


Karjeros pasiekimai yra svarbūs ne tik praeities sprendimuose, bet taip pat ir ateities vizijoje. 

Staiga susidūrę su supančiu pasauliu žmonės išmoksta pažinti save: ką jiems patinka daryti, ką jie 

sugeba daryti geriausiai ir kas yra svarbu tiek karjeroje, tiek gyvenime.

Daugeliu atvejų karjeros sprendimai yra paremti tikėjimu, kad ateityje turint tam tikrą 

specialybę, dirbant tam tikrame darbe ar organizacijoje galima įgyti svarbių poreikiams tenkinti 

galimybių, gauti premijų ir reikšmingos patirties.

Karjeros studijos pastaruoju metu tampa ypač populiarios. Tokį populiarumą lemia tai, 

kad bendras karjeros suvokimas gali padėti paaiškinti svarbiausius santykius tarp žmonių ir darbo 

santykius, kurie kėlė nerimą mokslininkams, mistifikavo organizacijas ir sekino įvairių specializacijų 

žmones.

Žmogaus gyvenimo prasmei vis didesnę reikšmę turi asmeninis tobulėjimas, savų potencinių 

galių plėtotė. Tuo suinteresuoti ne tik individai, bet ir visuomenė, nes jos gerovė visų pirma priklauso 

nuo to, kaip kiekvienas jos narys realizuoja save (Bitinas, 2000). Svarbiausios vertybės yra laisvė 

(ja grindžiama ugdymo sistema sudaro geras galimybes individui prisitaikyti prie dinamiškos 

aplinkos išsaugant savo savastį ir įgyvendint savo siekius) ir socialinė atsakomybė (kiekvieno ir visų 

atsakomybės jausmo sambranda laikytina vienu svarbiausių žmonijos idealų). Šia vertybių sistema 

grįstas ugdymas įgyja visuminį ir į asmenybę orientuotą pobūdį.

Tiek mokantis, tiek dirbant ir siekiant karjeros didėja individualios autonomijos, pasirinkimo 

ir atsakomybės už savo mokymosi, darbo, karjeros, gyvenimo sėkmę galimybės, individų ir 

visuomenių gerovę, pažangą, konkurencingumą šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Labiausiai veikia 

investicijos į pagrindinį gyventojų kokybės garantą – išsilavinimą ir išsimokslinimą. Šiuolaikinėmis 

intensyvios modernizacijos ir globalizacijos sąlygomis padėtis pasaulinėje, nacionalinėse bei 

regioninėse darbo rinkose nuolat keičiasi, aktualesni tampa pasirengimo konkurencijai, nuolatiniam 

mokymuisi, persikvalifikavimui ir optimaliam savo gebėjimų panaudojimui, individo ir visuomenės 

labui gebėjimai.

Šie ekonominiai ir socialiniai procesai sukėlė karjeros sampratos ir jos modelių kaitą 

pasaulyje. Anksčiau karjera buvo prieinama tik nedidelei socialinio elito daliai, o dabar karjeros 

kūrimo galimybes įgyja vis daugiau aktyvių, teigiamos nuostatos mokymosi visą gyvenimą 

atžvilgiu turinčių žmonių. Pasaulyje atliekamuose karjeros sampratos ir modelių kaitos tyrimuose 

išryškėja mažėjančios organizacijų pastangos ir galimybės valdyti savo darbuotojų karjeros plėtrą, 

t. y. tradicinės arba biurokratinės karjeros modelio nunykimas, didėjant pačių individų valdomos 

asmeninės (šiuolaikinės, kintamos) karjeros galimybėms.

Todėl kyla uždavinys imtis atsakomybės ne tik už bendrąjį lavinimą ir kvalifikuotų specialistų 

rengimą, bet ir už jų karjeros vystymui reikalingų žinių, įgūdžių ir nuostatų sistemos įgijimo 

galimybių sudarymą – sistemingą ir kryptingą ugdymą karjerai. Tikėtina, jos ateityje daugiausia 

pasieks tos šalys, kurių gyventojai geriausiai bus pasirengę kurti, projektuoti jų būtį, buitį (Jovaiša, 

1999; Pukelis, Pundzienė, 2002; Pukelis, 2002) tenkinančią karjerą.
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Lietuvoje pastaruoju metu sparčiai plečiasi mokymosi ir karjeros pasirinkimo alternatyvų 

įvairovė, tačiau kartu didėja ir socialinės rizikos laipsnis, nes daug jaunų ir suaugusių žmonių 

nepajėgia rasti pusiausvyros tarp savo siekių ir visuomenėje egzistuojančių galimybių dinamikos, 

neturi reikiamos mokymosi motyvacijos, mokymosi ir profesinės veiklos strategijų kūrimo ir 

įgyvendinimo gebėjimų ir pan. (Adamonienė, 2006)

Šio darbo tikslas yra pateikti pagrindinius karjeros projektavimo ir valdymo aspektus bei 

praktines užduotis, akcentuojant karjeros valdymo modelio taikymo ypatumus, profesijos pasirinkimo 

procesą, organizacines valdymo sistemas, įsidarbinimo galimybes, kitas karjeros projektavimo ir 

valdymo problemas.

 Karjera – nuostatų, darbų kaita, individualiai suvokiama nuolatinio darbo seka per visą 

gyvenimą. Karjera – individualiai suvokiama ir suprantama nuostatų ir elgesių seka, susijusi su 

darbine patirtimi ir veikla per visą žmogaus gyvenimo laikotarpį. Karjerą galima apibrėžti ir kaip su 

darbu susijusios patirties, apimančios žmogaus gyvenimo eigą, modelį.

 Karjeros projektavimas ir valdymas gali būti apibūdinamas kaip procesas, kurio metu 

individas:

• renka informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su juo ir su darbo pasauliu;

• susikuria savo talentų tikslus, dominančių sričių, vertybių ir norimo gyvenimo stiliaus paveikslą, 

taip pat darbo srities, specializacijos ir organizacijos alternatyvas;

• remdamasis šia informacija, kuria realius karjeros planus;

• vysto ir realizuoja susikurtą strategiją tam, kad pasiektų tikslus;

• gauna atsakomąją informaciją apie strategijos efektyvumą ir tikslų svarbumą bei aktualumą.

(Adamonienė, 2006)

Darbo praradimas  

Skaitant finansinius leidinius galima pastebėti, kad darbo praradimas darosi vis dažnesniu 

reiškiniu tiek privačiame, tie ir valstybiniame sektoriuje. Saugios, besitęsiančios visą gyvenimą 

karjeros su vienu darbdaviu (arba net vienoje srityje) vizija sparčiai nyksta.

Globalizacija

Globalinė ekonomika atspindi pokyčius darbo pasaulyje, dėl to organizacijos turės įsisavinti 

globalizacijos perspektyvas, jei norės išlikti ir klestėti. Globalinių perspektyvų egzistavimas pakeis 

verslo veidą, kartu ir karjeros vystimąsi šiose organizacijose.

 Daugelis vadovų, net jei jie ir neužima pačių aukščiausių postų, turi išmokti perprasti užsienio 

politiką, rinkas, kultūrą, darbuotojus ir naujus vadovavimo stilius, jeigu jie nori dirbti efektyviai 

šiuolaikinėse daugiatautėse organizacijose.

Technologijos

Technologinė pažanga veikia visus verslo lygius nuo pardavimo operacijų iki finansinio 

vadovavimo. Kompiuterinės technologijos padidino sugebėjimų kriterijus vieniems darbams atlikti 

ir panaikino kitų. Greitai besikeičiančios technologijos sukūrė naujas galimybes darbuotojams, 

turintiems tinkamų sugebėjimų, o ne taip greitai prisitaikantys jų kolegos pasijuto nebetinkantys 

įgyvendinti darbdavio ateities planų. Be to, technologijos, kartu ir besikeičianti produktų ir paslaugų 

paklausa ir toliau sąlygoja naujas specialybes.



Organizacijos struktūros pakeitimas

 Norėdamos išlikti konkurencingos globalinėje rinkoje, daugelis organizacijų patyrė didelių 

savo struktūros pokyčių. Ši tendencija išlieka ir XXI amžiuje. Dabartinių organizacijų struktūra yra 

plokštesnė ir ne tokia centralizuota kaip biurokratinės organizacijos, su kuriomis daugeliui iš mūsų 

yra tekę susidurti. Jos turėtų įdarbinti nedidelį kiekį pagrindinių darbuotojų ir didelę savo veiklos dalį 

atlikti už organizacijos ribų bei su laikinai dirbančių darbuotojų pagalba.

Darbo prigimties keitimas

 Dauguma organizacijų tampa lankstesnės. Tokie organizaciniai pokyčiai turi ypač didelę 

įtaką vadovų ir specialistų darbui. Vadovams lankstesnėse organizacijose bus sunkiau kontroliuoti 

darbuotojus įprastiniais būdais bei nuosekliai įvertinti darbuotojų atliktą darbą. Visiems vadovams 

reikės tapti profesionalesniais savivaldos srityje, nes atsakomybės vieta organizacijoje pasikeis.

Darbo jėgos kultūrinė įvairovė

 Darbo jėgos kultūros skirtumai taip pat sukelia organizacijos funkcionavimo pokyčių. Jų 

reikšmė gali būti tokia pat didelė kaip ir ekonominės konkurencijos bei technologinių pokyčių.

 Karjeros sėkmingumas daugelyje organizacijų gali priklausyti nuo darbuotojo sugebėjimo 

pritapti daugiatautėje aplinkoje.

Darbas ir šeimyninis gyvenimas

 Darbo ir šeimos santykiams įtaką daro ir technologinė pažanga, kuri sumažino ribas tarp 

šių dviejų sferų. Naujos technologijos leido greičiau ir geriau atlikti darbą net ir neišeinant iš namų. 

Tačiau nors šie pokyčiai ir suteikia galimybę geriau suderinti darbo ir šeimos santykius, bet tam 

reikia sutuoktinio, vaikų bei darbdavio paramos ir supratimo.

Karjerą galima nagrinėti dviem aspektais: 

Individo lygmuo 

 Žvelgiant individo akimis, karjeros valdymas yra svarbus ir būtinas vykstant nuolatiniams 

aplinkos pokyčiams. Šiandien svarbu suvokti, kad sėkmingą karjerą pasieks tie individai, kurie supras 

save, supras, kaip pastebėti aplinkos pokyčius, gebės patys sau susikurti galimybes ir mokytis iš savo 

klaidų, realizuoti savo svajones, mokėti valdyti savo karjerą, t. y. gebės naudotis visais karjeros 

valdymo elementais. 

 Karjera ateityje pasidarys:

§ ne tokia struktūrizuota;

§ ne tokia automatiška;

§ ne tokia nuspėjama;

§ nustatyti karjeros keliai turi būti pakeisti pažangesniais, išskirtiniais keliais į sėkmę;

§ lankstumas ir sugebėjimas prisitaikyti bus skiriamieji sėkmingo karjeros valdymo 

bruožai.

Organizacijos lygmuo

Organizacijų gebėjimas efektyviai valdyti savo žmogiškuosius išteklius priklauso nuo to, 

kaip sėkmingai organizacija įsisavina darbuotojų karjeros poreikius ir padeda jiems efektyviai valdyti 

karjerą.

Žmogiškųjų išteklių selekcija. Sėkmingas žmogiškųjų išteklių valdymas prasideda efektyviu 

naujų darbuotojų verbavimu, atranka ir socializacija. Organizacija turi suprasti, kokią karjerą ji siūlo 

ir kokios karjeros vertybės yra svarbiausios organizacijos sėkmei bei pasitenkinimu organizacija. 

Organizacija, kuri supranta tiek patyrusių, tiek naujų darbuotojų poreikius, turi didesnes sėkmės 

galimybes.

Žmogiškųjų išteklių vystymas ir panaudojimas. Organizacija turėtų būti suinteresuota padėti 

darbuotojams planuoti ir valdyti savo karjeras. Norėdama užtikrinti pastovių žmogiškųjų išteklių 

judėjimą reikiama kryptimi, organizacija turi suprasti pagrindines priežastis, kuriomis remdamiesi 

darbuotojai priima savo karjeros sprendimus. Organizacija turi suprasti karjeros sprendimų priėmimo 

dinamiškumą ir savo darbuotojų karjeros rūpesčius.

Karjeros stabilizavimo valdymas. Ši problema dažnai iškyla organizacijoms, kurių augimas 

nėra didelis arba dauguma darbuotojų dirba pagal sutartis. Tokiose organizacijose vadovams ir kitiems 

darbuotojams yra mažiau paaukštinimo galimybių. Šių problemų sėkmingas sprendimas priklauso 

nuo gero karjeros valdymo principų suvokimo.

Kultūros skirtumų valdymas. Remiantis teisiniais aktais, darbuotojams turi būti užtikrintos 

vienodos sąlygos nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, etninės grupės ar amžiaus.

Šeimos poreikiai. Organizacijos gali prarasti naudingus žmogiškuosius išteklius – tiek vyrus, 

tiek moteris, – jeigu nesugebės tinkamai padėti savo darbuotojams išspręsti klausimų, susijusių su 

darbu ir šeima. Šeimos poreikiais besirūpinančios organizacijos pateiks darbuotojams, kurie sunkiai 

derina darbą ir šeimą, lankstų darbo grafiką, nepilną darbo dieną ir pan.

Gyvenimo ir karjeros valdymo koncepcijos yra suderinamos, tačiau daugiau dėmesio karjeros 

valdymo modeliuose kreipiame į su darbu susijusius klausimus.

Dabar apžvelgsime 5 karjeros valdymo tarpsnius. Ši apžvalga iš dalies grindžiama literatūra 

apie karjeros valdymą ir Levinson‘o suaugusiojo vystymosi periodų traktavimu. Skiriamos penkios 

šio modelio karjeros vystymosi stadijos.



1. Profesinis pasirinkimas: pasirengimas darbui

Įprastas amžiaus intervalas: iš pradžių 0–25 m., vėliau – įvairiai.

Pagrindiniai uždaviniai: vystyti bei tobulinti profesinį įvaizdį (reputaciją), įvertinti alternatyvią 

veiklą, vystyti preliminarų veiklos pasirinkimą, siekti reikiamo išsilavinimo.

2. Patekimas į organizaciją

Įprastas amžiaus intervalas: 18–25 m., vėliau – įvairiai.

Pagrindiniai uždaviniai: įgyti (pasiekti) darbo pasiūlymų iš norimos organizacijos, pasirinkti 

tinkamą darbą, pagrįstą kruopščios (tikslios) informacijos surinkimu.

3. Ankstyvoji karjera: įsikūrimas ir laimėjimai

Įprastas amžiaus intervalas: 25–40 m.

Pagrindiniai uždaviniai: išmokti dirbti, išmokti organizacijos taisykles ir normas, prisiderinti 

prie organizacijos ir pasirinkto darbo, didinti kompetenciją, siekti svajonės įgyvendinimo.

4. Vidutinio amžiaus karjera

Įprastas amžiaus intervalas: 40–55 m.

Pagrindiniai uždaviniai: perkainoti (iš naujo įvertinti) ankstyvąją karjerą bei ankstyvąją 

jaunystę (brandą). Iš naujo patvirtinti ar pakeisti svajonę, daryti pasirinkimus, tinkamus 

vidutinio amžiaus brandos metams, išlikti produktyviam darbe.

5. Vėlyvoji karjera

Įprastas amžiaus intervalas: 55 m. – išėjimas į pensiją.

Pagrindiniai uždaviniai: išlikti veikliam darbe, išlaikyti savigarbą, rengtis efektyviai pasitraukti 

iš darbo. 

Kompetencija (lot. Competentia – atitikimas, gebėjimas): 1) gebėjimas pagal kvalifikaciją, 

žinias, įgūdžius gerai atlikti veiklą; 2) įgaliojimų turėjimas ką nors daryti; 3) labai kvalifikuotas 

žinojimas.

Kompetencija (angl. Competence): 1) būtinų žinių ir gebėjimų turėjimas, sugebėjimas 

atlikti veiksmus darbo vietoje; 2) sugebėjimas atlikti ką nors gerai, efektyviai; 3) sugebėjimas taikyti 

žinias, įgūdžius ir supratimą, atliekant darbą pagal darbdavių reikalaujamus standartus.

Karjeros kompetenciją sudaro daug šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtinų 

gebėjimų, kuriuos jis sėkmingai gali taikyti praktinėje veikloje. Dažniausiai skiriamos keturios 

kompetencijos sritys: asmeninė, socialinė, mokymosi ir profesinė.

Karjeros kompetenciją laiduojančių gebėjimų pasiskirstymas kompetencijų srityse

Asmeninė Socialinė Mokymosi Profesinė

savęs pažinimas; 

savęs pristatymas;

pagarba sau ir 
kitiems;

savarankiškumas; 

savikontrolė;

iniciatyva;

lankstumas;

stilius;

kalbėjimo maniera;

savikontrolės 
įgūdžiai.

pasitikėjimas žmonėmis;

tarpasmeninės 
ir tarpgrupinės 
komunikacijos bei 
kooperacijos įgūdžiai;

bendravimo įgūdžiai;

bendradarbiavimo 
įgūdžiai;

komandinio ir grupinio 
darbo įgūdžiai;

aktyvumas aplinkos 
atžvilgiu;

socialinis prisitaikymas;

plati socialinė 
saviidentifikacija;

ryšiai su aplinka;

visuomenės procesų 
pažinimas;

socialinė atsakomybė.

pasirengimas 
saviugdai;

kritinis 
mąstymas;

novatoriškumas;

informacijos 
šaltinių 
naudojimo bei 
informacijos 
perteikimo 
ir taikymo 
įgūdžiai.

pasirengimas veikti 
kintančioje situacijoje; 
veiklos prasmingumo 
suvokimas; vadovavimas 
projektams;

atsakomybė už savo 
veiklą ir jos rezultatą;

situacijos analizė ir 
įvertinimas;

tikslų kėlimas;

sprendimas;

planavimas;

iniciatyva; nebijojimas 
rizikuoti;

refleksijos ir įsivertinimo 
įgūdžiai;

profesionalumas 
konkrečioje srityje;

specifinės profesinės 
žinios.

 Asmeninei kompetencijai, kuriai priskirtini žmogaus savęs pažinimo, savęs pristatymo, 

savivaizdžio plėtotės ir kiti gebėjimai, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys ankstyvojo karjeros 

formavimosi metu, nes šiame žmogaus gyvenimo etape formuojasi asmenybės pagrindai. Asmeninė 

kompetencija būtina planuojant savąją karjerą, renkantis mokymosi ar studijų įstaigą ir profesiją. 

Dvi asmeninės kompetencijos sritys yra labai susijusios: savęs pažinimas ir įgalinimas per savęs 

pristatymą.

Socialinė kompetencija apima daug ir įvairių gebėjimų, kuriuos galima sugrupuoti taip: 

bendravimo, bendradarbiavimo ir veikimo socialinėje aplinkoje. Veikimas socialinėje aplinkoje – 

bendradarbiavimo su aplinka, jos sąlygojimo išraiška. Socialinę kompetenciją laiduojančių gebėjimų, 

pradėtų ugdyti ikimokyklinio amžiaus tarpsnyje, ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje yra labai 

svarbus. Šiame amžiaus tarpsnyje formuojasi žmogaus santykio su kitais bei aplinka pagrindai. 

Tolesniuose gyvenimo (ir karjeros) etapuose žmogus tobulina savo bendravimo, bendradarbiavimo 

ir kitus gebėjimus, tačiau jų ugdymas, būtent vyresniame amžiuje, reikalauja daugiau pastangų.

Mokymosi kompetencija sudaro sąlygas žmogaus saviugdai. Mokymosi kompetencijos 

srityje išskiriamos dvi gebėjimų grupės: savarankiško mokymosi ir informacijos paieškos bei 

taikymo gebėjimai. Prie savarankiško mokymosi ir informacijos žinių tvarkymo ir taikymo bei 

mokymosi įvairiais būdais įgūdžiai. Tai visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Svarbu žinoti, kur 

žinias pritaikyti, ir siekti jas profesionaliai įvaldyti, o ne tik joms pritarti. Informacijos paieškos 



bei taikymo gebėjimai susiję su bibliotekos išteklių ir naujausių informacinių technologijų 

naudojimu tikslingai informacijos paieškai bei rastos informacijos pritaikymu. Šie gebėjimai susiję 

su savarankiško mokymosi (saviugdai) gebėjimais, nes dėl informacinių technologijų kaitos reikia 

nuolatinio budrumo ir nuolat atnaujinti žinias bei įgūdžius.

Profesinę kompetenciją laiduoja specifiniai profesiniai (specialybės) gebėjimai bei 

bendrieji veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai. Bendrieji veiklos planavimo ir organizavimo 

gebėjimai, kaip ir asmeninė, socialinė kompetencija, turėtų būti pradėti ugdyti kuo jaunesniame 

amžiuje. Veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai, remiantis baziniu vadybinės praktikos 

modeliu, kurio esmė yra problemų sprendimas, gali būti išsamiau įvardinti kaip situacijos analizės, 

tikslų kėlimo, alternatyvios paieškos ir apsisprendimo, planavimo, realizavimo, refleksijos ir savęs 

vertinimo gebėjimai.

Karjeros kompetentingumo ugdymo uždaviniai

Karjeros kompetentingumo ugdymo mokykloje etapai ir uždaviniai

Etapai Klasės Uždaviniai

Orientavimosi 1–3 1. Savęs pažinimas.

2. Savo gyvenimo valdymo reikšmės supratimas.

3. Savęs kaip darbuotojo suvokimas.

4. Žinių apie darbuotojus įgijimas.

5. Tarpasmeninių įgūdžių įgilinimas.

6. Gebėjimas save objektyviai pateikti.

7. Pagarbos kitiems žmonėms ir jų darbui įgilinimas.

Reagavimo 4–6 1. Teigiamos savimonės ugdymas.

2. Darbo disciplinos gebėjimų įgilinimas.

3. Darbo kaip vertybės supratimas.

4. Žinių apie įvairių profesijų darbuotojus įgijimas.

5. Tarpasmeninių gebėjimų lavinimas.

6. Gebėjimų save objektyviai pateikti lavinimas.

7. Žmonių orumo kaip vertybės supratimas.

Įsitvirtinimo 7–9 1. Savivaizdžio susiformavimas.

2. Atsakomybės už karjeros planavimą supratimas.

3. Bandomųjų karjeros tikslų formulavimas.

4. Žinių apie profesijų, darbo aplinkos ir gyvenimo stilių 

įvairovę įgijimas.

5. Mokymosi ir profesinės informacijos šaltinių 

žinojimas.

6. Sprendimų priėmimo proceso supratimas.

7. Nepriklausomybės jausmo įgijimas.

Organizavimo 10–12 1. Savivaizdžio tikrinimas realybėje.

2. Pageidaujamo gyvenimo stiliaus samprata.

3. Bandomųjų karjeros tikslų samprata.

4. Žinių ir patirties apie profesijų ir darbo aplinkos 

įvairovę didėjimas.

5. Mokymosi ir profesinio kelio supratimo įgilinimas.

6. Asmeninių sprendimų priėmimo proceso supratimas. 

7. Nuolatinės kaitos supratimas.



Suaugusiųjų karjeros kompetentingumo ugdymo uždaviniai

Uždaviniai

1. Darbui būtinų tarpasmeninių gebėjimų lavinimas.

2. Informacijos apie save ir darbo pasaulį kaupimo ir naudojimo gebėjimų lavinimas.

3. Asmeninio (re)integravimosi į darbą gebėjimų lavinimas.

4. Bendruomeniškumo gebėjimų ugdymas.

5. Asmeninės karjeros sampratos suvokimas.

6. Kaitos neišvengiamumo supratimo ir dalyvavimo kaitoje gebėjimų lavinimas.

7. Kūrybinio savivaldos gebėjimų taikymo vystant karjerą visą gyvenimą ugdymas.

Ugdymo subjekto lygmenyje labiausiai institucionalizuota yra bendrojo lavinimo pedagogų, 

kuriems tenka didžiausia atsakomybė ir už ugdymą karjerai, kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo 

sistema. Tuo tarpu profesinio rengimo kvalifikuotų veikėjų rengimas turi kur kas menkesnes teorines 

ir praktines tradicijas. Ugdymo karjerai programose dažnai dirba pedagogai, neturintys specialaus arba 

turintys labai mažą šios srities pa(si)rengimą. Karjeros edukologų pareigybė ir profesinė kvalifikacija 

kol kas nėra apibrėžta. Edukologais (educationalist) vadinami į darbą su suaugusiaisiais orientuoti 

kvalifikuoti asmenys, kurių veikla laikoma labai svarbia tobulinant žmonių išteklius. Žmonėms 

būtina nuolat tobulinti savo žinių sistemą, gebėjimus mokytis ir įgyti naujų įgūdžių, todėl čia jiems 

reikalinga kvalifikuota pagalba. Nuo 1976 m. JAV įteisintas karjeros edukologų rengimas. Nustatytos 

pagrindinės sritys, kuriose dirba edukologai arba suaugusiųjų ugdytojai (Herr, Crames,1997, p. 

5, 15):

1. bendrasis suaugusiųjų ugdymas ir tęstinės studijos;

2. įgūdžių, reikalingų ekonominiam išgyvenimui (pvz., darbo paieškos) tobulinimas, kurį gali 

vykdyti psichologai, socialiniai darbuotojai ir kt.;

3. profesinis tobulinimasis (didelėse organizacijose veikiančiuose kvalifikacijos tobulinimo 

skyriuose) ir pan.

Tai visuma individo problemų sprendimo ir darbo įgūdžių, mąstymo būdų, emocinių ir 

kognityvinių reakcijų, sąlygojant jo problemų sprendimo kokybę ir rezultatyvumą. Tai ir darbo 

įpročiai, emocinis stabilumas, dvasinė pusiausvyra, kognityviniai procesai (Pociūtė, 1998, p. 16; 

Zunker, 1998, p. 59).

Kiekvieno individo karjeros pasirinkimas pirmiausia priklauso nuo individualių jo mokymosi 

gebėjimų ir patirties. Jie veikia savivaizdžio formavimąsi, išsirutuliojantį iš patirties ir veiklos, 

susijusios su aplinka, įgijimą, pradinio karjeros etapo elgseną, susijusią su darbo paieškos, mokymosi 

ar profesinio rengimo institucijos pasirinkimo gebėjimais.

Krumboltz manymu, svarbiausi gebėjimai, reikalingi priimant karjeros sprendimus, yra 

(Pociūtė, 1998, p. 17):

• realistiškas sprendžiamos problemos apibrėžimas;

• savęs ir aplinkos stebėjimo rezultatų analizavimas ir vertinimas;

• kuo didesnio sprendimo alternatyvų skaičiaus numatymas;

• reikalingos informacijos apie šias alternatyvas rinkimas;

• informacijos atitikimo ir reikšmės problemos sprendimui vertinimas;

• sprendimo padarinių prognozavimas.

Iš tiesų tai tik labai apibendrinta gebėjimų sistema, kurią būtina detalizuoti, konkretinti, 

skaidyti pagal amžiaus tarpsnius ir kt. Šioje teorijoje tokie tikslai nekeliami, tačiau vertingas pats 

požiūris į karjerą kaip tam tikrų gebėjimų sistemą ir jų ugdymo socialinį sąlygotumą. Juo remiantis 

identifikuojamos ir galimos tam tikroms profesijoms teikiamo pirmumo arba jų vengimo priežastys.

Profesijoms teikiamo pirmumo arba jų vengimo priežastys (Krumboltz)

Individai teiks pirmenybę tam

tikroms profesijoms, jeigu:

Individai vengs tam tikrų profesijų, 

jeigu:

Jie sėkmingai išsprendė problemas, 

panašias į tas, kurias, jų nuomone, paprastai 

sprendžia „n“ profesijos darbuotojai.

Jie patyrė nesėkmę, spręsdami 

problemas, panašias į tas, kurias, 

jų nuomone, paprastai sprendžia „n“ 

darbuotojai.

Pastebėjo, kad vertingi elgesio modeliai, 

būdingi „n“ profesijos žmonėms, buvo 

apdovanojami veikloje, kurią, jų nuomone, 

atlieka šių profesijų darbuotojai.

Pastebėjo, kad vertingi elgesio 

modeliai buvo neapdovanoti veikloje, 

kurią, jų nuomone, atlieka šių 

profesijų darbuotojai.

Svarbūs draugai ar giminės pabrėžė šių 

profesijų privalumus, stebėjo 

reikšmingus veiksmus ar girdėjo

reikšmingus žodžius šios profesijos adresu.

Svarbūs draugai ar giminės 

pabrėžė šių profesijų trūkumus, 

stebėjo nepalankius veiksmus ar 

girdėjo nepalankius žodžius šios 

profesijos adresu.



E. L. Heras ir Krameris išskyrė 10 įgūdžių, be kurių žmogui sunku veikti šiuolaikinėje 

visuomenėje ir siekti karjeros:

• savo privalumų ir trūkumų žinojimas; gebėjimas realiai save vertinti; pagrindinės vertybės ir 

prioritetai bei jų derinimas su mokymo(si) ir profesiniais tikslais;

• gebėjimas naudotis informacija (literatūra, garso ir vaizdo įrašų priemonėmis, švietimo sistemos 

teikiamomis galimybėmis, laikinas įsidarbinimas ir kt.);

• bendravimo sugebėjimai;

• įsidarbinimo ir darbo ieškojimo įgūdžiai;

• gebėjimas matyti save iš šalies, savo asmeninės vertės ir savigarbos pojūtis;

• socialinių vaidmenų (darbuotojas, klientas, vadybininkas ir kt.) supratimus;

• savo laiko ir energijos organizavimo gebėjimas;

• švietimo ir profesinių struktūrų abipusės priklausomybės supratimas.

Taigi, siekiant sėkmingos karjeros, reikia ne tik ugdyti šiuos įgūdžius, bet ir atsakyti sau į 

klausimą: „kokioje sferoje – dvasinėje ar fizinėje – išryškėja svarbiausieji mano gebėjimai?“ Patartina 

sudaryti sąrašą visų talentų, vertybių, gebėjimų, intelektų, stipriųjų ir silpnųjų pusių. Parengus tokį 

sąrašą vėlgi reikia atsakyti į klausimus: „ką galima patobulinti?“, „kokias asmenybės ar dalykines 

savybes reiktų vystyti intensyviau?“. Reikia nepamiršti, jog kiekvienas žmogus šalia jam žinomų 

gebėjimų valdo dar ir paslėptas galimybes, kurios gali staiga pasirodyti ir padėti rasti sėkmingą 

sprendimą.

Svarbus faktorius planuojant karjerą yra sėkmių ir nesėkmių įvertinimas. Vieni žmonės 

kovoja dėl sėkmės. Jie gyvenime vadovaujasi realistiniais šansais į sėkmę, kelia pamatuotus tikslus 

ir tiki savo dalykiniais sugebėjimais, maksimaliai investuojant savo jėgas. Kiti žmonės jaučia baimės 

jausmą patirti nesėkmę. Jie kelia arba labai aukštus tikslus arba atvirkščiai – per žemus reikalavimus; 

jiems būdingi aktyvumo nuopuoliai, atsitraukimai ir nesėkmės. Tačiau tokiu atveju pirmiausia reikėtų 

pamąstyti, paanalizuoti, kodėl nesisekė, kokios kliūtys buvo tikslui pasiekti. Juk sėkmė priklauso ne 

tik nuo motyvacijos. Žvelgiant į priekį, labai svarbu nepervertinti savo galimybių. Būtina žinoti, ką 

žmogus gali padaryti ir kas jo gyvenime iš tiesų yra svarbiausia, kas labiausiai kelia susižavėjimą, 

kokia veikla teikia didžiausią malonumą.

Projektuojant karjerą reikia įsidėmėti svarbiausius principus:

Viskas nuolat keičiasi. Šiandieninis pasaulis kaip niekada greitai keičiasi. Todėl planuojant 

karjerą reikalingas ypatingas lankstumas. Šiandien būtina suvokti, kad negalima daryti vieno galutinio 

sprendimo. Spartus aplinkybių pasikeitimas verčia dažnai keisti ir koreguoti sprendimus. Tuo metu, 

kai priimame sprendimą, atrodo, kad jis pats geriausias. Tačiau, kaip benuspręstume, visada yra 

teigiamų ir neigiamų sprendimų ypatybių.

Mokymas yra tęstinis. Gyvenimo pokyčiai reikalauja ir naujų profesijų, ir specialybių. 

Šiandien sunku pasakyti, kokios specialybės ir darbai bus reikalingi po 10–30 metų XXI amžiuje. 

Todėl akivaizdu, kad pasirengimas karjerai turi būti tęstinis, visą gyvenimą trunkantis procesas, 

reikalaujantis naujų žinių, atsinaujinimo, gebėjimo keistis ir prisitaikyti.

Dėmesys procesui. Suvokdami besikeičiančio pasaulio prigimtį, išsirinkdami profesinės 

veiklos kelią ir atkakliai siekdami savojo tikslo, galime sukaupti ribotą ir niekam nereikalingą, 

bereikšmį patyrimą. Kol pasieksime tikslą, jo jau niekam gali nebereikėti, jo vietoje gali būti iškilę 

kiti – nauji – tikslai. Todėl svarbu siekti ne galutinio tikslo, o nusibrėžti plačią ateities viziją, nustatyti 

pagrindinę kryptį, o ne siaurą tikslą.

Pašaukimo ir tinkamumo svarba. Gyvenimo tikrovė reikalauja anksti suvokti savo 

pašaukimą. Pašaukimas – tai prigimties ir ugdymo derinys, savirealizacija; žmogaus veržimasis į 

tam tikros veiklos sritį, kurioje išreikšdamas save, jis „gaivina“ savo dvasią. Pašaukimas yra įgimtas, 

todėl jį reikia atrasti. Bet to irgi nepakanka – jį reikia išugdyti. Labai svarbu yra ir tinkamumo tam 

darbui jutimas: intelektiniai ir praktiniai gebėjimai, charakterio savybės, polinkis į tam tikrą veiklą, 

kurioje žmogus mato gyvenimo prasmę, savo galias sėkmingam darbui.

Klausytis širdies balso. Viską nuspręsti vadovaujantis vien protu neįmanoma, tam reikia 

intuicijos bei praeityje sukauptos emocinės išminties. Todėl renkantis karjeros kelią, reikia klausyti 

ir širdies balso.

Pažinti save ir nepervertinti savo galimybių. Savęs pažinimas, savęs vertinimas 

– tai gyvenimo prasmės supratimas, siekimas būti dėmesio centre, savojo pašaukimo ieškojimas 

darbo rinkoje, siekiant profesinės kompetencijos tobulinimo ir plėtros. Savęs vertinimas kaip 

asmenybės – sudėtingas procesas, kuris atspindi nuomonę apie save. Todėl itin svarbu nepervertinti 

savęs (nekritiškas požiūris i save; kitų nuvertinimas; įsitikinimas savo asmenybės išskirtinumu, 

tobulumu).(Suaugusiųjų karjeros planavimas 2002–2004).



Aukščiau nagrinėti karjeros valdymo modelio teoriniai aspektai ir tyrimai, sudarantys 

karjeros valdymo modelio koncepcinį pagrindą. Karjeros valdymo modelis grindžiamas prielaida, 

kad žmonės bus labiau patenkinti ir produktyviau dirbs, jei jų darbas ir gyvenimas bus kuo panašesni 

į jų siekius ir norus. Žmonės būna labiau patenkinti savo karjera, kai darbas atitinka jų poreikius, 

vertybes, interesus ir gyvenimo būdą. Dėl šių priežasčių karjeros valdymo modelis bando optimizuoti 

atitikimą tarp asmens ir jo darbo aplinkos. Žemiau pateikiami visų karjeros modelio veiksnių 

išsamesni aprašai.

Karjeros tyrimas – tai informacijos, susijusios su karjera, rinkimas ir analizė. Tai leidžia 

geriau pažint save ir aplinką dėl kelių priežasčių: žmonės dažnai save pažįsta ne taip gerai, kaip jiems 

atrodo, ir informacijos rinkimas leidžia jiems nustatyti tikruosius savo norus, talentus, galimybes, 

stipriąsias ir silpnąsias savo savybes; lygiai taip pat aplinkos tyrimo metu surinkta informacija suteikia 

žinių apie įvairius užsiėmimus, organizacijas ir karjeros galimybes bei palengvina prisitaikymą prie 

naujos aplinkos.

Karjeros tyrimo būdai. Karjeros tyrimas susideda iš dviejų krypčių – savianalizės ir 

aplinkos tyrimo. Savianalizė padeda išsiaiškinti, kokius užsiėmimus žmogus mėgsta ir kokių ne, 

kokio iššūkio tikisi darbe, kokios yra jo silpnybės, stiprybės, talentai ir, galiausiai, koks darbo, 

šeimos ir laisvalaikio balansas jam yra priimtiniausias. Aplinkos tyrimas leidžia daugiau sužinoti 

apie alternatyvias organizacijas arba įsigilinti į vieną konkrečią organizaciją.

Tyrimai rodo, kad karjeros tyrimas daro teigiamą poveikį karjeros valdymui. Pati svarbiausia 

tokio tyrimo pasekmė – geresnis savęs ir aplinkos pažinimas; tai rodo daugybė atliktų tyrimų. Panašiai 

tam tikri karjeros tyrimo būdai gali labai padidinti darbo paieškos metu gaunamos informacijos 

kiekį.

Karjeros tyrimo kryptys

Savianalizė Aplinka

• Interesai.

• Talentai:

stipriosios savybės,

silpnosios savybės.

• Darbo vertybės. Darbo iššūkis. Darbo 

autonomiškumas. Saugumas. Darbo / gy-

venimo balansas. Pinigai. Darbo sąlygos. 

Kitų pagalba. Įtakingumas ir galia.

• Užsiėmimų tipai.

• Industrijų rūšys.

• Būtini darbo įgūdžiai.

• Darbo alternatyvos.

• Kompanijos alternatyvos.

• Šeimos poveikis karjeros 

sprendimams.

Tyrimai taip pat rodo, kad karjeros analizė gali padėti užsibrėžti tikslus. Negana to, darbo 

sprendimai yra geresni, kai jie priimami atlikus karjeros analizę. (Petkevičiūtė, 2006)

S. Stumfas (1984), drauge su kolegomis atlikęs nemažai karjeros analizės proceso tyrimų, 

nustatė, kad karjeros tyrimas yra labai naudingas žmonėms, siekiantiems perspektyvų darbe. 

Jis nustatė, kad studentai, kurie atliko išsamią analizę, dažniau dalyvaudavo interviu dėl darbo, 

gaudavo daugiau darbo pasiūlymų, jiems buvo siūlomi aukštesni atlyginimai, jų darbo lūkesčiai 

būdavo realistiškesni. Karjeros tyrimas ir analizė leidžia suformuoti išsamesnę karjeros strategiją ir 

efektyviau pasireikšti interviu dėl darbo metu.

Trumpiau tariant, atlikę karjeros analizę žmonės būna labiau pasirengę susidoroti su būsima 

karjeros tikslų ir sprendimų užduotimi ir jau yra pasiruošę suformuluoti karjeros strategiją, reikalingą 

tiems tikslams pasiekti. Tačiau tai nereiškia, kad karjeros analizė yra lengva ar garantuoja naudingą ir 

išsamią informaciją. Tai reiškia, kad karjeros valdymas gali būti efektyviai atliekamas tik remiantis 

tikslia, analizės metu gauta informacija.

Pažinimas – tai, palyginti, išsamus ir tikslus savo sugebėjimų ir atitinkamos aplinkos 

savybių suvokimas. Pažinimas yra svarbiausia karjeros vystymo koncepcija. Iš tiesų būtų labai sunku 

užsibrėžti realistiškus tikslus neturint išsamaus savęs ir darbo suvokimo. Pavyzdžiui, kaip žmogus 

galėtų užsibrėžti tikslą tapti buhalteriu, jei jis tiksliai nežinotų, kokios yra jo pareigos, atsakomybė, 

reikalavimai, kokių reikia sugebėjimų ir talentų. Be to, tyrimai rodo, kad apie save ir savo aplinką 

surinkta informacija leidžia ne tik užsibrėžti realistiškus tikslus, bet ir išvystyti realius lūkesčius 

(susijusius su darbu) bei savo ruožtu pasiekti aukštesnį pasitenkinimo darbu lygį.

Karjeros tikslas – tai asmens trokštamas karjeros rezultatas, kurio jis siekia. Organizacinės 

elgsenos tyrimai rodo, kad tie darbuotojai, kurie yra įsipareigoję tam tikram specifiniam tikslui, pasiekia 

daug geresnių darbo rezultatų negu tie, kurie visiškai neturi jokio tikslo arba jų įsipareigojimas tam 

tikslui yra labai silpnas. Karjeros tikslo pranašumas yra tas, kad asmuo gali nukreipti savo pastangas 

ir jas koncentruoti viena linkme. Be aiškaus tikslo labai sunku sudaryti veiksmų planą.

Kai kurių autorių (Greenhaus, Callanan, Godshalh, 2000) nuomone, karjeros tikslas neturėtų 

apimti paaukštinimo. Kai kuriais atvejais tai galėtų būti horizontalus poslinkis toje pačioje ar kitoje 

organizacijoje. Tiesą sakant, karjeros tikslas apskritai gali nereikšti darbo vietos pakeitimo. Pavyzdžiui, 

inžinieriaus tikslas gali būti išlikti toje pačioje vietoje išplėtus savo žinias ir atsakomybės sritį.

Tyrimais nustatyta, kad vadybininkai, kurie užsibrėžia 1–2 metų karjeros tikslus, yra 

optimistiškiau nusiteikę dėl savo karjeros negu tie, kurie visai neužsibrėžia jokių tikslų. Be to, 

kuo stipriau jie buvo įsipareigoję tiems tikslams, tuo išsamesnė jų suformuota karjeros vystymo 

strategija. Taigi aiškūs karjeros tikslai ir planai siejami su efektyvesne karjera, didesniu įsitraukimu į 

darbą ir sėkminga darbo paieška. Asmenys yra labiau motyvuoti dirbti gerai, kai jie nusibrėžia realiai 

pasiekiamus ir kartu su iššūkiu tikslus (Locke, 1998).

Karjeros strategija – tai veiklų seka, suformuluota, kad padėtų pasiekti užsibrėžtą karjeros 

tikslą. Tyrimais įvardyta keletas strategijų rūšių, kurias naudoja darbuotojai (ar mano, kad jas reikia 

naudoti) karjeros galimybėms pagerinti. Anot šių tyrimų, yra septynios plačios karjeros strategijų 

kategorijos:

1) Kompetentingumas dabartiniame darbe.

2) Didesnis įsitraukimas į darbą (dirbti ilgai ir sunkiai).

3) Įgūdžių vystymas (per mokymus ir darbo patirtį).



4) Galimybių vystymas (kandidatavimu, paskyrimu arba bendradarbiavimu).

5) Palaikančių ryšių vystymas (rėmėjai, patarėjai, pažįstami).

6) Įvaizdžio formavimas (perteikti sėkmės buvimą).

7) Organizacinė politika.

Karjeros įvertinimas – tai procesas, kurio metu gaunama ir panaudojama grįžtamoji 

informacija. Darbe, kaip ir gyvenime, žmonės turi žinoti, kaip jiems sekasi. Konstruktyvi grįžtamoji 

informacija leidžia sužinoti, ar tikslai ir strategijos vis dar turi prasmę. Karjeros įvertinimas atlieka 

grįžtamosios informacijos adaptuojančią (pritaikomąją) funkciją karjeros valdyme. Šią informaciją 

galima gauti iš įvairių šaltinių. Informacija, gauta iš karjeros įvertinimo, uždaro karjeros valdymo 

ciklą ir tampa kitos tiriamosios informacijos dalimi, kuri gali padidinti asmens savęs ir jo aplinkos 

pažinimą.

Karjeros įvertinimo procesas gali atvesti prie karjeros tikslų pertikrinimo, iš darbo ar ne 

darbo šaltinių gauta informacija gali priversti pakoreguoti tuos tikslus. Entuziastinga reakcija į 

mokymų seminarą, gali įtikinti darbuotoją, kad jo tikslas pasiekti kitą valdymo lygį yra trokštamas ir 

pasiekiamas. Tačiau nusivylimas tokia veikla gali paskatinti jį keisti savo tikslus.

Trumpai tariant, karjeroje įvertinimus suteikia grįžtamosios informacijos šuolis, kuris 

skatina iš naujo atlikti karjeros analizę (tyrimą) ir vėl užsuka karjeros valdymo ciklą. Grįžtamosios 

informacijos funkcija kaip savęs tobulinimo mechanizmas yra lygiai taip pat taikoma valdyme kaip 

ir kitose srityse.

Greito kilimo į hierarchinės organizacinės struktūros viršūnę laikai jau praeitis. Taip pat 

pasikeitė supratimas apie visą gyvenimą vienoje organizacijoje trunkančią karjerą. Šiandieninė 

aplinka reikalauja „plokštesnės“ organizacijos. Ankstesnė nuostata, kad organizacijos rūpinasi savo 

darbuotojais, daugiau nebeegzistuoja. Individai dabar prisiima daugiau atsakomybės už savo pačių 

karjeros valdymą. Kinta bendras karjeros supratimas. Pokyčiai pateikti lentelėje, kurioje lyginamos 

naujos ir ankstesnės karjerų paradigmos. Naujasis karjeros suvokimas apibūdinamas kaip atskiri 

mainai, profesinis tobulumas, organizacinis įgalinimas ir ištikimybė projektui.

Naujoji karjeros paradigma Ankstesnė karjeros paradigma

Atskiri mainai reiškia:
• Atvirus tiksliai numatyto atlygio mainus 

už tam tikros užduoties įvykdymą.
• Atlygį už atliekamą darbą pagal jo esamą 

rinkos vertę.
• Abiejų pusių įsipareigojimo iškėlimą 

ir persvarstymą, kai pasikeičia darbo 
santykiai.

• Lankstumo užtikrinimą, kai kinta 
kiekvienos šalies interesai ir rinkos 
sąlygos.

Abipusio lojalumo susitarimas reiškė:
• Visišką darbuotojo paklusnumą mainais 

už darbo vietos užtikrinimą.
• Leidimą nuolatos atidėti atlygį už darbą.
• Abipusio lojalumo prielaidų, kaip 

politinio persvarstymų barjero, palikimą.
• Tarnybos ir karjeros galimybes laikyti 

standartizuotomis ir nustatytomis firmos.

Profesinis pranašumas reiškia:
• Įvykdyti turimus darbus mainais į naujai 

augančią profesinę kompetenciją.
• Dėmesio koncentraciją į pasirinktos 

profesijos pokyčius.
• Profesinių sugebėjimų vystymo 

akcentavimą aukščiau konkrečios firmos 
poreikių.

• Žinių įgijimą intuityviai pajutus ateities 
darbo galimybes: žinios kuria naujus 
darbus.

Vieno darbdavio akcentas reiškė:
• Pasitikėjimą firma apibrėžus darbus ir 

jų sąsają su darbuotojų profesinėmis 
žiniomis.

• Darbuotojus, sutelkiančius dėmesį į tai, 
kas vyksta su konkrečia jų firma.

• Atsisakymą specifinio techninio ar 
funkcinio augimo pasitelkus firmos 
mokymą.

• Pirmiausia atlikti darbus, kad būtų gauta 
teisė mokymams: žinių siekimas seka 
darbus.

Organizacinis įgalinimas reiškia:
• Strateginis išdėstymas yra išskirstomas į 

atskirus verslo vienetus.
• Kiekvienas yra atsakingas už vertės 

kūrimą ir konkurencijos didinimą.
• Verslo vienetai yra laisvi plėtoti savo 

rinkas.
• Naujos įmonės, atsiskyrusios nuo 

pagrindinės kompanijos ar aljanso, 
kūrimas – plačiai vykstantis reiškinys.

„Iš viršaus į apačią“ einanti firma reiškė:
• Strateginė kryptis yra ne toks svarbus 

dalykas palyginus su organizacijos 
valdyba.

• Konkurencija ir didesnė vertė yra 
organizacijos ekspertų atsakomybė.

• Verslo vieneto marketingas priklauso nuo 
organizacijos darbotvarkės.

• Nepriklausoma įmonė yra nepatraukli ir 
būtų laikoma nelojalia.

Projekto ištikimybė reiškia:
• Pasidalintus darbdavio ir darbuotojo 

įsipareigojimus iškeltiems projekto 
tikslams.

• Sėkmingas projekto rezultatas yra 
svarbesnis negu projekto komandos 
laikymasis kartu.

• Finansinis ir reputacijos atlygis kyla 
tiesiogiai pagal projekto rezultatą.

• Baigus projektą, organizacija ir ataskaitų 
planai yra sunaikinami.

Organizacijos ištikimybė reiškė:
• Projekto tikslai yra ne tokie svarbūs, kaip 

organizacijos politika ir organizaciniai 
apribojimai.

• Būti lojaliam darbo grupei gali būti 
svarbiau už patį projektą.

• Finansinis ir reputacijos atlygis kyla iš 
buvimo „geru kariu“ nepriklausomai nuo 
rezultatų.

• Socialiniai ryšiai organizacijos viduje yra 
aktyviai skatinami.



Atskiri mainai įvyksta tada, kai organizacija pasiekia produktyvumą, o žmogus įgyja darbo 

patirties. Tai yra trumpalaikis derinimas suvokus, jog darbo įgūdžiai, vertė kinta ir kad keičiantis 

sąlygoms santykių persvarstymas yra būtinas. Tai smarkiai prieštarauja senosios karjeros paradigmos 

abipusio lojalumo susitarimui, kuriame darbuotojo lojalumas buvo išmainytas į darbo vietos 

saugumą.

Profesinis pranašumas reiškia nuolatinį tobulinimą žinių, kurios gali būti pardavinėjamos 

kitapus organizacijos. Individas apibrėžia save kaip tam tikros profesijos atstovą (aš esu inžinierius), 

o ne kaip organizacijos žmogų (aš esu „initietis“). Priešingai, senojoje paradigmoje vieno darbdavio 

akcentas reiškė, kad ugdymas greičiau buvo kompanijos specifika, o ne žmogaus paruošimas ateities 

darbų galimybėmis.

Organizacinis įgalinimas reiškia, kad galia eina žemyn verslo vienetams ir atskiriems 

darbuotojams. Iš darbuotojų yra laukiama novatoriškumo ir kūrybiško vertės kūrimo bei pagalbos 

organizacijai išlikti konkurencingai. Senoji „iš viršaus į apačią“ einanti organizacija reiškė, kad 

kontrolė ir strategavimas buvo daromi tik aukščiausio lygio vadovų ir į individualią iniciatyvą 

žvelgiama kaip į nelojalumą ir nepagarbą.

Projekto ištikimybė reiškia, kad tiek individas, tiek organizacija įsipareigoję sėkmingai 

baigti projektą. Firmos nauda yra projekto rezultatas; individo pasiekimas yra patirtis ir pasidalinta 

sėkmė. Baigusi projektą, komanda išyra, kadangi individai pereina prie naujų projektų. Pagal 

senąją paradigmą, ištikimybė organizacijai buvo pirmaeilis dalykas. Projektų reikalingumas liko 

organizacijos politikos ir darbo tvarkos šešėlyje. Darbo grupės buvo ilgalaikės, ir grupės laikymas 

kartu dažnai buvo svarbesnis tikslas už projekto baigimą.

Galbūt per anksti sakyti, kad senoji karjeros paradigma yra mirusi. Vis dar nemažai 

organizacijų, kuriose vertikalus karjeros progresas yra norma; kaip ten bebūtų, mes esame perėjimo 

laikotarpyje, kuriame naujoji paradigma keičia senąją. Tai reiškia, kad individai privalo ruoštis naujai 

karjerai ir valdyti savo pačių karjerą turėdami galvoje galimus pokyčius. (Petkevičiūtė, 2006)

 

 D. Superais (1984) aprašė karjeros raidos ir gyvenimo pakopų modelį, kuris iki šiol laikomas 

pačiu svarbiausiu. Šis modelis apima keturias pakopas: žvalgymosi arba įsitvirtinimo, darbo pradžios, 

jo išlaikymo ir karjeros lėtėjimo tarpsnius. Vėliau D. Superais (1985) papildė šį modelį teiginiu, kad 

pakopų eiliškumas nėra nekintamas, nes individai šias stadijas gali praeiti ne vieną kartą, kaskart 

grįždami į pakopos pradžią. Viena ar pastovi profesija nelemia dirbančio žmogaus patirties, nes tam 

įtakos turi ir darbo rinkos ypatumai, ir individualios priežastys. Todėl neatsitiktinai dauguma individų 

profesiją keičia 2–4 kartus. Profesijos keitimas nėra neigiamas reiškinys, jeigu jis susijęs su sėkmės 

ieškojimu, visapusiškai savęs realizavimu darbe bei asmeniniame gyvenime.

Projekto Improcomas (Socrates Grundtvig 2) modulio medžiagos rengėjai pristatė 

perspektyvinį karjeros planavimo modelį, kuriame išryškinami pagrindiniai strateginiai akcentai, 

kuriuos turėtų žinoti šiandieninėje visuomenėje gyvenantis ir savo karjerą projektuojantis žmogus.

Perspektyvinis karjeros planavimo modelis

           

Kaip nustatyti ar karjera valdoma efektyviai? Kadangi karjeros valdymas yra problemų 

sprendimo ir sprendimų priėmimo procesas, tai stengiamasi įvertinti karjeros sprendimų pasekmes 

tam tikru laiko momentu, kad būtų nustatytas karjeros valdymo efektyvumas. Karjeros valdymas 

yra nuolat vykstantis, adaptyvus procesas, todėl momentinis žvilgsnis į asmens statusą ar mobilumą 

neatskleidžia to, kaip jo karjera buvo valdoma. Galima pasinaudoti efektyvaus karjeros valdymo 

rodikliais, kuriais galima analizuoti asmens karjeros valdymo efektyvumą:

§ Tikslios ir išsamios žinios apie save ir aplinką. Kadangi karjera susideda iš daugybės sprendimų, 

kuriuos žmogus priima per savo gyvenimą, tai tokia informacija vaidina svarbiausią vaidmenį 

priimant tinkamus karjeros sprendimus.

§ Realūs ir suderinti su asmens vertybėmis, interesais, sugebėjimais ir trokštamu gyvenimo būdu 

tikslai. Labai dažnai žmonės prisiima karjeros tikslus, kuriuos jiems primeta kiti (tėvai, draugai, 

mokytojai), tačiau jie neatitinka jų poreikių ir tai trukdo karjeros valdymui.

§ Atitinkamos karjeros strategijos sukūrimas ir taikymas. Tai labai svarbu realių karjeros tikslų 

įgyvendinimui.

§ Nuolatinio grįžtamojo ryšio buvimas, kuris leidžia prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje.

Dėl šių priežasčių nėra lengva įvertinti asmens karjeros valdymo efektyvumą. Be to, išoriniai 

sėkmės „įsikišimai“ mažai tepasako apie asmens tikslų ar strategijų tinkamumą, kaip ir asmens 

pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu. Efektyvus karjeros valdymas – tai informacijos ir žinių 

panaudojimo procesas siekiant rezultatų, kurie galėtų patenkinti asmens vertybes ir siekius.

Pateiktas karjeros valdymo modelis yra pagrįstas racionaliu mąstymu. Naudojantis karjeros 

valdymo modeliu, tikslinga save ir aplinką tirti sistemingai, protingai rinktis karjeros tikslus ir 

strategijas bei nuolat atkreipti dėmesį į savo bei aplinkos pokyčius. Tyrimai rodo, kad toks racionalus 

požiūris į karjeros sprendimų priėmimą gali būti labai naudingas. Tačiau tuo nenorima pasakyti, 

kad karjeros valdymas yra mechaniškas ir neutralus. Kartais intuicijai (nuojautai) gali būti teikiama 

pirmenybė. (Petkevičiūtė, 2006)



Pagrindinis šios teorijos kūrėjas – JAV mokslininkas psichologas Carl Rogers (1902–

1987). Konsultavimo teorija, orientuota į klientą, taip pat vadinama netiesioginio, nenukreipiančio 

konsultavimo metodu. Ši teorija niekur neorientuoja žmogaus. „Mes esame geri, verti pasitikėjimo“, 

– teigia C. Rogers. Jei žmogus vis vien daro kažką blogo – tai yra tam tikras gynybos mechanizmas, 

kuris pradeda veikti esant spaudimui. Žmogus, jaučiantis įtampą, elgiasi neigiamai. Gyvenimas 

yra aktyvus procesas, kur individas turi galimybes rinktis. Gyvenime mes siekiame tobulėti (įgyti 

geresnį išsilavinimą, siekti geresnio atlyginimo, būti reikalingiems visuomenei). Asmuo turi nuosavą 

subjektyvų pasaulio ir realybės suvokimą, t. y. kiekvieno žmogaus supratimas yra subjektyvus, 

nes yra skirtinga patirtis, auklėjimas, kultūra, amžius ir kt. C. Rogers nagrinėja pozityvesnius ir 

optimistiškesnius žmonių gyvenimo ir elgesio aspektus, kurie leistų žmonėms gyventi pozityviau, 

produktyviau ir laimingiau. C. Rogers teigė: „Organizmas turi vienintelę pagrindinę tendenciją ir 

siekį – aktualizuoti, palaikyti ir skatinti patiriantįjį organizmą“. Pagal C. Rogers, norint vystyti šį 

potencialą, reikia rodyti savo besąlygišką teigiamą požiūrį į žmogų. Jis teigė, kad tokią pagarbos 

ir dėmesio nuostatą konsultuojamieji priima kaip jėgas grąžinantį vaistą. Pagarbūs santykiai turi 

tam tikrų ypatumų: besąlygiškai teigiama nuostata kliento atžvilgiu; kongruentiškumas (atvirumas 

ir nuoseklumas); natūralumas (tiesumas ir nuoširdumas) ir empatiškumas (patekimas į kito žmogaus 

jausmų pasaulio tikrovę). Į klientą nukreipto konsultavimo metodas sudaro reikiamas ir pakankamas 

sąlygas žmonėms pasiekti norimų tikslų. Dažnai pasiekti tuos tikslus padės ne tik konsultantas, bet ir 

kliento sukauptos žinios, įgūdžiai ir galimybės. Konsultantas turi matyti gyvenimą konsultuojamojo 

akimis. Čia svarbu parodyti, kad suprantate konsultuojamojo asmeninį požiūrį. Šiuo atveju galima 

naudoti performulavimo metodiką. C. Rogers „į klientą orientuota terapija“ laikoma daugelio 

psichologinio konsultavimo formų pagrindu. 

Ši humanistinė konsultavimo metodika kartais kritikuojama už tai, kad perdėtai 

rūpinasi asmeninės saviraiškos klausimais, nekreipdama dėmesio į socialinius klausimus ir 

problemas. Nenuostabu, kad tokios idėjos kilo JAV, kur žmonės labai vertina individualizmą ir 

nepriklausomumą.

Mokykla, naudojanti įvairius intelekto tekstus, atstovauja kokybių ir veiksnių teoriją. Ši 

teorija susijusi su kokybiniais faktoriais, gebėjimais, gabumais. Teorija ilgą laiką buvo taikoma 

konsultuojant jaunimą, išsiaiškinant asmeninius gebėjimus atlikti vienus ar kitus darbus. Ji remiasi 

žinių patikrinimu. Vėliau ji buvo patobulinta ir nustatyti skirtingi žinių gebėjimo faktoriai. Ne visi 

žmonės vienodai mąsto, vienodai žodžiais išreiškia mintis, ne visi vienodai sugeba susiorientuoti 

erdvėje. Yra 3 gebėjimai. Kai kurie mąstytojai mano, kad žmogus mažiausia turi dar du gebėjimus. 

Tai – emocinis ir socialus gebėjimai. Socialus žmogus – mokantis įsijungti į grupę, elgtis grupėje, 

nors jis ir negali dalyvauti diskusijose, kur keliami kažkokie aukšti protiniai reikalavimai, bet jis vis 

tiek reikalingas grupėje.

Labiausiai žinomas yra Birneto intelekto testas, kuris išreiškia asmens protinius sugebėjimus 

intelekto koeficientu. Standartas yra 100. 

Kitas specialistas pagrindinė teoriją, kurioje nustatė įvairius tipo talentus:

• Žodiniai (kalbos) talentai.

• Induktyviniai talentai (sugebėjimas logiškai mąstyti).

• „Erdviniai“ talentai (sugebėjimas dirbti su erdvinėmis dimensijomis).

• Skaičiavimo talentai (sugebėjimas greitai ir teisingai naudotis keturiais skaičiavimo būdais).

• Suvokimo talentai (sugebėjimas greitai suvokti ypatybes ir detales).

Remdamiesi šiais talentais, galite sudaryti talentų „profilį“, kuris tiktų tam tikram darbui atlikti. 

Konkrečiam žmogui pritaikytumėte jį atitinkantį darbą.

• Žmogaus gebėjimai gali būti nustatyti dar prieš pademonstruojant juos praktikoje.

Kiekvienas individas turi galimybę išbandyti įvairių rūšių profesijas, ir šios galimybės 

realizuojamos testais.

• Gebėjimus gali sustiprinti motyvacija, pvz., geras atlyginimas. Kitaip sakant, motyvacija gali 

priversti individą vystyti tam tikrus gebėjimus ir juos pademonstruoti, net jei prieš tai gebėjimai 

buvo latentiniai (neišvystyti).

• Kai asmuo gauna galimybę visiškai panaudoti savo gebėjimus dirbdamas pagal profesiją, jam 

tai teikia maksimalų pasitenkinimą.

Šia teorija besiremiančio konsultavimo tikslas yra suderinti asmenį ir darbą. Konsultantas 

klausinėja faktų ir siūlo informaciją apie įvairius darbus, tinkamus konsultuojamajam. Konsultantas 

po testo turi priderinti individo savybes prie kurso programos, kuri būtų labiausiai jam tinkama. 

Viena, kokius gebėjimus turi, ir kita, ką nori dirbti ir kuo būti (erdviniai gabumai – statybininkai 

inžinieriai; verbaliniai gabumai – vertėjai; skaičiavimo gabumai – pardavėjai, matematikai). 

Teorija orientuota į problemų sprendimą. Problemos atsiranda ir būna tam tikrame kontekste, 

kurio dalį sudaro pats žmogus. Kai užsiimate problemomis, šį kontekstą sudaro ydingi ratai. Taikant 

sprendimo siekiantį konsultavimą, naudojama eilė tam tikro tipo klausimų. Vietoj to, kad būtų 

klausiama apie pačią problemą, klausiama, ar ji yra, o gal iš viso nėra. Užduodami klausimai: „ką gi 

tu padarei, norėdamas išspręsti savo problemą?“. Toliau užduodami klausimai: „kurie žingsniai buvo 

efektyviausi?“ Dažnai konsultantas pradeda nuo klausimų, kaip konsultuojamajam atrodo, koks 

turėtų būti pokalbio rezultatas arba kokio rezultato jis norėtų. Tie klausimai priverčia žmogų sudaryti 

išėjimo iš padėties planą, ką jis turėtų daryti. Jis turi pats ją išspręsti.

Konsultuojant galima skirti 3 etapus:

• Apsilankyti:

Konsultuojamasis „šniukštinėja“, ar jam ką nors duos konsultavimas. Bedarbis „apsiuosto“.



• Pasiskųsti:

Konsultuojamasis nori parodyti problemą, bet savęs dar nelaiko jos dalimi.

• Kliento santykis:

Žmogus pasiruošęs aktyviai dalyvauti diskusijose ir priimti konsultanto siūlomą pagalbą.

Tada konsultantas užduoda „aplinkinius“ klausimus, kurie priverčia žmogų pačiam pamatyti, 

kas atsitiks: „Kas svarbiausia, kad jūs pradėtumėte mokytis?“ „Jei jūs gautumėte darbą, kas pasikeistų 

jūsų gyvenime?“ Reikia surasti bendrą kalbą, nuo kurios būtų pradedamas konsultavimas.

Ši teorija įvesta dirbant grupėse. Ji remiasi suvokimu, kad žmogaus ir visuomenės santykiai 

yra reliatyvūs (santykiniai). Jei visuomenės normos sutampa su tuo, kaip aš vidumi matau aplinką, 

tai būtų galima pavadinti sėkmės laidu.

Teorija teigia, kad kiekvienas individas absorbuoja ir priima nuomones, vertybes ir standartus, 

galiojančius socialiniame ir grupės lygmenyje. Žmogus laiko juos teisingais, net jei jie prieštarauja 

jo asmeninei patirčiai.

Pvz., žmonės mano, kad matematika yra svarbesnė už meną, kad nusikaltėlius reikia 

griežčiau bausti arba kad norintiems dirbti yra darbo. Šios nuomonės įdiegiamos asmenybei, net jei 

jos nepagrįstos realia patirtimi. Tikroji žmogaus patirtis gali duoti vaizdą kiek kitokį, prieštaraujantį 

socialiai priimtam įvaizdžiui. Kaip individas susidoroja su tuo prieštaravimu?

Kuo daugiau asmuo priima šių nuomonių, vertybių už tikrąsias vertybes, tuo mažiau erdvės 

lieka individualiam, asmeniniam mentalitetui.

Sąmoningumą didinančio konsultavimo metodą sudaro:

• Išankstinis pritarimas. Konsultanto tikslas yra priversti dalyvius išreikšti kai kuriuos 

jų priimtus požiūrius. Diskusijos metu konsultantas bando surasti prieštaravimus 

tarp priimtų idėjų ir dalyvio patirtimi pagrįsto supratimo.

• Vaidmens atlikimas. Vaidmenų atlikimas organizuojamas tokiu būdu, kad dalyviai 

galėtų atgaivinti ir ištirti savo pačių patirtį ir kad tam netrukdytų priimtos idėjos.

• Baigiamoji diskusija. Dalyviai išlaisvinami nuo apribojimų, kuriuos individui 

sukuria priimti požiūriai bei vertybės. Konsultuojant žmogus turi rasti supratimą, 

kad jo vidaus norai, idėjos yra taip pat labai svarbios. Taip asmuo tampa aktyvus ir 

gali veikti pagal savo situaciją. 

Ši konsultavimo teorija padeda geriau orientuotis šioje neprognozuojamoje visuomenėje. 

Čia daug nuveikė R. Vance Peavy, kuris pats praktiškai daug ką patyrė ir išbandė. Konsultantas 

ir klientas turi būti bendraminčiai. Žmonės turi ir vienodų, ir skirtingų savybių. Reikia sugebėti 

skirtingus aspektus išskirti ir pabrėžti. Norint asmenį perkelti iš vienos vietos į kitą, pirmiausia reikia 

sužinoti, kur jis yra. Konsultanto išeities taškas – sužinoti, ką žino klientas. Jei konsultantas nesugeba 

to padaryti, tai reiškia, kad konsultanto žinios nieko nevertos.

Konsultantas turi tarnauti, bet jokiu būdu nebūti situacijos valdytoju.

Konstruktyvistiniame konsultavime naudojamos poetinės išraiškos priemonės, metaforos. 

Konstruktyvizmas geriau sukuria pasikeitimus. Čia visas dėmesys skiriamas aprašymui, procesui, 

o ne paaiškinimui. Konsultantas žino, kad kiekvienas žmogus susikuria pasaulį tokį, kokį jį mato 

bendraudamas su kitais. Todėl kalba vaidina svarbų vaidmenį. Esmė – ką žmogus galvoja ir ką jis 

daro. Čia būtinai turi būti nustatytas ryšys. Jei veiksmai atitinka tai, ką žmogus galvoja – gerai.

Pokalbio esmė – suprasti, suvokti, išreikšti save. Kiekvienas žmogus turi gyvenimo tarpsnį, 

kuriame galima rasti gyvenimo erdvę (santykiai su šeimos nariais, darbas ir kita). Žemėlapis atspindėtų, 

kur aš norėčiau eiti ir kur aš ėjau. Konstruktyvistui svarbu erdvės žemėlapis. Konsultavimas paremtas 

dialogo principu, nes klientas savo gyvenimą geriau žino nei konsultantas. Todėl pokalbis pradedamas 

nuo kliento gyvenimo patirties išklausymo.

Pagrindinis tikslas – padėti žmonėms daugiau ir aktyviau dalyvauti socialiniame 

visuomeniniame gyvenime.



Duoti patarimą – galite pasakyti konsultuojamajam, kas jums atrodo geriausia. Tačiau 

konsultantas neturi teikti patarimų ką daryti (nebent labai išimtinais atvejais). Kai kurie 

konsultuojamieji tikisi iš jūsų pagalbos, kaip iš mamos ar tėvo, ir čia reikia būti atsargiems. Jūsų 

patarimas yra pagrįstas tik jūsų nuomone ir patarimais.

Pateikti informaciją – suteikti informaciją apie tuos dalykus, kuriuos, jūsų manymu, 

būtinai reikia sužinoti. Toliau konsultantai turi leisti pačiam konsultuojamajam surasti jam tinkamą 

informaciją.

Tiesioginis veiksmas – padaryti ką nors už kitą asmenį. Pvz., sužinoti, kur vyksta kokie nors 

bedarbio pageidaujami kursai. Konsultantas gali nukreipti veiksmą tam tikra kryptimi, tačiau čia 

reikia būti labai atsargiam. Juo konsultantas padarys daugiau veiksmų už konsultuojamąjį, tuo labiau 

konsultuojamasis nepasitikės savo jėgomis: „Aš nieko negalėsiu padaryti pats“. Išmoksta tik tie, 

kurie dirba, kurie nori išmokti.

Mokyti, instruktuoti – padėti kitam asmeniui įgyti žinias ir gebėjimus. Konsultantas kartais 

gali konsultuojamajam padėti įgyti tam tikrų įgūdžių, išmokyti tam tikrų veiksmų (pvz., supažindinti, 

kaip elgtis pas darbdavį). Tačiau priimdamas mokytojo poziciją, jūs keičiatės pozicijos vietomis: 

mokytojas eina priekyje konsultuojamojo, o konsultantas greta arba už konsultuojamojo.

Keisti sistemą, pasiūlyti naujas užduotis jo plane – stengtis pataisyti, paveikti sistemą, kuri 

sukelia sunkumų konsultuojamajam. Kartais reikia naujų taisyklių, tada konsultantas gali panaudoti 

savo patirtį, padėdamas susidoroti su sunkiomis užduotimis. Pvz., neturintis profesinio pasirengimo 

jaunuolis nori dirbti baldžiumi – jūsų manymu, jis nesugebės to darbo dirbti. Jūs pasiūlote jam 

pabandyti dirbti remiamus darbus baldų gamybos įmonėje ir galbūt po to jaunuolis sugalvos 

mokytis.

Konsultuoti – padėti konsultuojamajam, kad jis pasitikėtų savo jėgomis.

Nereikia spręsti už kitą žmogų, nes tai jau ne konsultavimas. Konsultuojamasis yra savo 

gyvenimo žinovas ir konsultantas visada tai turi žinoti. Vienintelis savo gyvenimo patirties specialistas 

yra pats žmogus.

Problemų išsiaiškinimas

• Nustatome išteklius ir stipriąsias puses. 

• Nustatome tas konsultuojamojo veiklos sritis, kurias galima ir būtina patobulinti, pakeisti.

• Naudojama paskatinimo metodika. 

• Naudojame klausimų pateikimo ir įsiklausymo įgūdžius.

Problemų apribojimas ir jų sustatymas prioritetine tvarka

• Konsultantas turi naudotis išgirstų minčių performulavimo metodika.

• Reikia mokyti bedarbį nustatyti prioritetus – kam suteikti pirmenybę.

Naujos perspektyvos – nauja patirtis

• Sugebėkite matyti galimybes.

• Ištirkite aplinką.

• Dirbkite veikiančių jėgų lauke (galimybės, norai, pageidavimai).

• Praplėsti pasirinkimų ratą. Padėti klientui jo pasirinkimų variantų lauke. Pavyzdžiui, kuo 

įvairiapusiškesnis išsilavinimas, tuo daugiau galimybių turės konsultuojamasis.

• Padėti klientui suprasti, ko jam reikia labiausiai ir tai konsultuojamasis turi suprasti pats.

Tikslų nustatymas

• Nustatykite keletą skirtingų (alternatyvių) tikslų.

• Panaudokite skirtingą metodiką.

• Apibūdinkite tikslus.

Veiksmų planas ir jo pasirinkimas 

• Sudaryto plano privalumai ir trūkumai. Konsultantas turi padėti pastebėti ir įvertinti sudaryto 

plano privalumus.

• Nustatomas plano įgyvendinimo laipsnis.

• Veikiančių jėgų lauko analizė (padedančios jėgos ir trukdančios jėgos plano įgyvendinimui). 

Aptariama, iš kur konsultuojamasis gali gauti pagalbos, kas trukdo plano įgyvendinimui.

• Alternatyviniai planai. Konsultantas padeda surasti alternatyvius variantus.

• Padėti konsultuojamajam įveikti nusivylimą.

Veiksmų plano įgyvendinimas

• Poveikio priemonės planui įgyvendinti.

• Konsultantas turi būti gera parama ir pagalba konsultuojamajam.

Įvertinimas ir tolesnė seka

• „Ar jūs gavote konsultaciją jums rūpimais klausimais?“

• Veiksmų plano būklė.

• Kuria linkme pasikeitė planai?

• Padarytos pažangos užregistravimas.



Bene anksčiausiai ir intensyviausiai ugdymo karjerai tyrimai ir pedagoginių priemonių sistema 

pradėta įgyvendinti Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1968 m. JAV vykusios švietimo reformos metu 

nutarta profesinio rengimo elementus integruoti į bendrojo lavinimo turinį. Tačiau tai nepasiteisino ir 

1971 m. ugdymui karjerai pripažintas JAV federalinio prioriteto ir pagrindinės pradedamos švietimo 

reformos krypties statusas, patvirtintas solidžiu finansavimu. Netrukus paskirtos papildomos lėšos 

ugdymo karjerai programoms kurti ir diegti pradžios ir žemesniojoje vidurinėje mokykloje. Nuo to 

laiko pradėjo funkcionuoti keli ugdymo karjerai modeliai, skirti tam tikroms moksleivių ir suaugusiųjų 

karjeros vystymo problemoms spręsti. (Dabartiniu metu ugdymo karjerai modeliai taikomi netgi 

tokiose prestižinėse vyriausybinėse organizacijose kaip NASA.)

Vykdant ugdymo karjerai programas, didelis vaidmuo tenka švietimo sistemai, mokyklai 

ir mokytojams. JAV mokyklose yra atskira pareigybė ir atskiri darbuotojai, koordinuojantys 

mokytojus ir moksleivius. Dažniausiai tai pedagogai, įgiję papildomą 2–3 metų specialųjį rengimą 

amžiaus tarpsnių psichologijos ir mokymo teorijos srityse bei turintys moksleivių, tėvų ir mokytojų 

konsultavimo bei jų veiklos koordinavimo patirties. Įprasta, jog toks darbuotojas dirba kartu 

su psichologu, mediku, ekonomistu ir teisininku. Pažymėtina, jog nuo 1974 m. ugdant karjerai 

pradedamas pabrėžti bendruomenės dalyvavimas, siekiama visų lygių formalaus švietimo, verslo, 

pramonės, įvairių profesijų bendruomenių, šeimų ir vietinės valdžios jungtinės pastangos paskirti 

koordinuoti kiekvienos vietos bendruomenės ugdymo karjerai tarnyboms.

Taigi JAV ugdymas karjerai įsitvirtino prieš 30 metų kaip viena iš švietimo reformos 

strategijų, tačiau jo reikšmė kol kas nemažėja. Kai kuriose valstijose ugdymo karjerai programose 

įgyti gebėjimai arba kursai tapo privalomu mokyklos baigimo reikalavimu ar baigiamųjų egzaminų 

dalimi, kai kur ugdymas karjerai yra sudėtinė mokyklų kokybės vertinimo dalis. Bendruomenės 

lūkesčiai, ugdymo karjerai atžvilgiu, ir jo vertinimai yra pakankamai aukšti.

Vėliau Jungtinių Amerikos Valstijų ugdymo karjerai patirtis buvo perimta Japonijos, Naujosios 

Zelandijos ir kitų šalių ir smarkiai paveikė daugelio valstybių šios srities pažangą. XX amžiaus 

antrojoje pusėje daugelyje Vakarų Europos šalių inicijuotų švietimo reformų vienas iš svarbiausių 

tikslų buvo jaunosios kartos rengimas darbui ir karjerai globalinėmis ekonomikos sąlygomis. Ryšių 

tarp mokyklos ir darbo pasaulio tobulinimas lieka prioritetine jaunimo ugdymo kryptimi.

Japonijoje labai glaudūs ryšiai tarp visų lygių mokyklų ir darbo pasaulio, visos profesinės 

ir aukštosios mokyklos rūpinasi savo absolventų karjeros planavimo ir įsidarbinimo klausimais 

(intensyviai veikiančios pagalbos tarnybos padeda susirasti darbą maždaug 95% norinčiųjų) 

(Ellington, 1992). Pastaruoju metu Japonijoje irgi dedamos pastangos rengti jaunimą darbui ir karjerai 

šiuolaikinėmis ekonomikos globalizacijos sąlygomis, ką rodo sustiprintas anglų kalbos mokymas ne 

tik mokykloje, bet ir tarp suaugusiųjų, intensyvėjantys kultūriniai ryšiai ir akademinis mobilumas 

tarp Japonijos ir kitų šalių.

Pastaruoju metu itin ryškūs ugdymo karjerai institucionalizavimo ir jo valdymo siekiai. 

Štai Jungtinėje Karalystėje kuriama Nacionalinė karjeros ir švietimo patarėjų taryba, kuri rūpinsis 

ryšių tarp darbdavių, švietimo ir profesinio rengimo bei vartotojų organizacijų ir įvairių profesinių 

asociacijų užtikrinimu. Šiuo pavyzdžiu seka ir kitos Europos šalys (Danija, Olandija ir kt.). Pagrindinis 

šios tarybos tikslas bus užtikrinti nacionalinę strategiją atitinkantį jaunimo ir suaugusiųjų ugdymą 

karjerai ir apibrėžti jo kokybės standartus visuose jo raiškos sektoriuose (švietimo, darbo, tęstinio 

mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pan.).

Taigi XX amžiaus pabaigoje ugdymo karjerai integravimas į dėstomųjų dalykų programas, 

apsisprendimo įgūdžių lavinimo kursų įvedimas, karjeros informacijos centrų kūrimas, kontaktų 

tarp ugdymo institucijų ir bendruomenės didėjimas, įdarbinimo paslaugų mokyklose ir privačiose 

agentūrose teikimas, profesijų ir darbų analizė, pameistrystė ir pan. įgijo globalinį pobūdį, t. y. 

įsitvirtino daugelyje sparčiau modernėjančių visuomenių.

Jungtinėje Karalystėje teikiamas karjeros projektavimo paslaugas nėra lengva glaustai 

apibendrinti dėl plataus jų diapazono ir įvairovės, ypač išskiriant tas, kurios egzistuoja privačiame ir 

nevalstybiniame sektoriuje. 

Visose keturiose Jungtinės Karalystės šalyse dirbantys karjeros konsultantai įgyja vienodą 

profesinį pasirengimą – vadinamąją dviejų dalių kvalifikaciją – Karjeros konsultanto kvalifikaciją 

(Qualification in Careers Guidance, QCG).

Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ataskaitą, nepaisant 

ugdymo karjerai programos skirtumų tarp mokyklų, Jungtinė Karalystė teikia gerokai daugiau 

paslaugų šioje srityje negu daugelis kitų OECD šalių.

Ugdymą karjerai ir profesinį konsultavimą realizuoja keturios pagrindinės žmonių grupės:

• Kvalifikuotas personalas.

• Personalas, besidomintis šia sritimi.

• Personalas, turintis laiko savo dienotvarkėje.

• Privatūs mokytojai.

Specialistų yra nedaug. Niekas specialiai nesimoko būti „ugdymo karjerai mokytoju“ ir labai 

nedaugelis, vos pradėję dirbti, imasi šio vaidmens. Žmonės labiau linkę pasirinkti šį kelią jau savo 

pedagoginės karjeros metu ir didžiausią profesinį pasirengimą įgyja dirbdami ar laisvu nuo darbo 

metu.

Daugelyje ugdymo karjerai programų yra pasinaudojama kolegų (pvz., dalyko specialistų, 

informacinių technologijų darbuotojų, bibliotekininkų, specialių ugdymo poreikių koordinatorių, 

mokymosi paramos darbuotojų) bei žmonių už organizacijos ribų (pvz., buvusių moksleivių, 

verslininkų, bendruomenės agentūros darbuotojų) paslaugomis. Į programos plėtojimą, vykdymą ir 

vertinimą vis labiau stengiamasi įtraukti jaunus žmones ir jų tėvus, prižiūrėtojus bei globėjus.

Mokyklos turi galimybę naudotis daugybe išteklių ir konsultacijų, pavyzdžiui, Cegnet 

tinklalapyje (žr. www.cegnet.co.uk) galima rasti nemokamus darbo planus kiekvieniems vidurinės 

mokyklos metams, internetinę klasės medžiagą, profesinės literatūros apžvalgą, praktines priemones 

kaip patikrinti ir pagerinti ugdymą karjerai, taip pat gerosios patirties pavyzdžius mokyklose.



 Velse vietoje atskirų karjeros centrų jauniems ir suaugusiems žmonėms 2001 m. balandžio 

mėn. Nacionalinė Velso asamblėja įkūrė Velso karjeros centrą, Nacionalinę visų amžiaus grupių 

profesinio konsultavimo tarybą. Velso karjeros centras sprendžia suaugusiųjų problemas panašiais 

metodais kaip ir IAG asociacija: naudojami peripatetikiniai bei netradiciniai metodai, o jų lankstumą 

bei darbo pobūdį labiausiai įtakoja vietiniai poreikiai. Velso karjeros centras yra atsakingas už 

įstatymo numatytų karjeros paslaugų teikimą, suaugusiųjų profesinį konsultavimą ir tiesioginį 

mokymą bei už kai kuriuos Education Business Links („Mokymas biznio ryšiams“) ir Youth Gateway 

(„Jaunimo vartai“) programų elementus. Velse visi suaugusieji gali gauti nemokamą informaciją 

ir konsultacijas karjeros klausimais per Velso karjeros centro suaugusiųjų profesinio konsultavimo 

tinklą. Nemokamas konsultavimas yra tiems, kurie dirba žemos kvalifikacijos ar mažai apmokamus 

darbus bei nori pakelti kvalifikaciją. Velso karjeros centro tinklalapyje (žr. www.careerswales.com) 

galima rasti puikių nemokamų dvikalbių priemonių visų amžiaus grupių žmonėms.

Škotijoje visais karjeros projektavimo klausimais konsultuoja Škotijos karjeros centras (žr. 

www.careers-scotland.co.uk).

Du pagrindiniai pasiekimai yra diferencijuotų paslaugų sistemos sukūrimas bei nenutrūkstamo 

karjeros planavimo modelio (NKP) naudojimas, kuris padeda skatinti klientų motyvaciją.

Diferencijuotų paslaugų sistema siekia nustatyti kliento poreikius per jo reikmių diagnozavimą 

ir įvertinimą. Tada klientai gali daryti iniciatyvius sprendimus bei jiems gali būti pasiūlyta tinkama 

paslauga.

Nuolatinis karjeros planavimo (NKP) modelis padeda asmenims daryti efektyvius karjeros 

sprendimus bei suteikia įgūdžių tuos sprendimus įgyvendinti. Naudodami NKP modelį žmonės gali 

fiksuoti savo pažangą karjeros planavime bei apmąstyti sekančius žingsnius, kuriuos jie turi žengti. 

Egzistuoja stiprus ryšys tarp šio proceso valdymo ir motyvacijos. Be to, klientai dirba su savo karjeros 

konsultantu sudarydami Karjeros veiksmų planą (KVP). Šis KVP yra didelė parama konsultuojant 

bei stiprinant kliento motyvaciją.

Kalbant apie aukštesniojo mokslo koledžus, Škotijos karjeros centro konsultantai glaudžiai 

su jais bendradarbiauja ir pateikia ugdymo karjerai programas, individualiai dirba su moksleiviais, 

suteikdami jiems informaciją, padėdami planuoti karjerą ir t. t.

Su aukštojo mokslo institucijomis, studentais ar absolventais tokio glaudaus bendradarbiavimo 

nevykdo, kadangi besimokydami jie turi savus karjeros centrus.

Vokietijoje sukurta Darbo lyga, finansuojama iš darbdavių ir darbuotojų socialinio draudimo 

išmokų ir kontroliuojama trijų socialinių partnerių: darbdavių, profsąjungos ir vyriausybės. Su jos 

pagalba karjeros konsultavimo veikloje derinami visų trijų šalių interesai, tačiau prioritetiniais privalu 

laikyti piliečių siekius. 

Pagrindiniai teisiniai principai, apibrėžiantys asmenų, atsakingų už konsultavimo veiklą, 

įsipareigojimus, yra išdėstyti Vokietijos Federalinės Respublikos Konstitucijoje.

Konsultavimas karjerai Vokietijos užimtumo rinkoje užima didelį vaidmenį. Tikslinę grupę 

čia sudaro neturintys išsilavinimo ir įgiję išsilavinimą bedarbiai, universitetų absolventai ir socialiai 

remtini žmonės.

Užsienio šalių karjeros konsultavimo metodų būdingiausiomis ypatybėmis laikytina:

• ugdymo karjerai tikslai dažniausiai integruojami į bendrojo ugdymo tikslus ir tai tiesiogiai 

atskleidžiama ugdymo turiniu;

• būdingas ugdymo karjerai integralumo bendrojo ugdymo procese stiprėjimas;

• ryškėja tendencija, kai nuo darbo su individu pereinama prie darbo su visais moksleiviais, t. y. 

mažiau dėmesio skiriama konsultavimui, daugiau – tam tikrų gebėjimų ugdymui grupėje;

• kuriant ir įgyvendinant ugdymo karjerai programas, vienijasi švietimo institucijos, vyriausybė, 

bendruomenė, profesinės sąjungos ir darbdaviai;

• ugdymo karjerai proceso rezultatas yra neformalizuotas (neteikiamas karjeros kompetenciją 

liudijantis dokumentas), tačiau jis yra glaudžiai susijęs su bendrojo ugdymo rezultatais;

• produktyviausia ugdant karjerai laikoma konstruktyvaus mokymo(si) koncepcija, akcentuojanti 

individo aktyvumą, grindžiama savęs bei aplinkos pažinimu ir bendradarbiavimu mokantis. 

Dažniausiai taikomi keturi pagrindiniai mokymo(si) būdai: refleksinis, teorinis, pragmatinis ir 

aktyvusis;

• ypač akcentuojami veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai, kurie ugdomi sprendžiant 

problemas.



Ugdymo karjerai aktualumo ir prielaidų Lietuvoje tyrimai (Kučinskienė, 2000a, 2001, 2002b; 

Kučinskienė, Kučinskas, 2001, 2002b; Staniškauskienė, 1997a, 1997b, 2000; Stanišauskienė, 

Večkienė, 2000) atskleidžia, kad:

• po valstybingumo atkūrimo visuomenėje vykstantys demokratizavimo ir laisvos darbo rinkos 

plėtros procesai komplikuoja šiuolaikinės konkurencijos, persikvalifikavimo, bedarbystės 

sąlygomis nepasirengusių jaunuolių ir suaugusiųjų gyvenimą;

• šiuolaikinė Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo sistema veikia gana automatiškai 

nuo darbo pasaulio;

• mokymas(is) labiau orientuotas į jį teikiančių institucijų ir jų darbuotojų galimybes, o ne 

į objektyvius darbo pasaulio poreikius, tikintis, kad jei ne dabar, tai ateityje jaunimo įgytos 

kvalifikacijos bus naudingos;

• nepakankamai organizuotas ir nestabilus darbo pasaulis nepajėgia efektyviai pasinaudoti 

švietimo sistemos teikiamais žmonių ištekliais, tačiau naudojasi galimybėmis gauti kvalifikuotą 

ir pigią darbo jėgą, esant perteklinei darbo rinkai;

• jauni specialistai su šiuo metu Lietuvoje itin populiariu universitetiniu išsilavinimu netenka 

darbdavių dėl pernelyg universalaus, akademiško ir teorinio pasirengimo, neatitinkančio 

konkrečių reikalavimų tam tikrai profesinei kompetencijai;

• su profesijos ir karjeros pasirinkimu susijusios socialinės, ekonominės ir psichologinės 

problemos (pvz., moterų, nepilnamečių, jaunimo, neįgaliųjų ir kt. bedarbystė, nepasitenkinimas 

darbu ir pan.) paliečia gana plačius mūsų visuomenės sluoksnius.

Naujame Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projekte (2003) šių problemų sprendimo 

aktualumas itin pabrėžiamas, nors ir neminima ugdymo karjerai sąvoka.

Empiriniu tyrimu nustatyta, kad geriausiai mokiniai vertina prielaidas socialinei ir mokymosi 

kompetencijoms ugdytis, tačiau dėmesys darbo pasaulio pažinimo ir veiklos planavimo gebėjimų 

ugdymui yra nepakankamas. Asmeninei kompetencijai ugdytis mokymosi procese egzistuoja 

mažiausiai prielaidų (savirefleksijos ir individualios raidos fiksavimo kultūros nebuvimas). 

Sukuriamos pakankamai aktyvinančios prielaidos informacijos paieškos bei taikymo ir savarankiško 

mokymosi gebėjimų ugdymuisi, tačiau prielaidas šių gebėjimų taikymui labai apriboja mokyklos 

materialiniai ištekliai. Ugdant profesinę kompetenciją nebendradarbiaujant su darbo organizacijomis, 

nėra sąlygų mokytis planuoti gyvenimą ir karjerą. Ugdant veiklos planavimo ir organizavimo 

gebėjimą stokojama sisteminio požiūrio į veiklą ir jos organizavimą. Nėra nei vieno mokymo(si) 

proceso elemento, laiduojančio pakankamas prielaidas karjeros kompetencijų ugdymui, mokyklos 

ištekliai taip pat sukuria sąlygas tik kai kuriems karjeros kompetenciją laiduojantiems gebėjimams 

įgyti.

Ugdymo karjerai Lietuvoje strategijos, modeliai, kvalifikacijos, rezultatyvumas ir kt. 

reikšmingos ugdymo karjerai problemos tiktai pradedamos tyrinėti (Pukelis, 2002; Pukelis, 

Pundzienė, 2002). Ugdymo mokslas ir praktika nepajėgia tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

karjeros vystymo poreikių, nes iki šiol nesukurta nei sava šiuolaikines sąlygas atitinkanti sistema, nei 

imtasi modifikuoti kitose šalyse pasiteisinusius įgijimus. Šiuolaikinėmis intensyvėjančios tarptautinės 

integracijos ir ekonomikos bei švietimo globalizacijos sąlygomis didina ir taip jau Lietuvos piliečiams 

sunkiai išgyvenamos asmeninės ir socialinės rizikos mastus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje atlikti ugdymo karjerai tyrimai pasižymi 

fragmentiškumu, būdinga konceptualumo, daugiadalykiškumo, sistemiškumo ir instrumentiškumo 

stoka. Būtina susirūpinti dabartinius mūsų piliečių poreikius atitinkančių karjeros savivaldos 

gebėjimų ugdymo modelių kūrimu.

Lietuvoje karjeros konsultantų rengimo modulinę programą sudaro 6 moduliai:

• švietimo sistemos ir profesinio konsultavimo tarnybos;

• darbo rinkos ir kvalifikacijų tyrimai;

• gebėjimų identifikavimas ir darbo paieška;

• individualus konsultavimas, interviu;

• grupių konsultavimas;

• konsultavimo paslaugų / mokymo programų planavimas ir vertinimas.

Lietuvoje numatoma sukurti ir profesinio konsultavimo specialistų rengėjų mokymo ir 

kvalifikacijos tobulinimo sistemą, rengti profesinio konsultavimo specialistų mokymo ir mokymosi 

medžiagą.

Karjeros konsultantų rengimas Lietuvoje

Specia-

listas

Kvalifika-

cija

Priėmimo reikala-

vimai

Parengi-

mo eiga 

Kokią veiklą pasirengia at-

likti?

Pro-

fesijos / 

karjeros 

konsul-

tantas.

Karjeros 
konsultanto 
kvalifikacija 
(antrosios 
pakopos 
magistro 
studijų pro-
grama).

Pagrindinių 

bakalauro studijų 

socialinių, 

humanitarinių 

mokslų krypties 

baigimo diplomai.

Kitų sričių 

bakalaurai 

privalės išklausyti 

išlyginamuosius 

edukologijos ir 

psichologijos 

pagrindų studijų 

dalykus.

Pradėta 

rengti nuo 

2004 metų 

rudens.

Profesinio formavimo, konsul-

tavimo, konsultavimo karjerai 

veikla mokyklose, kolegijose, 

profesinio rengimo institucijo-

se, universitete, darbo biržose 

ir įmonėse bei organizacijose.

Profesijos konsultantai turėtų 

išmokyti žmogų priimti ra-

cionalų profesinį sprendimą; 

karjeros konsultantai – projek-

tuoti bei planuoti savo karjerą 

pasirinktoje profesinės veiklos 

srityje, atsižvelgiant į darbo 

rinkos poreikius ir savo asme-

ninius siekius bei galimybes.



Karjeros planavimas, įsidarbinimo procesų skatinimas, pasinaudojant kokybiškomis Lietuvos 

konsultantų teikiamomis paslaugomis, remiantis kryptinga konsultavimo paslaugų įtaka stiprinant 

šalies gyventojų įsidarbinimo lygį ir didinant darbo paieškoje dalyvaujančių asmenų konkurencines 

galimybes, atsižvelgiant į šių asmenų poreikius ir įsitraukimo į darbo rinką galimybes.

Pirminis klientų motyvacijos išsiaiškinimas leidžia konsultantams kuo ankščiau pradėti 

kryptingą darbą su klientais: pasiūlyti veiksmingiausias užimtumo priemones bei laiku suteikti 

reikiamas paslaugas.

Motyvacijos neturintiems asmenims konsultavimo specializacija nustatoma pagal 

dominuojančias ekonomines veiklos sritis, paklausias darbo rinkoje profesijas arba pagal klientui 

reikiamą pagalbą ar paramą siekiant galutinio tikslo – konkurencinių galimybių padidinimo, tai yra 

profesijos įgijimo ar kvalifikacijos kėlimo.

Kiekvienas konsultantas privalo gilinti savo žinias ir orientuotis į konkrečią specializuotą 

veiklos sritį, kad galėtų klientui suteikti profesionalias tarpininkavimo ar konsultavimo paslaugas 

atitinkamoje srityje.

 

• Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurta nekomercinė Lietuvos švietimo 

informacinė sistema „MOKYKLA“ (www.mokykla.smm/lt), kurioje skelbiama oficiali, integruota 

informacija iš Valstybės švietimo registrų apie universitetus, kolegijas, aukštesniąsias ir profesines 

mokyklas, suaugusiųjų mokymo centrus ir kursus, vykdomas studijų ir mokymo programas, 

išduodamus diplomus ir kvalifikacijos pažymėjimus, licencijuotas švietimo institucijas ir įmones, 

kita mokiniams, pedagogams, darbdaviams ir politikams reikalinga informacija.

• Veikia Lietuvos darbo biržos tinklalapis (www.ldb.lt), teikiantis informaciją apie situaciją 

darbo rinkoje. Teritorinėse darbo biržose veikia 49 savarankiškos informacijos paieškos (SIP) 

terminalai, leidžiami informaciniai lankstinukai, profesijų aprašai, filmai apie profesijas. Lietuvos 

darbo rinkos mokymo tarnybos tinklalapyje (www.darborinka.lt) pateikiamas Lietuvos profesijų 

klasifikatorius, darbo rinkos profesinio mokymo programų bei įstaigų duomenų bazė, neformalaus 

mokymo programų sąvadas bei informacija apie darbo rinkos profesinio mokymo bei konsultavimo 

galimybes.

• 1998 m. bendradarbiaujant su Europos mokymo fondu (ETF), prie Europos Sąjungos 

Leonardo da Vinči programos koordinavimo paramos fondo įsteigtas Profesinio orientavimo išteklių 

informacinis centras (POIIC, www.nrcg.lt), kuris dalyvauja Europos Euroguidance tinklo veikloje. 

Nuo 2000 m. pradėtas leisti periodinis informacinis leidinys apie profesinio mokymosi galimybes 

mūsų šalyje „Profesijos vadovas“.

• Tinklalapio „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ (www.itmis.lt) tikslas – 

panaudojant jau turimus išteklius sukurti Lietuvos mokslo ir studijų informacinę aplinką, skirtą kaupti 

žinioms apie mokslą ir studijas, panaudoti jas institucijų veikloje, priimant sprendimus bei pristatant 

Lietuvos mokslą ir studijas pasaulio kompiuterių tinkluose; padėti mokslininkams, dėstytojams ir 

studentams gauti reikiamą informaciją; panaudoti informacines technologijas švietimui ir mokslui.

• Tinklalapyje „Lietuvos mokslas ir studijos“ (www.mokslas.lt) pateikiama informacija apie 

Lietuvos švietimo sistemą, jos istoriją, dabartinę struktūrą bei ateities viziją.

ARIADNE ir EGCRF (European Guidance and Counselling Reseach Forum) yra 

„transvalstybiniai“ Leonardo da Vinči programos projektai, kurių tikslai yra įvertinti ir suformuoti 

esmines prielaidas konsultavimo priemonėms internetiniu pagrindu. Pagrindinis rezultatas yra gairių 

rinkinys, akcentuojantis pačius svarbiausius argumentus, ir teorijos naudojimas konsultavime ir 

patarimuose, kaip internetu paremtos konsultavimo priemonės turėtų atspindėti tai. Negana to, tos 

gairės lydimos apmokymų modelio specialistams. Projektai specialiai įžvelgia platinimo programą 

tam, kad būtų didinimas tokių priemonių supratimas. Labai svarbu paremti valstybinį ir tarptautinį 

vystymą toje srityje.

Pagrindiniai tikslai:

1. Atskleisti esmines prielaidas, slypinčias už internetu paremtų priemonių konsultacijoms, 

pabrėžiant tas koncepcijas ir metodus, kurie būtų lengvai perkeliami į internetinę aplinką. 

Įvairių konsultavimo priemonių egzistavimas, jau prieinamų internete, kelia daug svarbių 

klausimų apie kokybės standartus dėl internetu paremtų priemonių ir etikos principų, kurie 

turėtų aiškiai formuoti dizainą ir numatomą šių priemonių panaudojimą bei tiesiogiai 

įpareigotą specialistą. Pateikti bendras etikos principo taisykles, kurios padėtų nustatyti 

internetu paremto produkto projekto grupėje vertę. Kas ir yra pristatoma kaip gairių rinkinys. 

Šios gairės tarnauja dviems skirtingoms, bet susijusioms grupėms, siekiant remti plėtrą 

ateityje.

2. Norint vystyti specialistų ryšius, jungiant gaires su jų tikslo grupe, reikia vystyti apmokymo 

modelį, kuris įgalintų juos kelti gaires iki praktikos. Šis mokymo modelis išbandytas su 

specialistais plėtros sesijų metu, kurios pačios yra numatytos teoretiniame specialistų 

apmąstymo lygyje.

3. Kelti suvokimo ir paramos lygį valstybinės ir tarptautinės plėtros toje zonoje per ištisus, 

ilgalaikius idėjos projekto plėtimus ir pasekmes. Į tai įeina instruktažinės pastabos (nuorodos), 

kurias kuria projekto grupė kiekvienam projekto etape ir profesionalių renginių prezentacijos 

vietiniu ir tarptautiniu mastu, gairių sistemos naudojimas profesionalų ir organizatorių tiek 

vietiniu, tiek tarptautiniu mastu.

Projektų ARIADNE ir EGCRF analizę atliksime keliais pagrindiniais etapais, kuriuose aprašomi 

šie interaktyvaus karjeros konsultavimo aspektai:

1. Vartotojai.

2. Paslaugų teikimas.

3. Dizainas.

4. Teoriniai pagrindai.

5. Etiškumas.



Internetas gali būti galinga, demokratiška ir vienodai prieinama priemonė informacijai gauti. 

Tai reiškia, kad internetas suteikia vartotojui žymiai platesnį spektrą įvairios medžiagos bei galimy-

bių nei ankstesnės informacinės technologijos.

Kadangi priėjimas gana paprastas ir neribotas vietos ar laiko, internetas tiekia informaciją ir 

paslaugas žmonėms, kurie turi sunkumų prieiti prie tokios informacijos ar patarimo iš konsultacijų 

firmos, neturi galimybės gauti tų firmų teikiamų paslaugų tiesioginiu būdu (susitikdamas akis į akį). 

Kai tuo tarpu paslaugos internetu veikia 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. 

Kaip atrodytų keista, profesionaliai atrodantiems tinklalapiams gali būti panaudota labai ma-

žai lėšų. Su tradicinio šrifto formatais kaštai apima medžiagos gamybą ir platinimą, kas reiškia, jog 

leidėjai turės pateikti tikslią, naujausią ir kokybišką informaciją tam, kad pateisintų kainas vartotojui. 

Faktas, kad įmanoma kurti tinklalapius su minimaliomis lėšomis, prisidėjo prie masinio tinklalapių 

skaičiaus augimo. Tačiau kyla klausimas apie standartus, tikslumą ir tikslus.

Žmonių, naršančių World Wide Web, gausa yra labai spalvinga ir įvairi (vien jau pagal tai, 

kas jie ir ko ieško). Mokslininkai nustatė bendrus rėmus pagal vidutinį vartotojo elgesį. Tyrimas vyko 

1997 m. (Holsanova ir De Leon, 1997) ir nustatė pagrindines gaires apie interneto vartotojus:

• Kuriems trūksta strategijos.

• Kurie renkasi vizualią alternatyvą.

• Kurie renkasi mažesnio pasipriešinimo kelią.

• Kurie demonstruoja elgesio visuomeniškas formas.

• Kurie užsiima paraleliniais užsiėmimais.

• Kurie prieštarauja klaidingai pateiktai informacijai.

• Kurie turi orientavimosi sunkumų.

• Kurie iš lėto naudojasi tinkamomis strategijomis.

• Kurie yra jautrūs laiko atžvilgiu.

• Kurie yra emociškai susiję su tam tikra veikla. 

Svarbu apžvelgti tinklalapių vertinimo kriterijus:

1. Ilgalaikiškumas

Profesinė veikla yra nuolat kintanti, ji greitai gali pasenti. Pirmas ir paprastas jos kokybės kriterijus 

– tinklalapio informacijos atnaujinimas. Žinoma, jei tik vartotojas gali matyti, kada paskutinį sykį 

gamintojas peržiūrėjo ir atnaujino jį. Tokios informacijos stoka nebūtinai gali reikšti, kad tinklalapis 

nėra reguliariai atnaujinamas. Tačiau, jei tokios informacijos tinklalapyje nėra, tai gali būti neoficiali 

informacija vartotojui, kad elgtis su tokiu tinklalapiu reikia atsargiai.

2. Šaltiniai

Tinklalapiai priklauso nuo pirminio tyrinėjimo bei apklausos. Tinklalapis turi paaiškinti, kokiais 

šaltiniais remiasi. Jei tai atlikta, vartotojui lengviau spręsti kiek nuodugnus yra tinklalapis. Tai taip 

pat suteikia tikslumo ir kokybės.

Vienas sunkumas, kuris gali kilti lyginant informaciją iš skirtingų šaltinių yra tai, kad kartais išvis 

nepateikiama, kokia definicija naudojama. Kitas svarbus momentas – tinklalapio informacijos talpa. 

Neretai šaltinių tinkamumas nulemia tinklalapio talpą ilgesniam naudojimui.

3. Autentiškumas

Vienas pagrindinių klausimų, susijusių su tinklalapio vystymu ir tobulinimu yra, ar organizacija / 

asmuo, sukūręs tą internetinį produktą, yra patikimas. Šią informaciją taip pat turi pateikti tinklas. Tos 

organizacijos / asmens adresas ar kitokie kontaktai turi būti pateikti. Jei įmanoma, reikėtų pristatyti 

dabartinę patirtį ir kvalifikaciją.

4. Tendenciškumas

Svarbu prisiminti, kad kiekvienas tinklalapis pagamintas tam tikriems tikslams įgyvendinti ir tai 

įtakoja jo turinį. Tad vartotojas turėtų atsižvelgti į esmines tinklalapio paskirtis prieš naudojantis juo. 

Kita vertus, vartotojas bus įstumtas į tinklalapio pateiktą sferą, o ne tinklalapis bus pritaikomas pagal 

asmenybę ir sugebėjimus.

Tendencingumas įtakoja, kokią informaciją ar paslaugą tinklalapis siūlys. Kuriant tinklalapį 

labai sunku išvengti šito. Tačiau tai neturėtų atbaidyti vartotojo nuo jį dominančių tinklalapių. Vis tik 

svarbu, kad vartotojas surastų, jog toks dalykas kaip tendencingumas tinklalapiuose egzistuoja.

Trumpai apžvelgėme įvairius faktorius, nuo kurių priklauso tinklalapis ir kuriuos svarbu 

turėti omenyje. Tad tinklalapių apžvelgimui svarbus individo gebėjimas susidoroti su informacija, 

rasta tuose tinklalapiuose.

Suaugęs žmogus, dirbantis su internetu, nuolat gauna pažintinių įgūdžių. Mes gauname atlygį, 

jei paaštriname savo organizuotumą tam, kad susidorotume su informacijos srautais internete. Mes 

turime apdoroti „žalius“ duomenis taip, kad jie virstų vertinga informacija. Tam, kad šis procesas 

būtų įmanomas, tyrinėtojai teigia, kad reikalingas taip vadinamas metapažintinis kompetentingumas. 

Jo būdingiausi bruožai:

• Žinojimas, kad yra dialoginis procesas.

• Dialogas yra vidinis.

• Vartotojo suvokimas, kad tokiu keliu jis pasieks norimą rezultatą.

• Vartotojo suvokimas, jog dirba dėl savęs.

• Gebėjimas kontaktuoti su kitais.

Norint išvysti aukštą mąstymo lygį ir elgseną yra keletas kategorijų, siūlomų Blakey ir Spen-

ce (1990):

• Aiškiai apsibrėžti „ką tu žinai“ ir „ko nežinai“.

• Kalbėti apie tai ką mąstai.

• Vesti minčių dienoraštį.

• Planuoti ir savireguliuoti.

• Minčių apmąstymas.

• Savęs įvertinimas (savianalizė).



Vartotojas, kuris rūpinasi savo karjeros planavimu, turi susirasti tinklalapius, kurie jam suteiks 

norimą informaciją bei nukreips teisinga linkme. Skirtingi vartotojai turi įvairiausių pageidavimų. 

Priklausomai nuo amžiaus ir nuo „pasiekto lygio“, reikia žengti nuo žemiausio „laiptelio“.

Vartotojų analizės suvestinė

Parametrai Klausimai Pastabos

1. 

1.

Ryšiai Ar skiriasi skirtingų 

tinklalapių suteiktos 

informacijos žinių lygis.

Priklausomai nuo vartotojo 

poreikių bei norimų žinių yra 

rekomenduojami atitinkami 

tinklalapiai.

2. Nuosavybė Ar vartotojas lengvai 

gali sužinoti, kas sukūrė 

tinklalapį, ar organizacijai 

jis priklauso?

Kontaktiniame puslapyje yra 

pateikiami adresai, telefonai ir 

atstovai, kam priklauso tinklalapis.

3. Naujumas Ar tinklalapis pateikia 

informaciją, kada jis buvo 

atidarytas?

Jei atnaujintas titulinis puslapis, 

tai dar nėra garantijos, kad viso šio 

tinklalapio puslapiai atnaujinti.

4. Komercišku-

mas 

Kaip sužinoti ar  

tinklalapis komercinis?

Buvimas komerciniu nėra 

negatyvumo indikatorius, nes 

vartotojui svarbiausia būti tikram, 

kad jis gaus reikiamą informaciją 

bei aukštas kokybės paslaugas.

5. Pusiausvyra Ar vienas tinklalapis 

nurodo, kad informaciją ar 

pagalbą galime rasti kitame?

Kiekviename tinklalapyje nuorodos 

yra skirtingos, priklausomai nuo 

to, kaip jis yra sukurtas. Bet 

kiekvienu atveju jos turėtų būti. 

Tinklalapiuose, kuriuose tokių 

nuorodų nėra, informaciją reikia 

priimti atsargiai.

6. Tiksliniai 

vartotojai

Ar tinklalapis paaiškina, 

kokiam vartotojui jis 

sukurtas ir kodėl? Be 

to, ar vartotojas gauna 

informaciją, kur jam būtų 

geriau kreiptis?

Tinklalapis, kuris nenurodo 

aiškaus tikslinio vartotojo, gali būti 

neaiškus.

Dizaino ir vartotojo santykis

Per pastaruosius dešimtmečius kompiuterių vartojimas ir technologinės informacijos 

stulbinančiu tempu įsiveržė į dabartinį (profesinį) ir privatų gyvenimą. Atsiradus internetui, kartu su 

juo ir frazė “web present”. Tai reiškė, kad jei nesate tinkle, jūs neegzistuojate (Tallmo, 1999). Tinklo 

dizainas tapo vis svarbesnis ir dabar net būna veikla kompanijoms ir organizacijoms. „Dizainas 

sprendžia problemas, kurios negali būti suformuluotos, kol nėra išspręstos“. Gerai funkcionuojančių 

ir efektyvių tinklų sistemos dizainas su žmogaus–kompiuterio dialogu yra svarbūs daugeliui 

kompanijų ir viešiems autoritetams. Tinklo dizainas remia tinklalapių turinį, vartotojo teksto 

supratimą, mokymosi būdus ir inspiraciją. 

Vartotojo sąveikos kokybė yra kritinis faktorius. Jis gali būti koreguojamas pagal geresnį 

supratimą apie vartotojo sąlygas ir poreikius. Ataskaita parodė, kad dialoginės sistemos būdai yra:

1. Administracinė paprogramės sistema, kaip bankininkystė.

2. “Life-critical” sistema, kaip ginklų sistemoje.

3. Kvalifikuoti įrankiai (priemonės), kaip Computer Assisted Design (CAD).

4. Individualiai suformuota sistema, kaip tinklu paremta konsultacija.

Reikalavimai dizainui

Žymiai lengviau skaityti ar ieškoti informacijos, kai ekrane akis gali sekti eilutę. Paprastai 

yra 20–30% sunkiau skaityti tekstą ekrane nei popieriuje. Todėl tinklo dizainą turėtų:

1. Kurti tekstą ir jungtis (“links”), kad būtų galima lengvai peržvelgti akimis ir vartotojas 

jau galėtų susidaryti bendrą vaizdą apie turinį.

2. Aiškiai parodyti, kokios jungtys yra ir pateikti aiškų jų aprašymą.

3. Naudoti didelį, aiškų šriftą ir vengti “italic” (pasvirusio) šrifto.

4. Naudoti grupavimą, kad būtų sukurtas bendrumas. Tai reiškia, kad susijusi informacija 

ir funkcijos turėtų būti pateiktos grupelėse, kad sumažintų vartotojui darbo interpretuojant skaitomą 

tekstą ekrane.

Pagalbinės informacijos dizainas gali būti struktūriškai apibrėžtas skirtingais būdais:

1. Bendra pagalba.

2. Orientacija.

3. Pagalba.

4. Įvestis su žinynu.

5. Mokymasis internetu.

6. Dokumentacija internetu.

Tinkamumas vartoti

Vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių tinklalapio sėkmę, yra tinkamumas vartoti. Šį 

faktorių geriausiai atspindi Haggking ir Vainio Larsson (1989) sudaryta schema:



Nemažiau svarbūs yra šie faktoriai:

• Tekstai turi būti neilgi, suprantamai ir paprastai pateikti.

• Puslapiai turi būti neperpildyti.

• Paprasta ir aiški kalba.

• Įskaitomumas.

• Kryptingai vedanti informacija.

• Lengvas prieinamumas.

• Paprastas, bet gražus apipavidalinimas.

• Etiškumas.

Karjeros konsultavimo internetu dizaino parametrų suvestinė

Parametrai Klausimai Pastabos

1. Dizainas Ar svarbu tinklalapiui 

dizainas?

Kodėl vartotojai lygina tinklalapius ir kodėl 

vieniems teikia pirmenybę, o kitiems ne?

2. Patogumas Kaip suvokti, ar 

tinklalapis pavykęs?

Koks yra ryšys tarp vartotojo ir 

kompiuterinės sistemos?

Ar vartotojas tokio dizaino ir tikėjosi?

Ar įtrauktas vartotojas į tinklalapio kūrimą 

bei vystymąsi?

3. Gebėjimas 

mokyti

Ar gali tinklalapis 

suteikti mokymosi 

galimybes?

Jame gali būti pateikta daugybė testų, 

mokomosios medžiagos, paaiškinimų ir pan.

4. Kalba Kaip atskirti skirtingus 

daiktus?

Kalba yra labai svarbi: kaip parašyta, 

kokie žodžiai panaudoti,

ar ilgi, ar trumpi sakiniai.

Parametrai Klausimai Pastabos

5. Spalvos Ar tinklalapis sukurtas 

panaudojant optimalias 

spalvas?

Visais atvejais spalvos turi labai didelę 

reikšmę. Pagal jas galima orientuoti, kur 

labiau svarbu sutelkti dėmesį. Jos padeda 

skaityti. Teisingai jas panaudojus, tiklalapis 

tampa patrauklus.

6. Valdymas Ar lengva valdyti 

tinklalapį?

Vartotojui sugebėjimas „judėti“ pagal 

nuorodas yra vienas pagrindinių faktorių, 

skatinančių naudotis tuo tinklalapiu. 

Informacijos nuoseklumas turi būti logiškas 

ir suprantamas.

Teorijos priežastingumas

Pavojus naujų technologijų vystymo darbo vietoje yra tas, kad naujos technologijos 

naudojamos atlikti senus darbus, tačiau nauju būdu. Iššūkis, ne kaip įdiegti naujas technologijas į 

egzistuojančią praktiką (gyvenimo būdą), bet išvystyti pačią praktiką iki naujų technologijų siūlomų 

galimybių lygio. Tikslas yra naudoti abiejų – ir specialisto, ir kliento – patirtį, kad kiltų technologijos 

valdymo proceso lygis, kuriant abiem pusėms įgūdžius, naudotis naujųjų technologijų siūlomais 

privalumais. Problema ta, kad ne visada viską žinome, ką tos technologijos gali, tačiau galime bandyti 

išsiaiškinti, ko klientui reikia. Į klientą galima žiūrėti kaip į pirkėją prekybos kontekste, kai pirkėjo 

susidūrimas gali būti panaudotas kaip mokymosi procesas. Norint sukurti vertę skaitmeniniame 

amžiuje reikia keisti mūsų suvokimą apie tai kas įmanoma. Niekas nekalba apie milžiniškas naujoves, 

tačiau vis tik tikimasi laipsniško kitimo.

Neretai teorijos, paremtos tinklo, priemonių nėra aiškiai suprantamos ir tik kelios priemonės 

aiškiai nustato teorinius rėmus, kuriais reikia remtis. Svarbu atkreipti dėmesį į gausą teorijų, susijusių 

su konsultavimu praktikoje, ir kaip klientai prieina prie sprendimus priimančių procesų.

Naudojantis tinklu vartotojams svarbu išmanyti savo galimybes ir ribas. Reikia būti 

užtikrintam vertinant šaltinį ir naudojantis kieno nors profesionalia kompetencija.

Daugelis visuomenės problemų kyla dėl to, kad objektyviai keičiantis asmens ir valstybės 

santykiui, subjektyviai asmuo yra nepasirengęs tokiems pokyčiams. Šiandieninėje visuomenėje 

yra svarbu pateikti informaciją apie darbo rinkos dalyvių konsultavimo būklę, kurios aktualumą 

pagrindžia darbo rinkos resursų poreikių, darbo rinkos sąlygų ir jos dalyvių galimybių bei tikslų 

derinimo būtinybė.



Darbo rinkos politinių interesų ir galimybių balansavimą efektyviai veikia karjeros 

konsultavimas, todėl ir analizuojamos darbo vietų paieškos galimybės. Esminė karjeros konsultavimo 

paskirtis – siekiant optimalios adaptacijos darbo rinkoje, suteikti konsultuojamajam informaciją apie 

darbo rinkos pokyčius profesijų ir kvalifikacijų pasiūlos bei paklausos požiūriu, taip pat ir apie paties 

konsultuojamo asmens galimybes bei jų plėtrą.

Konstruktyvios karjeros teorija (Peavy, 1995; McMahon ir Tatham, 2002) išsivystė kaip 

atsakas į tai, kad kinta klientų gyvenimas, kuris vis labiau įtakojamas socialinių transformacijų.

Teorija traktuoja, kad ieškant optimalaus sprendimo karjeros klausimais, aktyviai dalyvauja 

tiek specialistas-konsultantas, tiek klientas. Kuo daugiau specialistas gauna informacijos, kuo 

daugiau psichologinių testų, tuo lengviau suvokti kliento poreikius ir tokiu būdu rasti teisingiausią 

sprendimą.

Pagrindinės teorijos turinys 

Ši teorija ar metodų rinkinys traktuoja, kad kiekvienas asmuo yra unikalus ir turi rinktis 

tik jam tinkantį kelią. Karjeros problema priklauso ir nuo asmeninio gyvenimo sąlygų. Šios dvi 

dominantės yra tarpusavyje susipynusios.

Sprendžiant karjeros proceso klausimus, svarbu yra ne tik parašyti žodžiai, bet ir įvairūs 

vizualiniai efektai. Šioje situacijoje didelę naudą turi testavimas, kur klientas patikrina savo galimybes 

bei įvertina save. Intelektualinis bei struktūrinis mąstymas išryškinamas tam skirtoje dalyje.

Karjeros konsultavimą internete, kaip adekvačią priemonę tobulėjimui bei keliančią kliento 

pasitikėjimą, atskleidžia šie argumentai:

1. Didelė dauguma aukštą išsilavinimą turinčių klientų pasitiki karjeros konsultantų internete 

idėjomis, mokymo strategijomis. Platus naudojimasis šiomis paslaugomis rodo, jog tai yra bene 

vienintelė priemonė, galinti padėti susitvarkyti ateitį.

2. Tinklalapyje naudojami įvairūs efektai (paveikslėliai, nuotraukos, video ir pan.) suaktyvinta 

vartotojų vaizduotę ir kūrybiškumą. Tinklalapyje pateikiamos užduotys, susijusios su konkrečiu 

darbu. Vartotojas, dalyvaudamas užduotyse, turi galimybę pamatyti, kas nutinka, kai pasielgi vienaip 

ar kitaip. Tai tarsi prisitaikymo prie darbo patikrinimas.

3. Šis būdas tik nagrinėja kliento ateities galimybes ir nesutelkia dėmesio į praeities sunkumus. 

Ši supaprastinta pozicija yra priimtina vartotojui, nes karjeros konsultavime „akis į akį“gali būti 

paliesti praeities klausimai. Interneto produktas – kai klientas yra pats su savimi – nesukelia jokių 

negatyvių jausmų ir rūpesčių.

Tarp konsultantų ir klientų turi būti geras humanistiškas ryšys. Privalu sukurti tinkamą 

psichologinį klimatą. Reikia stengtis padėti klientui sukurti tokią atmosferą, kad jis pasitikėtų savimi, 

jaustų pasitenkinimą bei norėtų siekti savo paties užsibrėžtų tikslų. 

Karjeros konsultavimo internetu teorijos parametrų suvestinė

Parametrai Klausimai Pastabos

1. Informacija Koks tinklalapyje 

esančios informacijos 

tikslas?

Ši duomenų bazė yra numatyta palaikyti 

konsultacinį procesą.

2. Vaidmuo Koks specialistų 

vaidmuo?

Apžvelgiant kliento poreikius ir teorinių 

specialistų traktavimą.

Išsami, brandi konsultacija, padedanti 

vystyti karjerą.

3. Intervencija Kuo konsultacijos 

intervencija yra 

traktuojama kaip 

naudinga?

Klientas turi galimybę pilnai naudotis 

tinklalapiu arba išmokti juo naudotis 

konsultacijų pagalba.

4. Galimybės Kaip šis tinklalapis gali 

padidinti specialistų 

kvalifikaciją?

Panaudojamas kaip darnios technologijos 

efektyvumui didinti; galimybė nagrinėti 

skirtingus darbo kelius, naujus metodus.

Etika ir nauja praktika

Šios gairės nukreipia į profesionalus, jų klientus ir tinklo įrankių dizainerius, o kai jie 

siūlo reguliavimo sistemą, individas gali vartoti platų, nesuvaldomą internetą. Bet kokios gairės 

profesionalams, dirbantiems tiesiogiai su klientais, suteiks kelią į kompromisus kai kuriais etiniais 

sumetimais. Specialistai turėtų įvertinti tinklu paremto valdymo priemones bendrame mokslinės 

praktikos ir teorijos bazės kontekste. Kaip ir bet kuri sistema, ši turi remtis etikos teorijos sistema. 

Tam, kad specialistai galėtų vystyti įgūdžius ir supratimą, jie turi efektyviai dirbti informaciniame 

amžiuje informacinėse technologijose. Yra būtina žiūrėti į ateitį, kad būtų nustatyti etikos kodo 

pamatai. Svarbu, kad pastaroji etinė parama bus įvertinta ir palyginta su skirtingomis sritimis. 

Dėmesys turi būti nukreiptas į ateitį. Klausimas yra, iki kokio laipsnio egzistuojančios etinės sistemos 

gali paremti ateities dilemas. Iššūkis yra įvertinti etinę praktiką tarp skirtingų sferų (skirtingų, turint 

omeny mokslo praktiką, skirtingas profesionalias ar profesines disciplinas, ir kultūrinio konteksto 

skirtumų) tam, kad būtų galima pasirinkti, kuris pokytis bus naudingas ateičiai.

Etikos principai

Beauchamp ir Childress (1983) nustatė keturis pamatinius etikos kodo praktikos principus, 

paprastai padedančius Vakarų šalių specialistams. Šie principai yra:

ü Labdarystė, geradarystė.

ü Žalingumas.



ü Savarankiškumas, autonomija.

ü Teisingumas.

Geradarystės principo aiški iliustracija būtų gydytojo–paciento santykis. Darydamas gera 

klientui, gydytojas tarsi patvirtina savo profesionalumą pats sau.

Žalingumo principas gali būti trakuojamas kaip įsipareigojimų nevykdomo mechanizmas.

Autonomiškumo principas teigia, kad klientas gali turėti savo aiškią ateities viziją ir teisingas 

specialisto sprendimas juos suartina.

Teisingumo principas skelbia – stengtis padaryti kiek galima geriau kiekvienam (be išimties) 

klientui.

Etikos principai praktikoje

Vis dėlto, karjeros konsultavime, remiantis daugumos potencialių klientų praktika, pagrindinis 

principas yra autonomiškumas. Tai reiškia, kad specialisto tikslas ir pareiga yra kuo geriau padėti 

klientui, orientuoti jį ir stengtis užtikrinti jam sėkmę. Šis autonomiškumo principas turi vieną 

sudėtingą niuansą – kartais reikia „nusileisti“ klientui, net jei jo sprendimas yra prastai apgalvotas.

Etikos kodai reikalauja klientų konfidencialumo, bet kyla daug diskusijų tarp specialistų-

konsultantų, kaip elgtis, jei karjeros konsultavimo klientui nėra 18 metų (jis nepilnametis). 

Konsultantas tarsi tampa atsakingu už nepilnamečio pasirinktą kelią į karjerą. Problema kyla tada, kai 

klientas atskleidžia, kad jis renkasi ne savo noru, o verčiamas ar privalo sekti kažkieno pavyzdžiu.

Etikos ir tinklu paremta praktika

Karjeros konsultavimo sistemai labai svarbu teikiamų paslaugų laikas. Karjeros konsultavimas 

vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir tai reiškia, kad specialistai pasiekiami visą tą laiką 

(Bloom, 1998). Ir visą tą laiką konsultantai turi teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Kaip galima 

išsaugoti specialisto gerą savijautą, jei jis dirba be pertraukų?

Klausimų dėl etiškumo kyla įvairių:

1. Kaip pateikti klientui informaciją vizualiniu būdu išlaikant konfidencialumą?

2. Kaip garantuoti teikiamos informacijos kokybę? 

Vis dėlto viena yra aišku – specialistas turi būti sąžiningas savo klientui. Reikia pripažinti, 

kad tokios konsultavimo paslaugos nėra dar iki galo pažintos ir vis kyla svarstymų dėl etiškumo. 

Etikos elgesio taisyklės turi ribas, o karjeros konsultavimas internetu – ne. 

Privalumai Trūkumai

1. Informacija teikiama skubiai.

2. Konsultantas turi laiko pagalvoti apie 
atsakymą, surašyti aiškų veiksmų planą ir 
imtis visų reikalingų nagrinėjimų.

3. Profesionalūs konsultantai gali duoti 
nurodymus klientams gyvendami toli nuo 
jų arba padėdami tiems, kurie neturi laiko 
susitikimui.

4. Konsultantas ir klientas, kuriam 
priimtinesnis susirašinėjimas negu pokalbis, 
gali tai lengvai atlikti.

5. Jei karjeros konsultantui pritrūksta 
žinių, jis gali paimti tikslią informaciją prieš 
atsakydamas.

6. Anonimiškumas.

7. Dialogo „pasiekimai“ yra 
archyvuojami.

8. Daugelis klientų susiranda 
konsultantą po to, kai randa informaciją 
internete.

9. Informacija yra lengvai suprantama, 
todėl konsultantų vaidmuo yra ne nagrinėti 
sutelktą informaciją, o padėti žmonėms 
susidaryti pradinį savo karjeros planą.

10. Informacija pateikiama aiškiai 
atitinkamuose skyriuose pagal nuorodas.

11. El. laiškai, tematinės diskusijos, 
forumai internete gali būti naudingi 
keliantiems kvalifikaciją, be to, tai puiki 
praktika ir informacija.

12. Konsultanto galimybė apmokyti 
klientą, kaip greičiausiu keliu jis gali rasti jam 
reikalingą ir svarbią informaciją.

1. Netiesiogiai bendraujant prarandami 
kai kurie niuansai: balso tonas, laikysena. Tai 
gali įvesti neaiškumų ar neatitikimų.

2. Nematoma kliento kūno kalba bei 
emocijos.

3. Nėra grįžtamojo ryšio iš kliento, 
nematoma reakcija į gautą informaciją.

4. Dialogo trūkumas įtakoja pirminių 
duomenų trūkumus.

5. Jei klientas nėra pakankamai įgudęs 
naudotis paslaugomis, tai jis gali nepilnai jas 
realizuoti.

6. Kadangi internetas reikalauja 
nemažai laiko, tai gali netgi suardyti kliento 
planus.

7. Klientas išsispausdina informaciją, 
ją skaito ir kažkas gali ją perskaityti (nėra 
visiško konfidencialumo).

8. Sistemoje galimi virusai.

9. Kažkas gali naudotis tuo pačiu 
kompiuteriu (kliento ar konsultanto).

10. Dėl telefono gedimų ar techninių 
kliūčių gali būti gauti pavėluoti sprendimai.

11. Sunku patikrinti internetu gautos 
informacijos kokybę.



Karjeros konsultavimas internete turėtų jokiu būdu nesiekti, kad Lietuvoje sumažėtų aukštąjį 

išsilavinimą turinčių žmonių, bet veikiau, kad daliai jaunuolių tas kelias į aukštąjį mokslą būtų truputį 

kitoks: ilgesnis, bet patikimesnis ir be nusivylimų. Įgijusiems profesiją, būtų sudarytos galimybės, 

kad jie toliau studijuotų arba tobulintų kvalifikaciją. Nes darbo rinka kuo toliau, tuo labiau reikalauja 

aukštos kvalifikacijos specialistų. 

Turi būti sukurta sistema, ne tik vaikui, bet ir keturiasdešimtmečiui ar penkiasdešimtmečiui, 

sumaniusiam pakeisti savo profesiją, kad ir jis turėtų galimybių tą padaryti. Tikrai nereikia siekti nieko 

„orientuoti“; ši sistema turi padėti gauti informaciją kiekvienam: ir gyvenančiam kaime, ir mieste. 

Turi veikti sistema, kurioje dirbtų specialiai parengti žmonės, kurie padėtų visiems, ieškantiems 

informacijos apie tolesnį mokslą arba darbo galimybes.

Šioje sistemoje mokiniai, tobulinantieji kvalifikaciją, darbdaviai ir kiti turi susirasti visas 

šalies mokymo ar studijų programas, švietimo įstaigas, jų adresus, įvairias statistines lenteles, 

švietimo įstaigas ir įmones, kurioms suteiktos licencijos, ir t. t. Informacija turi būti pateikta apie 

laisvas darbo vietas šalyje. 

Taigi, karjeros konsultavimo internete uždavinys – užtikrinti žmonėms priėjimą prie 

informacijos apie mokymą ir profesijos įgijimą, padėti pasirinkti asmeniui paklausią specialybę 

Lietuvoje ar užsienyje. Informacija duomenų bazėse turi būti pateikta ir anglų kalba, kad jomis 

galėtų naudotis ir užsieniečiai, ketinantys mokytis ar dirbti Lietuvoje. Sistema turi būti susieta su 

užsienio šalių informacinėmis sistemomis, kuriose kaupiami duomenys apie mokymosi Europos 

šalyse galimybes. Lietuvos žmonės, pasinaudoję šia informacija, taip pat galės vykti į Europos šalis 

mokytis arba tobulinti kvalifikaciją.  

Esant kvalifikuotų karjeros konsultantų trūkumui Lietuvoje, svarbu šioje srityje naudoti 

visas informacijos perdavimo priemones – internetą ir multimediją, nuotolinį mokymą, teorinius 

metodus ir pan. 

Gerinant kokybę pirmiausia reikia užtikrinti atvirą ir nuolatinę galimybę mokytis visą 

gyvenimą įvairiose srityse. Veiksmingos orientavimo ir konsultavimo sistemos, pritaikydamos savo 

paslaugas konkrečiam asmeniui, turi teikti pagalbą visiems jauniems žmonėms. Jie turėtų padėti 

ne tik moksleiviams ar studentams kryptingai planuoti savo karjerą, bet ir baigusiems mokslus 

suaugusiems, kad šie neatsidurtų bedarbių sąrašuose.

Reikia, kad šios sistemos galimybėmis, duomenų bankais galėtų naudotis kiekvienas žmogus: 

ar jis būtų bendrojo lavinimo mokyklos mokinys, ar „iškritęs“ iš mokyklos paauglys, ar suaugęs ir 

jau turintis profesiją, bet nutaręs ją keisti, tobulinti, ar net užsienietis.

Svarbu sukurti karjeros konsultavimo internete sistemą, kuri padėtų jauniems žmonėms 

išsirinkti paklausią specialybę. Lietuvoje turi būti sukurta moderni karjeros konsultavimo sistema. 

Tai tūrėtų būti pagalba mokiniui, kad jis jau mokykloje, padedamas specialiai parengtų konsultantų, 

sugebėtų pasirinkti jam tinkamą būsimą specialybę.

1. Karjera, kaip kokybiškai atliekamų, socialiai reikšmingų profesinių ir kitų vaidmenų visuma, per 

žmogaus gyvenimą priklauso sąvokų, siejančių individualiąją ir socialinę pažangą, grupei.

2. Konceptualizuojant karjeros vystymą būtinas glaudesnis teoretikų ir praktikų bendradarbiavi-

mas taikant egzistuojančios karjeros vystymo teorijas ir optimizuojant karjeros plėtros darbuo-

tojų, organizacijų personalo ugdymo vadybininkų, psichologų, edukologų, socialinių darbuotojų 

veiklos sritis.

3. Karjeros konsultavimo aktualumas išryškėja šalyse, pasiekusiose pakankamai aukštą socialinį-

ekonominį išsivystymą, švietimo ir veiklos sistemų humanizavimo lygį.

4. Kadangi karjera yra visą žmogaus gyvenimą besitęsiantis procesas, reikalaujantis nuolatinės są-

veikos tarp asmenybės ir jos veiklos konteksto dinamizmo, karjeros konsultavimas tampa integ-

ralia nuolatinio asmenybės ugdymo proceso dalimi.

5. Egzistuojantys ugdymo karjerai modeliai skiriasi savo paskirtimi, tikslais, jų realizavimui skirtu 

turiniu ir metodais bei siekiamais rezultatais. Labiau išplėtoti ugdymo karjerai mokykloje mode-

liai. Stokojama suaugusiųjų ugdymo karjerai modelių.

6. Ugdymo karjerai prielaidos ir aktualumas Lietuvoje jau yra pribrendę, tačiau jų realizavimo 

teorinė bazė kol kas nepakankama. Egzistuojanti ugdymo karjerai praktika mokyklose, darbo 

biržose, darbo klubuose, profesinio rengimo institucijose laikytina nepakankamai moksliškai pa-

grįsta ir fragmentiška.

7.  Neparengta ugdymo karjerai Lietuvoje strategija, ugdant karjeros kompetentingumą stokojama 

sistemiškumo. Karjeros vystymas vyksta etapais, kurie iš dalies yra sąlygoti amžiaus tarpsnių, 

tačiau tuo pat metu stipriai veikiami daugelio sociokultūrinio gyvenimo veiksnių. Kadangi karje-

ros vystymas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, tai ir karjeros gebėjimų ugdymas turi vykti 

visą gyvenimą.

8. Šiuolaikinėje ugdymo karjerai kaitoje išryškėja didėjantis bendruomenės ir socialinio palaiky-

mo vaidmuo, karjeros kompetentingume labiau akcentuojami prisitaikymo ir susidorojimo su 

rizikos, neapibrėžtumo, atsitiktinumų įnešamomis problemomis gebėjimai ir nuolatinio (o ne 

fragmentiško) jų ugdymo strategija. Karjeros vystymo teorija pabrėžia ryšius tarp individų uni-

kalių savybių ir visuomeninio konteksto. Visos jos teikia reikšmingą pagrindą ugdymo karjerai 

teorijos ir praktikos raidai. 

9. Karjeros konsultantams, siekiantiems padėti individams karjeros vystymo procese, ypač būtina 

rūpintis, kaip padėti įgyti perėjimo iš vieno karjeros etapo į kitą gebėjimų. Karjeros branda pa-

siekiama sėkmingai vieną po kito įveikiant kiekvienam gyvenimo etapui būdingus karjeros vys-

tymo uždavinius.

10. Būtina pripažinti kiekvienos asmenybės individualumą, kuris yra daugelio veiksnių (sociokultū-

ros kilmės, genetinio paveldo, asmeninės ir mokymosi patirties, šeimos santykių, bendruomenės 

išteklių ir kt.) sąveikos rezultatas. Šiame kontekste susiformavusios vertybės, interesai, gebėji-

mai ir elgsena yra reikšminga karjeros konsultavimo dalis.



11. Karjeros vystymas susideda iš daugybės pasirinkimų. Todėl karjeros konsultantas turi padėti in-

dividams įgyti sprendimų priėmimo ir problemų įgūdžių. Asmenybės savivaizdis yra dinamiška 

struktūra, veikianti karjeros brandą ir karjeros sprendimų bei jų įgyvendinimo kokybę.

12. Karjeros pasirinkimo stabilumas pirmiausia priklauso nuo asmeninių savybių, poreikių, verty-

bių, gebėjimų. Darbo aplinka, atitinkamai individo orientacijos ypatumas suteikia pagrindą pasi-

tenkinimui savimi ir darbu. Atitikimo tarp asmenybės ir darbo aplinkos paieška yra svarbiausias 

karjeros pasirinkimo siekis.

13. Individo apsisprendimo laisvės principas yra aiškiai išreikštas visose karjeros vystymo teorijose. 

Tačiau būtina atkreipti dėmesį į išorinius asmeninės laisvės apribojimus (ekonominės sąlygos, 

socialiniai stereotipai, diskriminacijos problemos ir pan.). Vidiniai asmeninę laisvę varžantys 

veiksniai (nerimas, baimė, per mažas savo galimybių vertinimas, klaidingos nuostatos, menkas 

savivaizdžio išsivystimas, elgsenos trūkumai ir kt.) irgi ne mažiau reikšmingi. Taigi būtina kon-

centruoti ugdymą karjerai į asmenybę visumą, matant visą jos poreikių spektrą.

14. Kognityvus asmenybės vystymasis ir jo santykis su savuoju AŠ sulaukia vis didesnio karjeros 

konsultanto dėmesio. Santykis tarp asmenybės brendimo ir karjeros vystymo procesų yra abipu-

siškai sąlygotas ir jiems abiem būtina skirti dėmesio.

15. Karjeros kompetentingumas yra svarbiausia siekiamybė, įgalinanti spręsti prieštaravimą tarp 

objektyviai visuomenėje egzistuojančių karjeros savivaldai palankių sąlygų ir subjektyvių jų 

realizavimo galimybių stokos.
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