotas kaip nuoroda). Norėdami
peržiūrėti savaitės įvykius, spustelėkite nuorodą Peržiūrėti savaitę. Dėstytojo
arba kuratoriaus registruotų naujų įvykių spaudinys parodomas spustelėjus
mygtuką Peržiūrėti naujus įrašus:

Norėdami kalendoriuje registruoti savo įvykius, Mėnesio, Savaitės arba
Dienos įvykių lange spustelėkite mygtuką Pridėti įrašą ir užpildykite pateiktą
įvykio formą.
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Redaguoti ir ištrinti galite tik tuos įvykius, kuriuos jūs ir sukūrėte. Įrašai gali būti redaguojami ir ištrinami iš Dienos arba Savaitės peržiūros lango.
Norėdami redaguoti įvykį, šalia jo pavadinimo esančiame išskleidžiamajame
meniu pasirinkite komandą Redaguoti (norėdami pašalinti – komandą Šalinti).

Jei norite, kad kalendoriuje visada būtų rodomi tik dienos arba savaitės
įvykiai, pakeiskite kalendoriaus nustatymus (Kalendoriaus nustatymai). Taip visa
informacija apie įvykį (jo aprašymas, autorius, trukmė) bus pateikiama iš karto.
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Pastaba. Kalendoriuje paprastai rodomi visų kursų, kuriuose esate registruotas, įrašai. Kiekvienas
kursas žymimas skirtingais simboliais (pvz.:
). Juos galite keisti
kalendoriaus nuostatose paspaudę atitinkamą simbolį ir atsivėrusiame lange pasirinkę kitą
simbolį. Taip pat atitinkamame kurse kalendoriaus įrankyje (laukelyje Vaizdas) ar kalendoriaus
nuostatose galite pasirinkti, kad būtų rodomi tik to kurso įrašai.

Media biblioteka
Šioje kurso dalyje saugoma tekstinių, garso, graﬁkos ar vaizdo bylų
bazė. Priklausomai nuo kurso, jas taip pat galite peržiūrėti aktyvavę mokymosi
medžiagoje kaip nuorodas pateiktus terminus ar trumpinius, kurie yra automatiškai susieti su bibliotekoje esančiomis bylomis.
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Skelbimai
Šioje kurso dalyje rasite dėstytojų atsiųstus svarbius su kursu susijusius
pranešimus − priminimus. Pavyzdžiui, galite gauti informaciją apie pasikeitusį
paskaitų, testų ar užduočių atlikimo laiką. Atsiradus naujam pranešimui, kortelėje
My WebCT po atitinkamo kurso pavadinimu matysite piktogramą.
Pastaba. Priklausomai nuo kurso įrankiui nustatytų parametrų, pranešimas taip pat gali
pasirodyti iškylančiajame lange prisijungimo prie kurso metu.

Ieškoti
Šiuo įrankiu kurse galite vykdyti duomenų (laiškų, diskusijų žinučių, užduočių, bylų ar media bibliotekos įrašų) paiešką. Eilutėje Ieškoti įveskite reikšminį žodį. Laukeliuose Paieškos sritis pasirinkite reikšminio žodžio paieškos sritį
(jo bus ieškoma tarp pavadinimų, autorių, temų ar visame tekste). Nepažymėjus
nei vienos srities, duomenų bus ieškoma visose paieškos srityse. Laukelyje
Paieškos įrankis pasirinkite, kuriame kurso įrankyje būtų vykdoma paieška. Taip
pat paieškai galite naudoti datos apribojimus ir pasirinkti rezultatų pateikimo
rikiavimą (pagal tinkamumą, pavadinimą, autorių, įrankį ar datą).

Paspaudus mygtuką Ieškoti pateikiami paieškos rezultatai. Kiekvienas
iš jų turi sukūrimo datą, pavadinimą, autorių, aprašymą ir įrašo nuorodą, kurią
paspaudus naujame lange pateikiamas visas paieškos rezultato vaizdas. Taip pat
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galite išplėsti ar susiaurinti paieškos rezultatus, patikslindami reikšminius žodžius ar pakeisdami paieškos kriterijus, ir atlikti naują paiešką.

Bendravimo priemonės
Bendravimo priemonėms priskirtume Diskusijų, Pašto, Pokalbių ir/arba
Kas prisijungęs įrankius.
Diskusijos
Diskusijos – tai pagrindinė kurse studijuojančių studentų bendravimo forma. Nuoroda į diskusijų įrankį gali būti kurso pradžios puslapyje ar ten
esančiame kataloge. Pavyzdžiui, nuotolinio kurso Karjeros valdymas tituliniame
puslapyje paspaudus piktogramą Komunikacijos priemonės, atidaromas langas,
kuriame yra piktograma Diskusijos:

Atsiradus naujoms diskusijų žinutėms, kortelėje MyWebCT po atitinkamo kurso pavadinimu matysite piktogramą.
Diskusijų dalyje visos žinutės saugomos grupių temose. Norint patekti į
konkrečią temą, reikia spustelėti atitinkamą temos pavadinimą.

64

KARJEROS VALDYMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKOJE WEBCT

Kaip siųsti naują žinutę diskusijai?
Naują žinutę galite kurti pasirinkę komandą Sukurti žinutę. Siųsdami
naują žinutę, turite užpildyti žemiau pateiktą žinutės formą. Žinutėje tekstą galite įvesti tiek įprastai, tiek HTML formatu. Jei norite prie žinutės prisegti bylą, pasirinkite komandą Pridėti priedus, o jei pašalinti − spauskite šalia bylos pavadinimo
esantį mygtuką . Norėdami peržiūrėti žinutę, spustelėkite mygtuką Peržiūra.
Atsidariusiame naujame peržiūros lange galite pasirinkti keletą veiksmų: toliau
redaguoti žinutę (Redaguoti), ją išsiųsti (Skelbimas), atspausdinti (Spausdinti) ar
paprasčiausiai uždaryti langą (Užverti langą) ir sugrįžti į pradinį žinutės kūrimo
langą. Parašytą žinutę galite išsiųsti arba perkelti į juodraščių aplanką (Išsaugoti
kaip juodraštį).
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Kaip skaityti diskusijos žinutę?
Norėdami perskaityti naujas žinutes, šalia kiekvienos temos, kurioje yra
naujų pranešimų, spustelėkite nuorodą Naujas. Konkrečios temos nauja žinutė
bus atverta naujame lange. Perskaitę informaciją, jį užverkite.
Norėdami perskaityti ankstesnes žinutes, spustelėkite atitinkamą temos pavadinimą. Įėję į temą matysite joje esančių žinučių sąrašą, kuriame pateikti žinučių pavadinimai, autoriai ir žinučių parašymo datos. Sąraše paprastai
pateikiamos pirminės autorių žinutės, o atsakymai į jas – ne. Jeigu buvo atsakyta
į žinutę, šalia pavadinimo esančiame stulpelyje pateikiamas žinučių (pirminės
žinutės ir atsakymų) skaičius ir yra
ženklelis. Norėdami, kad sąraše būtų
pateikti ir žinučių atsakymai, pasirinkite komandą Išplėsti viską (jai priešinga ko(atitinkamai −
). Žinumanda yra Sutraukti viską) arba spauskite ženklelį
čių pateikimo stilių galite keisti mygtukais Linijinės ir Nelinijinės. Taip pat kiekvienoje temoje galite keisti žinučių perskaitymo būseną Pažymėti kaip skaitytas
arba Pažymėti kaip neskaitytas ir sukurti spaudinį su Versija spausdinimui.

Paspaudę atitinkamos žinutės pavadinimą, galėsite ją peržiūrėti. Jei žinutė turi atsakymų, tame pačiame lange bus pateiktas ir jų sąrašas. Norėdami
peržiūrėti atsakymą, spustelėkite jo pavadinimą.
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Kaip atsakyti į diskusijos žinutę ar ją persiųsti kitiems kurso dalyviams?
Norėdami atsakyti į žinutę, spauskite mygtuką Atsakyti. Langas, skirtas
rašyti atsakymui, yra panašus į langą naujai žinutei rašyti, todėl turi būti pildomas taip pat, kaip rašant naują žinutę.
Norėdami persiųsti žinutę kitiems kurso dalyviams, jos peržiūros lange
spustelėkite mygtuką Pirmyn. Žinutės persiuntimui skirtas langas yra panašus
į langą naujai žinutei arba naujam laiškui. Čia turite parinkti dalyvių, kuriems
siųsite žinutę, pavardes. Žinutė bus atsiųsta į elektroninį paštą.
Paštas
Pašto įrankis naudojamas norint nusiųsti laiškus kitiems WebCT kurso
dalyviams: studentams, dėstytojams arba kuratoriams WebCT aplinkoje. Skirtingai nuo diskusijų, kur žinutes gali skaityti bet kas, laiškus gali skaityti tik jų
autorius ir gavėjas(-ai). Atsiradus naujiems laiškams, Kursų sąrašo kortelėje po
atitinkamo kurso pavadinimu matysite
piktogramą.
Pastaba. Priklausomai nuo kurso įrankiui nustatytų parametrų, yra galimybė persiųsti laiškus į
ir
išorinę elektroninio pašto dėžutę. Pagrindiniame pašto įrankio lange pasirinkite mygtuką
atsivėrusiame lange įrašykite gavėjo pašto dėžutės adresą.

Pašto įrankis turi 4 aplankus, kuriuose saugomi įvairios būsenos laiškai.
Aplankai gali būti pateikiami aplankų juostoje arba kaip išskleidžiamasis meniu
(pateikimo stilių galite keisti mygtuku ). Gauti laiškai automatiškai patenka į
Gautų laiškų aplanką, o išsiųsti – į Išsiųstų laiškų aplanką. Pradėtus rašyti, bet
neišsiųstus laiškus (juodraščius), galite išsaugoti Juodraščių aplanke, o ištrintus
laiškus rasite Šiukšliadėžės aplanke.
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Visi aplankai panašūs atliekamomis funkcijomis: saugo laiškus, rodo jų
sąrašą, pateikia jį atskirame lange (paspaudus laiško pavadinimą), leidžia laiškus
pašalinti (Šalinti) arba perkelti (Perkelti į) ir kopijuoti (Kopijuoti į) į kitą aplanką, sukurti spaudinį (Versija spausdinimui), pažymėti laiškus kaip skaitytus (Perskaityta)
arba kaip neskaitytus (Neskaityta). Sąraše viename puslapyje rodomų laiškų skaičių
galite pakeisti mygtuku . Pereiti iš vieno aplanko į kitą galite spustelėję reikiamo
aplanko pavadinimą aplankų juostoje arba išskleidžiamajame meniu. Norėdami sukurti naują aplanką, spauskite mygtuką Sukurti aplanką ir laukelyje įrašykite naujo
aplanko pavadinimą. Pastarąjį aplanką galėsite pervardyti arba ištrinti. Tuo tarpu
standartinių aplankų pervardyti ir trinti negalite.

Naujam laiškui ar atsakymui rašyti skirtas langas yra panašus į langą
naujai žinutei rašyti, todėl turi būti pildomas taip pat, kaip rašant naują žinutę.
Skirtumas yra tik toks, kad laiškus galima siųsti vienam arba keliems kurso dalyviams (spustelėjus mygtuką Pasirinkti gavėjus pateikiamas kurso dalyvių sąrašas)
ir galite nurodyti laiško prioritetą. Norėdami nusiųsti laišką keliems kursų dalyviams, atsivėrusiame kursų dalyvių sąraše prie gavėjų pavardžių arba atitinkamos
dalyvių grupės pažymėkite varneles (žr. į paveikslėlį) ir spauskite mygtuką Save.
Norėdami pašalinti vieną iš laiško gavėjų, prie atitinkamos pavardės spauskite
mygtuką .
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Pastaba: Kursų dalyvių sąraše iš karto gali būti matomi ne visi dalyviai. Sąraše viename puslapyje
rodomų dalyvių skaičių galite pakeisti mygtuku . Lango apačioje Puslapis išskleidžiamajame
meniu pasirinkite, kad būtų rodoma Visi, ir pasirinkimą patvirtinkite spausdami mygtuką :

Pokalbių kambarys
Šis įrankis skirtas kurso dalyviams bendrauti tuo pačiu metu. Priešingai
nuo diskusijų ir pašto įrankių, pokalbis internetu yra sinchroninio bendravimo
forma: žinutė siunčiama pokalbio dalyviams ir atsakymas į ją gali būti gaunamas
tuojau pat. Pokalbiai vyksta kanaluose, sudaromuose pagal pokalbių temas. Į
kiekvieną iš jų galite patekti paspaudę konkretaus kanalo pavadinimą. Virtualioje
lentoje galite stebėti dėstytojo rodomas skaidrių demonstracijas, piešti objektus,
rašyti tekstą ir įkelti paveikslėlius, kurie tuo pat metu būtų matomi kitų dalyvių. Ši
informacija išlieka iki pašalinimo.
Virtualios lentos priemonių juostos mygtukai
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Virtualios lentos ir pokalbių įrankio bendras mygtukas

Pokalbių įrankio mygtukas

Mokymosi veiklos
Mokymosi veiklos yra prieinamos pagrindinėje Karjeros valdymo kurso
svetainėje:

Piktograma Kurso pristatymas atveriamas langas, skirtas supažindinti
studentą su pasirinktu kursu. Pavyzdžiui:
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Piktograma Kurso medžiaga atveriamas pasirinkto mokymosi kurso
modulių sąrašas. Pavyzdžiui:

Pasirinkus vieną iš modulių atveriamas mokymuisi skirtas langas, kuris
yra padalytas į dvi dalis:

• kairėje pusėje išvardijamos mokymosi kurso temos ir užduotys,
• dešinėje pusėje pateikiamas pasirinktos užduoties tekstas.
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III.

Mokymosi medžiagos skaitymas
Kairėje pusėje pasirinkus kurso temą, dešinėje pateikiamas tekstas ta
tema. Perskaitę tekstą, į kitą puslapį galite pereiti lango dešinėje viršuje paspaudę
mygtuką . Norėdami grįžti į ankstesnį teksto puslapį, spauskite .

Mokymosi medžiagos spausdinimas ir saugojimas
Norėdami spausdinti kurso medžiagą, pasirinkto kurso lango viršuje
spauskite mygtuką . Atidarytame lange pažymėkite, kurias kurso dalis norite
spausdinti ir spauskite mygtuką Tęsti. Atidaromas langas, kuriame parodoma, ką
pasirinkote spausdinimui.
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Norėdami spausdinti pasirinktą kurso medžiagą, spauskite mygtuką
Spausdinti. Norėdami pasirinktą kurso medžiagą išsaugoti į failą savo kompiuteryje, spauskite mygtuką Išsaugoti į failą.

Praktinės užduotys ir savikontrolės klausimai
Naudojamos dviejų tipų užduotys:

• praktinės užduotys, kurias pildydami galite pasitikrinti, ar teisingai supratote teorinę medžiagą, ar gebate įgytas žinias pritaikyti praktiškai.
Praktinių užduočių atlikimas nėra vertinamas. Norėdami gauti grįžtamąjį
ryšį apie tai, kaip jums sekėsi šias užduotis atlikti, galite kreiptis į kurso
arba sekcijos instruktorių;

• savikontrolės testai, už kuriuos gaunate įvertinimus.
Praktinės užduotys ir savikontrolės klausimai yra išvardyti Karjeros valdymo kurso mokymosi lango kairėje pusėje.
Atliktas užduotis įvertina dėstytojas arba automatiškai WebCT aplinka. Dėstytojas mato, kada atlikote užduotį, ir ją patikrinęs parašo įvertinimą,
arba anuliuoja rezultatus taip liepdamas užduotį pakartoti. Jei užduotį įvertina
WebCT aplinka, užduoties rezultatus galite matyti iš karto arba jie bus pateikti vėliau. Tai priklauso nuo kurso kūrėjo užduočiai nustatytų parametrų. Tačiau,
netgi automatiškai įvertintą užduotį, dėstytojas turi teisę peržiūrėti ir pakoreguoti rezultatus.
Pastaba. Priklausomai nuo klausimų tipo, ir jei užduotį vertina WebCT aplinka, gali būti, kad
išlaikę užduotį matysite tik dalinį jos įvertinimą. Galutinis įvertinimas bus pateiktas tik dėstytojui
ar kurso kuratoriui peržiūrėjus likusių klausimų atsakymus ir juos įvertinus. Tokiu atveju
peržiūrėdami testo rezultatus šalia įvertinimo matysite užrašą Iš dalies įvertinta.

Kaip atlikti praktinę užduotį?
Kairėje kurso lango dalyje pasirinkus praktinę užduotį, dešinėje lango
dalyje parodomas užduotį paaiškinantis tekstas.
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Kai jau esate pasiruošę pildyti praktinę užduotį, spauskite mygtuką Pradėti vertinimą.

Įvykdę užduotį, spustelėkite mygtuką Baigti (antraip užduotis bus neužskaityta) ir kitame lange patvirtinkite užduoties užbaigimą.
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Kaip peržiūrėti užduoties rezultatus?
Užduoties rezultatus galite (jei tai leidžiama) peržiūrėti pabaigę ją
vykdyti:

Pastaba. Atlikus savikontrolės testą, iš karto bus pateikiami jo rezultatai. Juos atidžiai peržiūrėkite,
nes šie rezultatai pateikiami tik vieną kartą ir nėra saugomi.

Jei užduoties rezultatai nebuvo paskelbti iš karto, turite laukti, kol Jūsų
atliktą užduotį peržiūrės ir/arba įvertins dėstytojas arba kuratorius. Norėdami
peržiūrėti vėliau atliktos užduoties ar testo rezultatus, pasirinkite tos užduoties
ar testo išskleidžiamajame meniu punktą Peržiūrėti pateikimą. Atsivėrusiame
lange matysite informaciją apie atliktą užduotį ar testą: bandymo būseną
(Įvertintas, Dalinai įvertintas), bandymo rezultatą – taškus ir užduoties ar testo
atlikimo laiką.

75

III.
Atsakymų peržiūrai spauskite bandymo pavadinimą (Bandymas_1
ir pan.):

Studento įrankiai
• Kanale Mano pažymiai Karjeros valdymo kurso dalyje galite peržiūrėti
gautus įvertinimus. Rezultatų laukų skaičius priklauso nuo užduočių,
testų ir kitokių veiklų (pvz., vertinamas aktyvumas diskusijose) skaičiaus.
Dėstytojas gali leisti arba uždrausti matyti kai kuriuos laukus.

• Kanale Mano progresas Karjeros valdymo kurso dalyje matysite visą
informaciją apie Jūsų dalyvavimą kurse (jungimosi prie WebCT kartų
skaičių, jungimosi prie kurso datą ir laiką, vieno prisijungimo metu
kurse praleistų valandų, peržiūrėtų bylų ir aplankų skaičių, peržiūrėtų
ir parašytų žinučių skaičių, informaciją apie testus ir užduotis). Visą šią
informaciją galite rikiuoti, paspaudę pasirinkto stulpelio pavadinimą, ir
atsisiųsti į savo kompiuterį paspaudę mygtuką Eksportuoti.
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• Nuoroda Failai galite saugoti ir tvarkyti asmenines bylas. Ją pasieksite iš
bet kurios WebCT aplinkos vietos arba iš bet kurio kurso.

• Kanalu Pastabos galite pasižymėti su kursu ar tam tikrais mokymosi
medžiagos skyriais susijusius užrašus (klausimus, priminimo užrašus,
pastebėjimus ar idėjas). Pažymėta kurso dalis nėra matoma kitiems
kursų dalyviams.
Pastaba. Mokymosi medžiagos užrašai gali būti sukurti tik mokymosi medžiagoje. Tačiau juos
redaguoti galite kanalu Pastabos kurso dalyje.
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REKOMENDACIJOS DĖL
EFEKTYVAUS KARJEROS
VALDYMO INFORMACINIŲ
ŠALTINIŲ NAUDOJIMO
Baigdami norėtume jums pateikti keletą praktinių patarimų, kuriais
vadovaudamiesi galėsite geriau išnaudoti visas karjeros valdymo informacinių
šaltinių teikiamas galimybes.

• Prieš ieškodami karjeros informacinių šaltinių apgalvokite, kam jums jų
reikia, kam jūs naudosite atsirinktą informaciją, kokias problemas tai
turėtų padėti jums spręsti. Mus pasiekia tiek daug informacijos, kad
be kruopščios atrankos informacijos sraute galima pasiklysti, sugaišti
daug laiko ir iš viso to turėti mažai realios naudos.

• Prieš rinkdamiesi informacijos šaltinius apsispręskite, ar šie šaltiniai
jums reikalingi mokymosi tikslams, ar jų analizės metu gautą informacija naudosite realiems savo gyvenimo sprendimams ir problemoms.
Mokymosi tikslams skirti informaciniai šaltiniai gali būti pernelyg supaprastinti, pritaikyti, pavyzdžiui, mokytis pažinti save, o ne praktiniam
savęs pažinimui, todėl iš jų gauta informacija gali būti ne visai tiksli ar
pakankamai išsami.

• Prisiminkite, jog ne visi informaciniai šaltiniai (ypač karjeros vertinimo
priemonės) tinka savarankiškam darbui. Kai kuriomis priemonėmis galite pilnavertiškai naudotis tik padedami karjeros konsultantų.

• Prieš naudodamiesi informaciniais šaltiniais, įvertinkite, kokiai amžiaus
grupei, kokių profesijų atstovams jie yra tinkami. Kuo platesnei auditorijai skirta informacija, tuo ji mažiau tiksli, todėl siekdami gilesnės analizės ir vertinimo, stenkitės pasitelkti specializuotus, jūsų tikslus geriausiai atitinkančius informacinius šaltinius.

• Rinkdamiesi informacinius šaltinius mokymosi tikslams, žinokite, ar jūs
norėsite pasisemti tik žinių šia tematika, ar jūs sieksite ugdytis ir praktinius įgūdžius. Dalis informacinių šaltinių leidžia įgyti vien tik teorinių žinių, kiti – turi praktinių užduočių komplektus (spausdintinius, CD/DVD)
ar pagalbinius interaktyvius internetinius šaltinius, kuriuos galima naudoti praktinių įgūdžių lavinimui.
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• Nepamirškite informacinių šaltinių įvairovės. Naudingos informacijos
galite rasti ne vien skaitydami knygas, bet ir naršydami po internetą,
klausydamiesi audio įrašų ar netgi žaisdami imitacinius kompiuterinius
žaidimus. Raskite savo mėgstamiausią informacijos įsisavinimo būdą ir
jos naudojimas jums taps smagiu bei naudingu užsiėmimu.

• Karjeros informaciniais šaltiniais naudokitės atsargiai, ypač naudodami juos svarbiems sprendimams priimti. Jei tai – asmenybės pažinimui
skirti testai, būtinai atsižvelkite į jų veiksmingumo, patikimumo rodiklius. Atkreipkite dėmesį į tai, ar šios priemonės adaptuotos mūsų šalyje,
ar sudarytos jūsų amžiaus normos. Jei sunku patiems apsispręsti dėl
metodikų tinkamumo, būtinai pasikonsultuokite su šios srities profesionalais – psichologais ar karjeros konsultantais. Jei analizuojate informaciją apie mokymosi ir karjeros galimybes, įvertinkite, ar ši informacija
yra bešališka, ar jos šaltinis nėra kokia nors viena suinteresuota institucija ar organizacija. Gali būti, jog po iš šalies atrodančiu objektyviu informacijos šaltiniu slepiasi konkrečių organizacijų, verslo segmentų,
švietimo institucijų interesai ir reklama.

79

PRIEDAS
Licencijuoti Emerald žurnalai
Žurnalo pavadinims
Accounting, Auditing & Accountability Journal
American Journal of Police
Asia Paciﬁc Journal of Marketing and Logistics
Asian Libraries
Benchmarking: An International Journal
British Food Journal
British Journal of Clinical Governance
Business Process Management Journal
Campus-Wide Information Systems
Career Development International
Clinical Governance: An International Journal
Clinical Performance and Quality Health Care
Collection Building
Corporate Communications: An International Journal
Cross Cultural Management
Development and Learning in Organisations: An International
Journal
Disaster Prevention and Management: An International Journal
Education + Training
Electronic Resources Review
Employee Relations: The International Journal
Empowerment in Organizations
Environmental Management and Health
Equal Opportunities International
European Business Review: Incorporating New European
European Journal of Innovation Management
European Journal of Marketing
Executive Development
Facilities
Health Education
Health Manpower Management
Human Resource Management International Digest
Industrial and Commercial Training
Industrial Management & Data Systems
Information Management & Computer Security

80

ISNN
0951-3574
0735-8547
1355-5855
1017-6748
1463-5771
0007-070X
1466-4100
1466-4100
1463-7154
1065-0741
1362-0436
1477-7274
1063-0279
0160-4953
0160-4953

Prieiga nuo
1988
1995-96
1998
1997-99
1994
1994
1999
1995
1994
1996
2003
1999
1996
1999
1998

1356-3289

2003

1352-7606
1477-7282
0965-3562
0142-5455
0968-4891
0956-6163
0261-0159
0955-534X
1460-1060
0309-0566
0953-3230
0263-2772
0965-4283
0955-2065
0967-0734
0019-7858
0263-5577
0968-5227

1994
1994
N/A
1994
1994-1998
1994
1998
1994
1998
1989
1994-95
1994
1994
1994-98
2002
1994
1994
1994

Information Technology & People
Integrated Manufacturing Systems
Interlending & Document Supply
International Journal of Agile Management Systems
International Journal of Bank Marketing: For the ﬁnancial
services sector
International Journal of Career Management
International Journal of Contemporary Hospitality Management
International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research
International Journal of Health Care Quality Assurance
International Journal of Manpower
International Journal of Operations & Production Management
International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management
International Journal of Productivity & Performance
Management
International Journal of Public Sector Management
International Journal of Quality & Reliability Management
International Journal of Quality Science
International Journal of Retail & Distribution Management
International Journal of Service Industry Management
International Journal of Social Economics
International Journal of Sociology and Social Policy
International Journal of Sustainability in Higher Education
International Journal on Grey Literature
International Marketing Review
Internet Research
Journal of Business and Industrial Marketing
Journal of Consumer Marketing
Journal of Economics Studies
Journal of Educational Administration
Journal of Enterprise Information Management
Journal of European Industrial Training
Journal of Health, Organisation and Management
Journal of Intellectual Capital
Journal of Knowledge Management
Journal of Management History
Journal of Management in Medicine
Journal of Managerial Psychology
Journal of Manufacturing Technology Management
Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science
Journal of Organizational Change Management

0959-3845
0957-6061
0264-1615
1465-4652

1994
1994
1994
1999 - 2000

0265-2323

1994

0955-6214
0959-6119
1355-2554
0952-6862
0143-7720
0144-3577

1994-1995
1994
1995
1994
1994
1994

0960-0035

1994

1741-0401

1994

0951-3558
0265-671X
1359-8538
0959-0552
0956-4233
0306-8293
0144-333X
1467-6370
1466-6189
0265-1335
1066-2243
0885-8624
0736-3761
0144-3585
0957-8234
1741-0398
0309-0590
1477-7266
1469-1930
1367-3270
1355-252X
0268-9235
0268-3946
1741-038X
1355-2538
0953-4814

1994
1994
1996-98
1994
1990
1994
1998
2000
tik 2000
1994
1994
1994
1994
1994
1994
2004
1994
2003
2000
1997
tik 1995
1994
1994
2004
1995-99
1994

81

Journal of Product and Brand Management featuring Pricing
Strategy & Practice
Journal of Property Finance
Journal of Property Investment & Finance
Journal of Property Valuation and Investment
Journal of Quality in Maintenance Engineering
Journal of Services Marketing
Leadership in Health Services
Librarian Career Development
Library Consortium Management: An International Journal
Library Hi Tech
Library Hi Tech News
Library Management
Library Review
Logistics Information Management
Management Decision
Management Development Review
Management of Environmental Quality: An International Journal
Management Research News
Managerial Auditing Journal
Managerial Finance
Managerial Law
Managing Service Quality
Marketing Intelligence & Planning
New Library World
Nutrition & Food Science
OCLC Systems & Services
Participation and Empowerment: An International Journal
Personnel Review

1061-0421

1994

0958-868X
1463-578X
0960-2712
1355-2511
0887-6045
1366-0756
0968-0810
1466-2760
0737-8831
0741-9058
0143-5124
0024-2535
0957-6053
0025-1747
0962-2519
1477-7835
0140-9174
0268-6902
0307-4358
0309-0558
0960-4529
0263-4503
0307-4803
0034-6659
1065-075X
1463-4449
0048-3486

Police Studies: International Review of Police Development

0141-2949

1994-97
1994
1994-1998
1995
1994
1997
1994-99
1999 - 2000
1997
1999
1994
1994
1994
1994
1994-97
2003
1998
1994
1998
1998
1994
1994
1994
1994
1994
1994-99
1994
Tik
santraukos

Policing: An International Journal of Police Strategies and
Management
Pricing Strategy and Practice
Property Management
Qualitative Market Research: An International Journal
Quality Assurance in Education
Reference Reviews incorporating ASLIB Book Guide
Reference Services Review
Strategic Direction
Structural Survey
Supply Chain Management: An International Journal
Team Performance Management
82

1363-951X

1997

0968-4905
0263-7472
1352-2752
0968-4883
0950-4125
0090-7324
0258-0543
0263-080X
1359-8546
1352-7592

tik 1997
1994
1998
1994
N/A
1997
2002
1994
1996
1995

The Bottom Line: Managing Library Finances
The International Journal of Educational Management
The Journal of Management Development
The Journal of Workplace Learning
The Leadership & Organization Development Journal
The Learning Organization: An International Journal
The TQM Magazine
Training for Quality
Training Strategies for Tomorrow
Women in Management Review
Work Study
World Class Design to Manufacture
World Transport Policy and Practice

0888-045X
0951-354X
0262-1711
1366-5626
0143-7739
0969-6474
0954-478X
0968-4875
1369-7234
0964-9425
0043-8022
1352-3074
1352-7614

1996
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994-97
2002
1994
1994
1994-95
1995-96

83

LITERATŪROS SĄRAŠAS
AMUNDSON, N. E. Essential elements of career counseling : processes and
techniques / Norman E. Amundson, JoAnn Harris-Bowlsbey, Spencer
G. Niles. Upper Saddle River [N.J.]Columbus [Ohio] : Pearson : Merrill
Prentice Hall, 2005, 167 p. ISBN 0-13-112271-1
ATKOČIŪNIENĖ, Z. O. Informacijos resursai. Vilnius, 1998. 118 p.
BAGDONIENĖ, Liudmila. Paslaugų marketingas ir vadyba : vadovėlis / Liudmila
Bagdonienė, Rimantė Hopenienė ; Kauno technologijos universitetas. –
2-asis leid. – Kaunas : Technologija, 2005. – 468 p. : iliustr. – Bibliogr.
išnašose. – Autorių r-klė: p. 463–468. – ISBN 9955-09-579-2.
BARUCH, Y. Managing careers : theory and practice / Yehuda Baruch. Harlow
[etc.] : Prentice Hall-Financial Times : Pearson Education, 2004. xvi,
299 p. ISBN 0-273-67800-0
Biblioteka : teorijos ir praktikos pradmenys / Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka. Bibliotekininkystės centras ; [spec. redaktorius
Vytautas Gudaitis]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2003 –. Sąs. 1 : Bibliotekų fondai ir katalogai / [parengė Genovaitė
Tamošiūnaitė]. – 2003. – 131 p. – ISBN 9955-541-19-9.
BORGMAN, Ch. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros. [B.v.]:
Poligraﬁja ir informatika, 2003. 328 p.
BROWN, D. Career information, career counseling, and career development / Duane Brown. Boston[Mass.] : Pearson Education, 2007, 489 p.
ISBN 0-205--49841-8
Career Resource Managers Association. Pieiga per internetą:
http://www.crmaonline.org/
Classiﬁcation of Instructional Programs / National Center for Education Statistics.
Prieiga per internetą: http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/
CLIR/DLF Model License / Yale University Library. Prieiga per internetą:
http://www.library.yale.edu/~llicense/modlic.shtml
Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists. Pieiga
per internetą: http://www.lawconsortium.lv/

84

Counting Online Usage of Networked Electronic Resources. [interaktyvus] [žiūrėta 2007-07-16]. Prieiga per internetą:
http://www.projectcounter.org/
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 963.
Darbas su periodiniais leidiniais bibliotekoje / Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Bibliotekininkystės centras ; parengė Genovaitė Tamošiūnaitė. – Vilnius : LNB, 2001. – 83 p. : lent. – Bibliogr.: p. 80–83. –
ISBN 9986-530-85-7.
Duomenų bazės: Prenumeruojamos / Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija.
Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/db/liet/index.htm
Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje / A.Barodicaitė,
„Leidybinio katalogavimo“ agentūra. Prieiga per internetą: http://www.
lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=20&editionType=24
GIBSON, R. L.. Introduction to career counseling for the 21st century / Robert
L. Gibson, Marianne H. Mitchell. Upper Saddle River [N.J.]Columbus
[Ohio] : Pearson : Merrill Prentice Hall, 2006, 288 p. ISBN 0-13-380213-2
GLOSIENĖ, A. Biblioteka; Bibliotekininkystė; Bibliotekininkystės katedra. Iš: Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997. P. 54, 56-58.
HALL, D. T. Careers in and out of organizations / Douglas T. Hall. Thousand Oaks
[Calif.] [etc.] : Sage Publications, 2002, 345 p. ISBN 0-7619-1547-8
Holland Codes. Prieiga per internetą: http://www.hollandcodes.com/
International Coalition of Library Consortia (ICOLC) [interaktyvus]. Yale University Library, 1998-2007 [žiūrėta 2007-07-16]. Prieiga per internetą:
http://www.library.yale.edu/consortia/
International Coalition of Library Consortia. Prieiga per internetą:
http://www.library.yale.edu/consortia/
JANIŪNIENĖ, E. Biblioteka – žinių institucija. Informacijos mokslai, 2001, t. 17, p. 19-27.
Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra ;
redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirm.) ... et al. – Vilnius : Alma littera,
1997. – 413 p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 9986-02-352-1.
Lietuvos bibliotekose 2007 m. prenumeruojamų užsienio duomenų bazių sąrašas / Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Prieiga per internetą:
http://www.lmba.lt/XLS/LMBA_db_2007.xls
85

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Prieiga per internetą: www.lmba.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Prieiga per internetą:
http://www.lnb.lt
Model Licences / eIFL.net. Prieiga per internetą: http://www.eiﬂ.net/cps/
sections/services/negotiations/model-licences
Model standard licenses for use by publishers, librarians and subscription agents
for electronic resources / Simon Inger Consulting. Prieiga per internetą:
http://www.licensingmodels.com/
PETUCHOVAITĖ, R. Tradicijos ir naujovių painiava: virtualios bibliotekos link.
Informacijos mokslai, 2000, t. 15, p. 113-131.
POLL, R., BOEKHORST, P. Measuring quality: international guidelines for performance measurement in academic libraries (IFLA publications; 76).
Munchen: Saur, 1996. P. 7-40.
RAMANAUSKIENĖ, G. Akademinė biblioteka studijų procese / Gražina Ramanauskienė ; Šiaulių universitetas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla,
2006. – 202 p. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 162–172. – (Kurkime ateitį
drauge). – ISBN 9986-38-696-9.
Sampson J.P., Reardon Jr.R, Peterson G.W., Lenz J.G. Career Counseling and
Services. Thomson Brooks/Cole. 2004.
Special Libraries Association. Prieiga per internetą: http://www.sla.org/
Standard Occupational Classiﬁcation (SOC) System / U.S. Bureau of Labor Statistics. Prieiga per internetą: http://www.bls.gov/soc/
TAYLOR, A. G. The Organization of Information (Library and Information Text
Series). London, 2004. 420 p.
TEDD, L. A. Digital libraries: principles and practice in a global environment. Muenchen, 2005. 280 p.
The boundaryless career : a new employment principle for a new organizational
era / edited by Michael B. Arthur, Denise M. Rousseau. Oxford : Oxford
University Press, 2001, 394 p. ISBN 0-19-514958-0
The Career Center / Florida State University. Prieiga per internetą:
http://www.career.fsu.edu/
The Model NESLi2 Licence for Journals / Joint Information Systems Committee.
Prieiga per internetą: http://www.nesli2.ac.uk/model.htm

86

The Public Library – Idea, Cyberplace, Physical Presence / Conny Äng, Henk
Das, Alison Dobbie, Susan Kent. Gütersloh: Bertelsmann Foundation,
2001. 44 p. Prieiga per internetą: http://www.bertelsmann-stiftung.de/
documents/Cyberplace_physicalpresence.pdf
Universalioji dešimtainė klasiﬁkacija : sutrumpintos lentelės / Lietuvos Knygų
rūmai ; sudarė Ala Miežinienė, Marija Prokopčik. – Vilnius : [LKR], 1991. –
476 p. – ISBN 5-89942-600-4.
Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas / A. Glosienė, R. Petuchovaitė, R. Racevičiūtė. Vilnius, 1998. 140 p.
Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose: Europos Sąjungos projekto
PULMAN gairės / iš anglų kalbos vertė A. Glosienė, V. Mozūraitė, J. Rudžionienė, R. Petuchovaitė ir kt. Vilnius: VU l-kla, 2002. 141 p.

87

Metodinė priemonė

Karjeros valdymo informacinių šaltinių vadovas studentui
Leidykla VšĮ „Vilniaus universiteto leidykla“ (Universiteto g. 1, LT- 01122 Vilnius)
Dizaino studija UAB „Savas takas“ ir Ko (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius)
Spausdino UAB „AJS spaustuvė” (Girelės g. 22, LT-56160 Kaišiadorys)
Tiražas 1 000 egz.

