


Karjeros konsultantai, siekdami produktyvaus profesinio orientavimo, turi atsižvelgti į klien-

tų poreikius ir lūkesčius. Be daugelio lūkesčius veikiančių faktorių, nemažą įtaką turi ir kultūra. 

Kadangi tarptautinė darbo rinka dėl ekonomikos polinkio į internacionalizaciją ir globalizaciją tampa 

vis svarbesnė Europoje, iškyla poreikis keisti ir profesinio orientavimo modelį.

Vis dažniau klientai domisi karjeros siekimu tarptautiniu mastu, tad konsultavimas karjeros 

klausimais bei profesinis orientavimas taip pat tampa vis labiau internacionalinis.

Viena iš karjeros konsultavimo problemų – per menkas pasirengimas darbui su skirtingų 

kultūrų atstovais. Socialinių mokslų kolegijos atliktas mokslinis tyrimas atskleidė, jog Lietuvoje 

praktiškai nenagrinėjami tarpkultūriniai karjeros konsultavimo aspektai, o karjeros konsultantai nėra 

pasirengę dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.

Žinių ekonomikos sąlygomis karjeros konsultavimas tampa svarbia priemone, padedančia 

žmonėms priimti profesinio tobulėjimo sprendimus, ugdančia universaliuosius veiklos ir socialinius 

gebėjimus bei skatinančia žmogų mokytis visą gyvenimą.

Remiantis mokslinių tyrimų projekto (The IMPACT of cultural differences on student’s 

expectations from job counsellors) sukauptais duomenimis ir ataskaitomis, stengtasi atsakyti, kaip 

organizuoti karjeros konsultavimą tarpkultūrinėje aplinkoje. Šiame leidinyje yra aiškinami tiek teo-

riniai, tiek praktiniai konsultacinio darbo su skirtingų kultūrų atstovais (Austrijos, Kipro, Lietuvos, 

Lenkijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės) pagrindai, kurie apima šias sritis:

• tautybės ir kultūrinės kilmės įtaka jaunų žmonių lūkesčiams konsultuojantis karjeros 

klausimais; 

• demografinių požymių įtaka jaunų žmonių lūkesčiams konsultuojantis karjeros klausi-

mais;

• asmenybės bruožų ir profesinių interesų įtaka jaunų žmonių lūkesčiams konsultuojantis 

karjeros klausimais.

Šis leidinys skiriamas konsultantams karjeros klausimais, t. y. tiems, kurie savo darbe ben-

drauja su emigrantais ir tautinių mažumų atstovais bei turi darbo paieškos tarptautinėje darbo rinkoje 

patirties. Tikimės, kad šis vadovas padės geriau prisiderinti prie kiekvieno kliento poreikių, praplės 

žinias apie kultūrinius ir asmeninius naujų paslaugų poreikio aspektus bei pateiks metodus, padedan-

čius suvokti savo klientų kultūrinės tapatybės svarbą.

Tikimasi, kad šio tarptautinio tyrimo rezultatai bus naudingi tolimesniems tyrimams ir padės 

geriau suprasti profesinio orientavimo konsultacijų svarbą Europos jaunimui.
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Keturi pagrindiniai skirtumai yra pateikti 1.1 lentelėje (Hofstede, 1980; Triandis, 1990). 

Čia išdėstyti pavyzdžiai apie šių modelių įtaką jaunimo mokymosi būdams.

1.1 lentelė. Hofstede išskirtos dimensijos ir jų įtaka studentų mokymuisi

Skirtumas Aprašymas Pavyzdys, kaip tai gali 

paveikti mokymąsi

Hierarchiškumas Kitiems rodomos pagarbos rodik-

liai yra tiek aukštesni, tiek žemes-

ni. 

• Veikia požiūrį į mokytojus ir 

į asmenis, turinčius įgalioji-

mus.

• Veikia elgesį bet kokioje la-

vinimo įstaigoje ir su tėvais. 

Netikrumo vengi-

mas

Kaip asmuo susidoroja su nežino-

mybe gyvenime: kaip planuoja, 

kiek pastovumo reikia ir kiek jo 

išlaikoma.

• Darbo ir mokymosi aplinkos 

organizavimas / suderinimas.

• Reakcija į veiksmų planavi-

mą ir apžvalgą / apmąstymą.

Individualizmas – 

Kolektyvizmas

Savojo AŠ aspektai, tokie kaip pa-

siekimai ir prioritetai; apibūdina 

asmens individualizmą arba jam 

labiau būdingi socialinės grupės, 

kuriai jis priklauso, bruožai.

• Reakcija į grupinį darbą, pa-

lyginus su individualiu mo-

kymusi.

• Noras mokytis grupėje, su 

kuria asmuo nėra susijęs.

Vyriškumas – 

Moteriškumas

Dėmesį sutelkia į tai, ar asmuo la-

biau linkęs į pasiekimus (vyrišku-

mo dimensija) ar į tarpasmeninius 

santykius (moteriškumo dimensi-

ja).

• Pasiekimų motyvacija.

• Kiek sėkmingai galima dirb-

ti su kitais.

Anot Hofstede (2000), tam tikri požiūriai, idėjos, vertybės ir kt. funkcionuoja individų 

smegenyse kaip tam tikra programinė įranga; tą patį galima pasakyti apie socialinį sąmoningumą. 

Privalomos vertybės ir normos atsiskleidžia kasdieniniuose veiksmuose ir ritualuose. Jų analizavimas 

leidžia mums suprasti kompleksinį kultūros poveikį mūsų elgesiui (Paszkowska-Rogacz A., 2006).

Hofstede dimensijų išreiškimas šalyse, dalyvavusiose projekte, pateikiamas 1.1 diagramoje.
(Pastaba. Hofstede atliktame tyrime nepateikiami Kipro rezultatai. Graikijos rezultatai pateikiami kaip šalies su 

panašia kultūra rezultatai.)

Viena iš įdomiausių ir geriausiai žinomų teorijų apie kultūros aspektus yra Hofstede teorija 

(2000). Išskiriamos keturios dimensijos: Individualizmas – Kolektyvizmas (IDV); Hierarchiškumas 

(PDI); Vyriškumas – Moteriškumas (MAS) ir Netikrumo vengimas (UAI). Toks kultūrų ir šalių 

suskirstymas padeda skirtingų kultūrų žmonėms suprasti savo padėtį, atkreipti dėmesį į kitų asmenų 

skirtumus šių keturių dimensijų atžvilgiu ir būti atviriems tiems skirtumams. Kuo daugiau asmuo žino 

apie savo šalies ir žmonių kultūrą, tuo labiau jis domisi kitų žmonių kultūra, jų elgesio ypatumais, yra 

jiems atviresnis bei tolerantiškesnis. „Mąstysenos programavimui“ įtakos turi tautybė, amžius, lytis, 

profesija, religija, miesto ar kaimo aplinka ir kt. 

Hierarchiškumas (PDI). Ši dimensija atspindi, kaip valdžia (įgaliojimai) turėtų būti 

paskirstyta (lygiai ar nelygiai) institucijose ir organizacijose, ir kaip turėtų būti traktuojami valdžios 

atstovų sprendimai (jiems priešinamasi ar jie priimami). Šalyse, kuriose hierarchiškumo lygis yra 

aukštas, būdingas ženklus skirtumų ir jiems priešingų savybių poliariškumas bei didelis emocinis 

atstumas tarp vadovų ir jų pavaldinių. Tose šalyse, kur hierarchiškumo lygis yra nedidelis, šį 

tradiciškai simetrišką skirtumą pakeičia santykių tarpusavio ryšys.

Individualizmas – Kolektyvizmas (IDV). Šie du kultūriniai modeliai yra susiję su ideologija 

ir politika. Pirmiausiai žmonės galėjo save vertinti kaip asmenybes arba kaip didesnės grupės narius. 

Tai irgi susiję su hierarchijos dimensijos rodikliu. Bendruomenėse, kurioms būdingas kolektyvizmas, 

svarbiausia yra bendra visų gerovė; tarp asmenų vyrauja labai stiprūs tarpusavio ryšiai. Grupė – tai 

savęs sutapatinimo ir saugumo suteikimo ramstis iškilus įvairiems sunkumams. Žmonės galvoja apie 

save kaip apie „mus“, kai tuo tarpu individualistinėse bendruomenėse „mes“ pakeičia dominuojantis 

„aš“. Su individualistinėmis ir kolektyvistinėmis bendruomenėmis yra glaudžiai susijusios sąvokos 

kaltė ir gėda. Individualistinės bendruomenės apibūdinamos kaip kaltę jaučiančios kultūros, o tuo 

tarpu kolektyvistinės kultūros – gėdą jaučiančios kultūros.

Vyriškumas – Moteriškumas (MAS). Kiekviena bendruomenė išskiria tipinį vyrišką ir 

moterišką elgesį. Tie vaidmenys gali labai skirtis arba būti tarpusavyje persipynę. Tai yra vienas 

iš pagrindinių kultūros bruožų. Lyčių vaidmenys yra diferencijuojami. Svarbiu laikomas darbas, 

kvalifikacijos kėlimas, kad būtų pasiektos karjeros aukštumos. Ne tokie svarbūs visuomenei atrodo 

aplinka ir atskiri asmenys. Lyčių rolės yra gana aiškiai apibrėžtos ir atskiriamos. Vyriškumo dimensija 

yra labai glaudžiai susijusi su hierarchiškumo dimensija. Vyriškose kultūrose vyrauja hierarchiškumo 

dimensija, o moteriškose kultūrose ji yra ne tokia ženkli. 

Netikrumo vengimas (UAI). Viena iš šiai dimensijai būdingų ypatybių yra subjektyvus 

požiūris. Netikrumas gali būti visos bendruomenės problema, perduodama iš kartos į kartą, arba gali 

būti atgaminama tokiose institucijose kaip šeima, mokykla ir vyriausybė. Nežinia / netikrumas yra 

elgesio gerinimo elementas, egzistuojantis tam tikroje kultūroje.



Tarpkultūrinės problemos šiuo metu yra labiausiai akcentuojamos konsultuojant dėl karjeros 

pasirinkimo. Etninių mažumų, taip pat ir imigrantų, darbas ir gyvenimo patirtis gali labai skirtis nuo 

juos supančių žmonių patirties. Daugelis grupių patiria specifinius kultūrinius suvaržymus ir barje-

rus, kurie daro poveikį jų karjerai (Marsella and Leong, 1995). 

Skirtingų socialinių ir etninių grupių asmenys ir ištisos šeimos gali skirtingai apibūdinti dar-

bo ir karjeros reikšmę. Marsella ir Leong, konsultuojantys įvairių kultūrų jaunimą, rekomenduoja 

atsižvelgti į:

1. panašumus tarp kultūrų;

2. unikalius kultūrinius aspektus, kurie daro įtaką jų nariams;

3. individualius charakterio bruožus.

Jie įspėja, jog vakarietiškų karjeros vystymo teorijų ir normų taikymas nevakarietiškoje 

kultūroje gyvenantiems žmonėms gali privesti prie klaidingų prielaidų ir neveiksmingos profesinio 

orientavimo praktikos.

Prince (1991) darbui su skirtingų kultūrų klientais siūlo penkių stadijų procesą:

1. Įvertinkite, ką klientas žino apie karjeros konsultavimą (profesinį orientavimą) ir 

koks požiūris į profesinį orientavimą vyrauja jo kultūroje.

2. Apsvarstykite tos kultūros požiūrį į valdžią.

3. Apsvarstykite, ar ta kultūra daugiau remiasi atskirais asmenimis ar grupėmis.

4. Apsvarstykite, kokie požiūriai vyrauja lyties, šeimos, darbo pasiskirstymo atžvil-

giu.

5. Atsižvelkite į tokius barjerus kaip diskriminacija, netradicinių vaidmenų modelių 

trūkumas, riboti informacijos šaltiniai. 

Atidžiai skaitant literatūrą prieinama prie vienos esminės išvados – trūksta metodų, leidžian-

čių įvertinti konsultanto tarpkultūrinio konsultavimo įgūdžius kliento požiūriu (Fuertes et al., 2001). 

Konsultavimo įtakos suvokimas yra labai svarbus viso konsultavimo proceso eigai ir rezultatams 

(Tinsley et al.1994).

Kultūrinio faktoriaus įtaka lūkesčių ir profesinių prioritetų formavimuisi nėra visiškai aiš-

ki. Tik keli atlikti tyrimai parodė daug statistinių skirtumų, kuriuos sąlygojo tautybė. Peavy (1997 

m.) atliko tyrimą, kuriame jis atsižvelgė į panašumus tarp patariamojo proceso elementų ir Hofs-

tede (2000 m.) išskirtų konstruktų. Taigi patariamoji įtaka, nustatanti santykius su klientais, kyla 

iš hierarchiškumo dimensijos (PDI) (Hofstede, 2000). Individualizmo – Kolektyvizmo dimensija 

atsispindi individualiuose pasiekimuose ar socialinėje paramoje. Vyriškumo (MAS) dimensija susi-

jusi su vyriškųjų (racionalumo) ir moteriškųjų (empatijos / įsijautimo) vertybių akcentavimu, kaip 

ir lyčių naudojamais metodais stresinėms situacijoms valdyti (orientuotas į tikslą arba orientuotas į 

santykius). Ketvirtoji dimensija – netikrumo vengimo dimensija (UAI) – yra atskleidžiama remiantis 

organizaciniais-logistiniais aspektais, kas daugiau ar mažiau nulemia susitikimų struktūrą ir forma-

lumą (Peavy, 1997).

1.1 diagrama. Šalių-partnerių rezultatai Hofstede tyrime (2000)

Lietuvos pozicija pagal hierarchiškumo dimensiją yra santykinai žema, dar žemesnė yra 

Jungtinėje Karalystėje bei Švedijoje, o pati žemiausia – Austrijoje. Kadangi šioje šalyje vyrauja 

žemas hierarchiškumo lygis, su vaikais yra elgiamasi kaip su sau lygiais asmenimis. Tėvų auklėjimo 

tikslas yra leisti vaikams nepriklausomai tvarkyti savo reikalus kiek galima anksčiau. Lenkijoje 

hierarchiškumas yra vidutiniškai aukštas. 

Pagal individualizmo dimensiją Lietuvos pozicija yra vidutiniškai aukšta, tačiau žemesnė 

nei su Austrijos ar Lenkijos. Gana aukštą poziciją užima Švedija, o Jungtinės Karalystės pozicija 

pagal individualizmą yra labai aukšta. Didžioji Britanija individualizmo skalėje surinko daug balų, o 

tai reiškia, kad šalies žmonės labai vertina: 

• laisvę – laisvai atlikti darbą įgyvendinant savo idėjas;

• laisvalaikį – pakankamai laiko asmeniniam ir šeimyniniam gyvenimui; 

• iššūkius – įdomų, pasitenkinimą teikiantį darbą. 

Lietuvos, kaip ir Lenkijos bei Jungtinės Karalystės, vyriškumo rodiklis yra santykinai 

aukštas, o labai aukštas yra Austrijos. Aukštas vyriškumo balas (MAS) yra dėl dominuojančių 

vertybių: materialinės sėkmės ir progreso, taip pat dėl to, kad pinigų ir padėties simboliai Austrijoje 

yra labai svarbūs. Šioje šalyje žmones būdinga tapatinti su dideliu uždarbiu, pripažinimą – su geru 

darbu, paaukštinimu ir iššūkiu dėl asmeninių pasiekimų. Graikijos vyriškumo rodiklis yra kiek 

žemesnis. Labai žemas yra Švedijos rodiklis. Tai reiškia, kad lyčių lygybės politikoje Švedija yra 

labiau pažengusi. Švedijos vyriausybėje yra lygus vyrų ir moterų skaičius. 

Lietuvos netikrumo vengimo dimensijos pozicija vidutiniškai aukšta, kiek aukštesnė yra 

Austrijoje, o Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje – labai žema. Labai aukštą poziciją užima Lenkija ir 

Graikija. O tai įrodo, jog šiuo metu dauguma vidutinių Kipro piliečių ieško darbo visuomeniniame 

sektoriuje, kuriame nėra jokios rizikos ir yra garantuojama darbo sauga. Lenkai yra linkę vengti 

atsakomybės ir dėl to sunkiai priima permainas. Jie stengiasi išvengti visko, ko jie nepažįsta, jiems 

labiau patinka suplanuotos situacijos, taisyklių kūrimas, procedūros ir standartai, kurie padeda 

suprasti nežinomą pasaulį bei įveikti nežinomybę.



Trumpai aptarsime karjeros konsultavimą šešiose Europos šalyse.

Austrija

Austrijoje karjeros klausimais konsultuojama pagal trijų lygių modelį: 

• karjeros mokymo pamokos (pamokas veda karjeros mokytojai);

• individualūs patarimai (patarimus teikia mokinių patarėjai);

• remiant ir teikiant specializuotą pagalbą (mokyklos psichologų tarnyba).

Yra ir kitų tarnybų, siūlančių savo paslaugas karjeros klausimais. Pavyzdžiui, Federalinio 

įdarbinimo biuro (AMS)1 rengiamos programos, karjeros informacijos centrai (jiems vadovauja Eko-

nomikos rūmai), darbdaviai ir profesinės sąjungos (per centrines organizacijas ir individualiai) ir t. t.

Kipras

Pagrindiniai konsultantai Kipre yra Švietimo ir kultūros ministerija (MoEC), Darbo ir socia-

linio draudimo ministerija (MLSI) ir Žmogiškųjų resursų vystymo skyrius (HRDA) (Planavimo biu-

ras, 2003a; Planavimo biuras, 2003b; Darbo ir socialinio draudimo ministerija, 2004 m.; Žmogiškųjų 

resursų vystymo skyrius, 2004 m.).

MoEC Konsultavimo ir karjeros mokymo tarnyba valstybinių vidurinių ir profesinių mokyk-

lų moksleiviams siūlo pagalbą analizuojant savo pomėgius, poreikius ir įgūdžius, turinčius reikšmės 

renkantis savo būsimą išsilavinimą ir karjerą.

MLSI Profesinio orientavimo tarnyba, veikianti per Visuomeninio įdarbinimo tarnybą (PES), 

teikia informaciją apie įdarbinimo perspektyvas ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Šiuo metu sparčiai daugėja privačių tarnybų ir konsultavimo organizacijų, kurios personalo 

klausimais patarinėja firmoms, neturinčioms savo personalo skyriaus.

Lietuva

Pagrindiniai karjeros konsultantai yra Švietimo ir mokslo bei Darbo ir socialinio draudimo 

ministerijos. Abi šios ministerijos yra atsakingos už šių paslaugų tiekimą nacionaliniu mastu. 

Ministerijų uždaviniai skiriasi dėl joms priskiriamų tikslinių grupių. Švietimo ir mokslo ministerija 

yra atsakinga už karjeros konsultavimą bendrojo išsilavinimo ir profesinėse mokyklose. Darbo 

ir socialinio draudimo ministerija organizuoja papildomas konsultacijas jaunimui, jų tėvams ir 

mokytojams, taip pat kitiems darbo rinkos dalyviams, t. y. bedarbiams, tiems, kuriems gresia 

bedarbystė, darbdaviams, darbuotojams ir rizikos grupėms.

Įdarbinimo, profesinio mokymo ir karjeros problemas sprendžia dvi valstybinės įstaigos:

• Lietuvos darbo birža, siūlanti bendrą profesinę informaciją. Klientai, kuriems reikia 

detalaus karjeros konsultavimo, nukreipiami į teritorinės darbo biržos mokymo ir 

konsultavimo tarnybas.

• Lietuvos darbo rinkos mokymų tarnyba, atliekanti pagrindinį profesinio konsultavimo 

darbą. Tai nepriklausoma institucija, funkcionuojanti prižiūrint Darbo ir socialinio 

draudimo ministerijai. 

Kitos konsultavimo paslaugas teikiančios įstaigos:

• karjeros centrai didžiausiuose universitetuose;

• profesinio informavimo taškai;

• pedagoginės-psichologinės tarnybos;

• Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų Karjeros planavimo centras;

• regioninės darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos bei darbo biržos;

• privačios konsultavimo organizacijos;

• Nacionalinis išteklių profesinio orientavimo centras (arba Lietuvos Euroguidance 

centras);

• Atviros informacijos konsultavimo sistema (AIKOS).

Lenkija

Profesinis konsultavimas Lenkijoje yra grindžiamas doktrina, jog žmogaus profesinis kar-

jeros planavimas ir tobulinimas prasideda vaikystėje ir tęsiasi visą gyvenimą. Du ministrai – šalies 

švietimo ministras bei darbo ir socialinės politikos ministras – yra atsakingi už profesinį konsulta-

vimą. Pirmasis yra atsakingas už vaikų ir jaunimo orientavimą ir profesinį konsultavimą. Šios už-

duotys yra atliekamos padedant psichologinėms ir pedagoginėms tarnyboms bei mokykloms. Darbo 

ir socialinės politikos ministras yra atsakingas už profesinį suaugusiųjų konsultavimą. Jam padeda 

visuomeniniai įdarbinimo centrai. Šalyje veikia:

• Profesinio konsultavimo ir informacijos metodinis centras, kurio užduotis yra ap-

rūpinti profesinius konsultantus standartizuota ir atnaujinta profesine informacija, 

darbo technika, siūlyti profesionalius metodus, skleisti Europinės dimensijos pro-

fesinį konsultavimą. 

• 52 informacijos ir karjeros planavimo centrai.

• Nacionalinis išteklių centras profesiniam konsultavimui, kurio funkcija yra remti 

piliečių edukacinį ir profesinį mobilumą bei teikti informaciją visiems europiečiams 

apie išsilavinimo ir praktikos galimybes šalyje ir kitose Europos Sąjungos šalyse-

narėse.

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės visuomeninėje švietimo politikoje plėtojamos dvi temos – socialinis 

adaptavimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Karjeros konsultavimas politiniuose 
1 AMS, kurį sudaro 56 karjeros informaciniai centrai (BIZ), grupėms siūlo ½  dienos apsilankymo programas apie darbą ir karjerą 
(mokytojo prašymu), teikia individualią pagalbą ir ruošia medžiagą, įvairią informaciją.



dokumentuose yra pripažįstamas kaip pagrindinis mokymosi ramstis bei pabrėžiamos sąsajos tarp 

ekonominės veiklos ir šalies turimos kvalifikacijų bazės.

2001 m. Anglijoje pradėjo veikti nauja paramos jauniems žmonėms tarnyba Connexions. Ši 

tarnyba apima daug visuomeninių, privačių, savanoriškų ir bendruomeninių organizacijų, įskaitant 

Karjeros tarnybą, Jaunimo tarnybą, švietimo socialines tarnybas bei kai kurias sveikatos tarnybas, 

veikiančias per 47 vietines Connexions bendrijas. Connexions siūlo diferencijuotą ir integruotą 

paramą jaunimui. Visi jauni žmonės gali kreiptis į asmeninį patarėją. Kai kurie jaunuoliai į asmeninį 

patarėją kreipiasi tik dėl karjeros pasirinkimo, kitiems gali būti reikalinga nuodugnesnė pagalba 

mokymosi trukdžiams nustatyti. Kai prireikia specializuotos pagalbos, asmeninis patarėjas atlieka 

tarpininko vaidmenį. Patarėjai dirba mokyklose, koledžuose, bendruomenių centruose ir nuotoliniu 

būdu.

Jungtinėje Karalystėje sėkmės raktas yra organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas. CRAC 

ir pramonės visuomenės švietimo darbdaviai nuolat bendradarbiauja su Connexions.

Švedija

Švedijoje visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijoje informavimas ir konsultavimas 

užima labai svarbią vietą. Šiuo metu yra vystoma infrastruktūra visuomeninio ir privataus sektoriaus 

veikėjų bendradarbiavimui ir koordinavimui nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu.

Karjeros konsultavimas bendrojo lavinimo mokyklose vyksta intensyviau per paskutinius 

dvejus mokslo metus. Konsultavimas dažniausiai vyksta mokyklose. Konsultuojama ir grupėmis, ir 

individualiai. Individualus konsultavimas yra labiau orientuotas į aukštesnę mokymosi pakopą.

Priklausomai nuo mokymo įstaigos dydžio (apytiksliai 700–800 moksleivių konsultantui), 

mokyklos turi vieną ar daugiau konsultantų, kurie dažnai yra atsakingi už skirtingų mokymosi 

programų moksleivius. Švedijoje yra apie 3–4 tūkst. karjeros konsultantų.

Visos švietimo institucijos (vietinės vyriausybinės suaugusiųjų švietimo programos, 

nepriklausomi suaugusiųjų švietimo koledžai, universitetai) teikia profesinį ir mokymosi 

konsultavimą. Universitetai ir koledžai studijų ir profesinį konsultavimą siūlo internetu. Kasmet yra 

platinamas leidinys Studentų vadovas.

Švedijos nacionalinės darbo rinkos administracijos (AMV, Arbetsmarknadsverket) pagrindinės 

paslaugos yra pagalba ieškant darbo ir įdarbinimas. Veikla orientuota į tris sritis: parinkimą, lavinimą 

ir mokymą, aktyvavimą.

Visuomeninės įdarbinimo tarnybos nukreipia profesijai, teikia informaciją apie darbus, siūlo 

pagalbą ieškant darbo, profesinę reabilitaciją.

Darbo tarnybos (ALT, Arbetslivstjänster) yra nacionalinės, iš mokesčių mokėtojų pinigų 

finansuojamos konsultacinės organizacijos. Pagrindinis šių tarnybų uždavinys yra personalo 

kvalifikacijos kėlimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų darbuotojams teikimas.

Daugelis darbo centrų Švedijoje turi infotekas, kurios yra prieinamos visiems, nepriklausomai 

nuo to, ar žmogus turi darbą, ar ne. Paslaugos yra nemokamos ir jų nereikia užsisakinėti. Infoteka 

teikia informaciją apie profesijas, švietimą, studijų finansavimą, darbo rinką ir galimybes išbandyti 

savo profesinius interesus.

John Holland yra vienas iš labiausiai pripažįstamų teoretikų karjeros pasirinkimo ir vystymo 

srityje. Šiomis dienomis turbūt neatsiras nė vieno patarėjo, kuris nebūtų susidūręs su jo darbais ir tam 

tikrais būdais nebūtų įtraukęs jo metodų į savo darbo praktiką. Holland asmens–aplinkos tarpusavio 

sąveikos teorija yra ypač svarbi švietimo ir psichologijos praktikams ir mokslininkams.

Anot John Holland, karjeros pasirinkimas ir vystymas per darbo pasirinkimą ir patirtį 

parodo žmogaus asmenybę, saviraiškos būdus, pomėgius ir vertybes (Holland, 1992). Todėl savęs 

sugretinimas su savo profesiniu suvokimu tampa pagrindiniu faktoriumi, nulemiančiu karjeros 

pasirinkimą.

Holland (1992) įrodė, kad jo teorija yra struktūriškai interaktyvi, nes: 1) sprendimas dėl 

būsimos profesijos yra asmenybės saviraiška, o ne atsitiktinis įvykis; 2) tos pačios darbo grupės 

nariai turi panašius asmenybės bruožus ir panašias asmeninio vystymosi istorijas; 3) tos pačios darbo 

grupės žmonės yra panašios asmenybės, jie panašiai reaguoja į daugelį situacijų bei problemų; 4) 

darbo pasiekimai, stabilumas ir pasitenkinimas priklauso ir nuo asmenybės, ir nuo darbo aplinkos.

Be to, yra keturios prielaidos, kurios Holland teorijoje taikomos kaip šablonas. Pirma, mūsų 

kultūroje dauguma žmonių gali būti suskirstyti į šešias kategorijas: realistų, tyrinėtojų, menininkų 

/ artistų, bendraujančiųjų, sumaniųjų, tradicinių. Antra, yra šešios aplinkos kategorijos: realistinė, 

tyrinėjimo, artistinė, bendravimo, iniciatyvos, tradicinė. Trečia, žmonės ieško tokios aplinkos, 

kurioje jie galėtų pritaikyti savo žinias ir sugebėjimus, išreikšti savo požiūrį ir vertybes bei galėtų 

prisiimti jiems tinkančius vaidmenis ar imtis spręsti jiems priimtinas problemas. Ketvirta, asmens 

elgesį nulemia sąsajos tarp jo asmenybės ir jį supančios aplinkos bruožų (Holland, 1992).

Holland mano, kad individas, rinkdamasis profesiją, išreiškia save (1.2 lentelė). Apskritai šį 

pasirinkimą labiau veikia charakterio bruožai, o ne interesai. Holland tvirtina, kad panašūs žmonės 

renkasi panašias profesijas, o pasitenkinimas darbu, sėkmė ir stabilumas priklauso nuo asmens 

ir darbo aplinkos suderinamumo. Asmenybės skirstomos į kelis tipus, darbo sąlygos ar situacijos 

skirstomos į tam tikras kategorijas.

Holland teorija ir ilgametis praktinis darbas rodo, kad žmones (pagal interesus ir sugebėjimus) 

bei profesijas (pagal darbui keliamus reikalavimus) galima suskirstyti į šešis tipus: praktinis (P), 

tiriamasis (T), meninis (M), socialinis (S), dalykinis (D) ir normatyvinis (N).

Praktinis tipas (P) elgiasi specifiškai, vengia tikslų ir užduočių, kuriose reikia intelektualių, 

meninių ar bendravimo sugebėjimų. Šis tipas apibūdinamas kaip fiziškai stiprus, uždaras, emociškai 

stabilus ir materialistiškas. Tokio tipo žmonės renkasi realistiškas profesijas, pvz., mechaninė 

inžinerija, gamybos planavimas, žemdirbystė, statybos inspekcija, darbo apsauga. Jie labai mėgsta 

užsiėmimus, kur reikia motorinių įgūdžių ar struktūrų. Toks tipas vengia vadovo ar lyderio darbo, 

nemėgsta situacijų, kuriose jis būtų dėmesio centre, taip pat intelektualių, verbalinių užduočių, 

reikalaujančių abstraktaus mąstymo. Jiems labiau patinka dirbti su daiktais negu su žmonėmis. Šio 

tipo žmonės apibūdinami kaip sukalbami, atviri, nuoširdūs, kuklūs, praktiški, atkaklūs, taupūs.

Tiriamasis tipas (T) sąveikauja su aplinka per intelektą, manipuliuodamas mintimis, žodžiais 

ar simboliais. Jis teikia pirmenybę moksliniam darbui, teorinėms užduotims, skaitymui, algebrai ir 



užsienio kalboms, kūrybiniams užsiėmimams: muzikai, menui. Tokio tipo žmonės yra linkę į mokslą, 

jie yra originalūs, nepriklausomi, užtikrinti, bet nėra labai praktiški ar emociškai stabilūs. Jie mieliau 

dirba su idėjomis negu su žmonėmis ar daiktais. Šio tipo žmonės apibūdinami kaip analitiški, smalsūs, 

metodiški, racionalūs, atsargūs, nepriklausomi, kruopštūs, santūrūs, sudėtingi, protingi, kuklūs.

Meninis tipas (M) sprendžia problemas pagal savo įspūdžius ir fantazijas, skiria pirmenybę 

muzikai, menui, literatūrai ir dramai. Tokie žmonės turi meninių įgūdžių, jiems patinka kurti originalius 

kūrinius, jie turi lakią vaizduotę. Šiems asmenims labiau patinka dirbti su idėjomis negu su daiktais. 

Šio tipo žmonės apibūdinami kaip atviri, originalūs, turintys vaizduotę, intuityvūs, emocionalūs, 

nepriklausomi, idealistiški, neįprasti. Neabejotinai šis asmenybės tipas yra originaliausias iš visų 

Holland išskirtų asmenybės tipų.

Socialinis tipas (S) naudojasi bendravimo įgūdžiais spręsdamas įvairias sąveikos su aplinka 

užduotis. Pagrindinis šio tipo bruožas yra bendravimo poreikis. Jie teikia pirmenybę pedagoginėms, 

terapeutinėms, religinėms specialybėms. Šio tipo žmonės vertina save kaip bendraujančius, 

nuoširdžius, atsakingus, konservatoriškus ir gerai išauklėtus žmones. Jie turi susiformavę teigiamą 

požiūrį į save. Jie mano esantys lyderiai, iškalbingi pašnekovai, populiarūs ir šiek tiek agresyvūs 

žmonės. Jiems rūpi žmonių gerovė ir jie jaučia pagarbą patikimiems asmenims. Šio tipo žmonės 

apibūdinami kaip pedantai, atsakingi, idealistiški, mėgstantys bendrauti, taktiški, draugiški, nuoširdūs, 

dosnūs, kantrūs, suprantantys.

Dalykinis tipas (D) pasirenka užduotis, kuriose gali išreikšti dominavimą, polinkį rizikuoti, 

entuziazmą, impulsyvumą. Mėgsta tokius užsiėmimus, kur galėtų patenkinti poreikį dominuoti, 

būti pripažintam ir turėti valdžios. Nemėgsta rankinio darbo ir darbo su daiktais. Šio tipo žmonės 

apibūdinami kaip energingi, mėgstantys nuotykius, optimistai, ekstravertai, populiarūs, bendraujantys, 

pasitikintys savimi, siekiantys.

Normatyvinis tipas (N) sąveikauja su aplinka per visuomenei priimtinus tikslus ir 

užsiėmimus. Jo problemų sprendimai yra stereotipiški, teisingi, bet neoriginalūs. Juos supantiems 

žmonėms sudaromas įspūdis, jog jie yra tvarkingi, bendraujantys ir konservatyvūs asmenys. Jiems 

patinka ekonominiai dalykai, buhalterinės ir biurokratinės specialybės. Mano esantys vyriški, 

dominuojantys, kontroliuojantys, neperkalbami ir stabilūs. Nuo bendraujančio tipo skiriasi didesne 

savikontrole ir mažesniu dominavimu bei gebėjimu pasakyti reikiamus žodžius reikiamoje situacijoje 

(Baltrėnienė, 1998).

Labai nedaug žmonių yra „grynojo“ tipo ir turi tik vieno kurio nors tipo bruožų. Dauguma jų 

derina dviejų ar daugiau tipų charakteristikas. Pirmoji kodo raidė nurodo tipą, kuris yra stipriausiai 

išreikštas, antroji – tipą, kuris išreikštas silpniau, o trečioji – dar mažiau. 

Ši RIASEC tipologija, remdamasi bendromis charakteristikomis, apibūdina asmenis ir 

įtraukia į kiekvieną tipą visą eilę pažintinių, emocinių ir asmeninių kintamųjų. Pagrindinė Holland 

teorijos mintis yra suderinamumas / atitikimas. Ji remiasi tendencija, kad žmones palaiko aplinka, 

kuri atitinka jų pomėgius, sugebėjimus ir poreikius.

1.2 lentelė. Holland tipų apžvalga

Tipas Darbų / sričių 

pavyzdžiai

Tipiški bruožai

Praktinis Kompiuterinė inžinerija, 
miškininkystė, 
topografija,
paukštininkystė, 
ūkininkavimas.

Mechaniniai ir sportiniai sugebėjimai, mėgsta 
dirbti lauke su įrankiais ir mechanizmais; 
apibūdinamas kaip prisitaikantis, atviras, 
praktiškas, sąžiningas, nuolankus, 
materialistiškas, natūralus, normalus, 
atkaklus, drovus ir taupus.

Tyrinėtojas Biologija, chemija, fizika,
geologija, antropologija, 
laborantas, medicinos 
technikas.

Gabus tiksliesiems mokslams, mėgsta dirbti 
vienas ir spręsti problemas; apibūdinamas 
kaip analitinis, sudėtingas, kritikuojantis, 
smalsus, nepriklausomas, intelektualus, 
intravertas, pesimistas, tikslus ir racionalus.

Menininkas Kompozitorius, 
muzikantas, teatro 
režisierius, šokėjas, 
interjero dizaineris, 
aktorius, rašytojas.

Artistiški sugebėjimai, mėgsta kūrybingą 
darbą, turi lakią vaizduotę; apibūdinamas 
kaip sudėtingas, netvarkingas, emocionalus, 
idealistas, lakios vaizduotės, impulsyvus, 
nepriklausomas, linkęs į savistabą, 
individualistas ir originalus.

Socialinis Mokytojas, terapeutas, 
religinis darbuotojas, 
patarėjas, poliklinikos 
psichologas, slaugytojas / 
slaugytojo padėjėjas.

Mėgstantis padėti, mokyti, patarti žmonėms; 
apibūdinamas kaip bendradarbiaujantis, 
draugiškas, dosnus, paslaugus, idealistas, 
geraširdis, atsakingas, užjaučiantis, taktiškas, 
supratingas, šiltas.

Dalykinis Prekybininkas, sporto 
agentas, televizijos 
prodiuseris, verslo 
vadovas, pardavėjas, 
kelionių agentas, 
prižiūrėtojas ir 
vadybininkas.

Lyderio ir viešo kalbėjimo gabumai, domisi 
pinigais ir politika, mėgsta daryti įtaką 
žmonėms; apibūdinamas kaip norintis turėti 
daug daiktų, malonus, ambicingas, mėgstantis 
būti dėmesio centre, dominuojantis, 
energingas, ekstravertas, impulsyvus, 
optimistas, pasitikintis savimi, bendraujantis.

Normatyvinis Buhalteris, finansinis
analitikas, bankininkas, 
mokesčių ekspertas, 
medicininės laboratorijos 
asistentas.

Kanceliariniai ir matematiniai gabumai, 
mėgsta dirbti patalpoje ir organizuoti; 
apibūdinamas kaip prisitaikantis, atidus, 
stropus, paklusnus, tvarkingas, atkaklus, 
praktiškas, taupus ir neturintis lakios 
vaizduotės.



Holland tipologija remiasi RIASEC sistema ir yra vaizduojama šešiakampyje (1.2 diagrama). 

Ji atskleidžia santykius asmenybių viduje ir tarp asmenybių tipų (Holland, Daiger & Power, 1980; 

Holland 1992). Šešiakampis rodo tarpusavio ryšius.

1.2 diagrama. Holland šešiakampis

Žinant, kad žmonės ir profesijos skirstomi į šešis tipus, taip pat labai svarbu žinoti, kaip šie 

tipai yra susiję tarpusavyje. Šešiakampyje arčiau vienas kito išdėstyti tipai turi daugiau panašumų 

negu priešingose šešiakampio kampuose esantys tipai. Pavyzdžiui, Praktinis – Tiriamasis, Dalykinis 

– Normatyvinis ar Meninis – Socialinis tipai turi daugiau bendro nei priešingai išsidėstę Praktinis ir 

Socialinis tipai. Taigi erdvinis atstumas tarp tipų šešiakampyje nusako jų panašumą. 

Jei kodo pirmosios dvi raidės šešiakampyje yra šalia viena kitos, tai interesų modelis yra 

labai nuoseklus ir darnus. Jei kodo pirmosios dvi raidės yra viena priešais kitą, interesų modelis 

yra nedarnus. Jei pirmosios dvi raidės nėra nei greta, nei priešais, tai interesų modelis yra vidutinio 

darnumo. Tie žmonės, kurių kodai yra nuoseklūs, žymiai lengviau randa pasitenkinimą profesija. 

Šis šešiakampis yra naudojamas ir profesinių reikalavimų tyrimui. Pavyzdžiui, profesija, 

reikalaujanti P ir T tipo įgūdžių ir interesų, būtų darni profesija, o profesija, reikalaujanti P ir S 

įgūdžių ir interesų, būtų nedarni. Dauguma profesijų yra darnios, bet yra ir tokių, kur susimaišo 

priešingų tipų interesai, įgūdžiai bei sugebėjimai. Tokios profesijos kelia nenuoseklius reikalavimus, 

kurie savo ruožtu apsunkina interesų patenkinimą.

Šis šešiakampis dar yra naudojamas ir norint apskaičiuoti suderinamumo laipsnį tarp 

žmogaus ir profesijos. Sakykime, kad S tipo žmogus S tipo profesijoje gerai dera; S tipo žmogus 

D tipo profesijoje nesudaro didelės darnos, o S tipo žmogus P tipo profesijoje visai nesiderintų. Tai 

svarbu žinoti, nes tyrimai rodo esant teigiamą ryšį tarp pasitenkinimo savo darbu ir profesijos, pagal 

kurią žmogus dirba, tipo atitikimo (John L. Holland).

John Holland teorija pakeitė karjeros konsultavimo paslaugų teikimo metodus. Ši teorija 

yra viena iš labiausiai naudojamų, ji skatina tęsti tyrimus. Holland teorija turbūt turėjo didžiausią 

reikšmę vertinant profesines anketas. Savęs pažinimas ir karjeros pasirinkimas yra svarbiausi karjeros 

konsultavimui, todėl Holland teorija yra geras šaltinis daugeliui žmonių. Ji lengvai suprantama ir 

padeda žmonėms geriau pažinti save. Ši teorija padeda suvokti, kokios profesijos, atsižvelgiant į 

asmenybės tipą, žmogui tiktų labiausiai. Daugumai ji atveria akis – arba patvirtina tai, kuo žmogus 

manosi esąs, arba leidžia atsikratyti to, ko žmogus manė turįs siekti ir kuo būti. Holland kodų 

įvertinimas sutelkia dėmesį į asmenybės bruožus. Dažnai tai būna gera savęs atradimo pradžia.

Kultūrinių apraiškų anketose respondentai išreiškė savo požiūrį į bendras šeimos, mokyklos 

ir visuomenės normas. 28 klausimų anketa buvo sutrumpinta iki keleto skalių, iš kurių trys – 

Individualizmo skalė, Hierarchiškumo skalė ir Netikrumo vengimo skalė – pasirinktos tolimesnei 

analizei (2.1 lentelė).

2.1 lentelė. Šalių-partnerių padėtis CMQ

 ŠALIS Individualizmas Hierarchiškumas Netikrumo vengimas

 Lenkija 3,61 2,93 3,48

 Kipras 4,09 2,89 3,60

 Švedija 3,58 3,28 3,55

 Austrija 3,47 3,01 3,66

 Jungtinė Karalystė 3,42 2,91 3,24

 Lietuva 3,87 3,33 3,88

Respondentų atsakymai rodo, jog Kipro moksleiviai surinko aukščiausią balą individualizmo 

skalėje, o Jungtinės Karalystės – žemiausią. Lietuvos jaunimas surinko aukščiausią balą hierarchiškumo 

dimensijos skalėje, o Jungtinės Karalystės – žemiausią. Paskutinė dimensija – netikrumo vengimas 

– rodo skirtumus tarp aukščiausio Lietuvos balo ir žemiausio Jungtinės Karalystės balo.

1 skalė. Individualizmas

Balų reikšmės: 4–5 egzistuoja, 2,6–3,8 šiek tiek egzistuoja, 1,0–2,4 neegzistuoja.

Beveik pusė visų respondentų (41,26%) mano, kad individualizmas jų šalyje egzistuoja ir tik 

5,83% mano, kad jis visai neegzistuoja.

Kipro (67,69%) ir Lietuvos (52,97%) aukšti rodikliai rodo, kad individualizmas šiose šalyse 

egzistuoja. Lenkijoje, Švedijoje ir Austrijoje tik vienas iš trijų mano, kad individualizmas egzistuoja, 

o Jungtinėje Karalystėje taip mano kas ketvirtas respondentas. Analizuojant gautus duomenis lyčių 

nuomonių atžvilgiu, visose šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę, merginos dažniau mano, kad jų šalyje 

individualizmas egzistuoja. Kipro (63,7%) ir Lietuvos (50,7%) vaikinai taip pat mano, kad jų šalyse 

individualizmas egzistuoja, o tuo tarpu kitose šalyse taip manančių vaikinų yra tik 29%.



2.1 pav. Individualizmą pastebėjusių respondentų procentas pagal šalį

2 skalė. Hierarchiškumas

Balų reikšmės: 4–5 egzistuoja, 2,6–3,8 šiek tiek egzistuoja, 1,0–2,4 neegzistuoja.

2.2 pav. Hierarchiškumą pastebėjusių respondentų procentas pagal šalį

Tik 12,6% respondentų mano, kad jų šalyje egzistuoja hierarchiškumas, o 23,5% respondentų 

teigia, kad jų šalyje hierarchiškumo nėra. Buvo nustatytas nedidelis skirtumas tarp vaikinų ir merginų 

nuomonių: atitinkamai 11,3% ir 13,6% mano, kad hierarchiškumas egzistuoja.

Daugiausiai respondentų iš Lietuvos (21,7%) ir Švedijos (18,3%) manė, kad jų šalyse 

hierarchiškumas egzistuoja. Iš kitos pusės šiose šalyse mažiau nei kitose šalyse respondentų manė, 

kad jų šalyje hierarchiškumas neegzistuoja. Šių dviejų šalių rezultatai procentais: Švedijos – 13,6% ir 

Lietuvos – 11,8%. Tuo tarpu Lenkijoje ir Kipre kas trečias respondentas manė, kad hierarchiškumas 

neegzistuoja jų šalyse, o Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje taip manė kas ketvirtas respondentas.

Analizuojant rezultatus pagal lytį skirtumas taip pat jaučiamas: Lenkijoje (32,5%), Kipre 

(32%) ir Lietuvoje (10%) daugiau merginų nei vaikinų mano, kad hierarchiškumas jų šalyse 

neegzistuoja, o tuo tarpu Austrijoje (28,4%) ir Jungtinėje Karalystėje (29,6%) taip mano daugiau 

vaikinų nei merginų.

3 skalė. Netikrumo vengimas

Balų reikšmės: netikrumo vengimas egzistuoja, kai surenkama 4,00–5,00 balai, netikrumo 

vengimas šiek tiek egzistuoja – nuo 2,75 iki 3,75 balo ir netikrumo vengimas egzistuoja tik ne mano 

šalyje – 1,00–2,50 balo.

Beveik vienas iš trijų respondentų (36,6%) mano, kad netikrumo vengimas jų šalyje egzistuoja 

ir tik 10,3% nepastebėjo, kad jis egzistuoja jų šalyje. 

2.3 pav. Netikrumo vengimą pastebėjusių respondentų procentas pagal šalį

Diagrama rodo, jog netikrumo vengimas skirtingai suvokiamas įvairiose šalyse: mažiausiai 

respondentų (15,4%) mano, kad netikrumo vengimas egzistuoja Jungtinėje Karalystėje, o Lietuvoje 

šis procentas yra 51,7%. 8,9% respondentų iš Lietuvos ir 11,6% iš Austrijos mano, kad žmonės jų 

šalyje nevengia netikrumo.

Įdomu pastebėti, jog ir vaikinai (43,5%), ir merginos (55,4%) Lietuvoje dažniau nei kiti 

respondentai mano, kad jų šalyje žmonės vengia netikrumo. Merginos visose šalyse (išskyrus 

Jungtinę Karalystę) mano, kad jos vengia netikrumo savo šalyje.

2.4 pav. Kultūros dimensijos

H – Hierarchiškumas; K / I – Kolektyviškumas / Individualizmas;
M / V – Moteriškumas / Vyriškumas; Nv – Netikrumo vengimas



Pateiktos dilemos atskleidė respondentų nuomonę, įsitikinimus ir elgesį esant įvairioms 

gyvenimo situacijoms. Tyrimo metu buvo nustatyti tam tikri skirtumai tarp šalių ir kai kuriais atvejais 

– tarp lyčių.

1 dilema. „Skautų vadovas“ (Moteriškumas / Vyriškumas)

Pirmoje dilemoje respondentai turėjo pasirinkti jiems labiau patinkančią knygą – „Kelias 

į sėkmę“ (reiškia vyriškumą) arba „Kelias į laimę“ (reiškia moteriškumą). Daugiau kaip pusė 

respondentų (57,28%) rinkosi knygą „Kelias į laimę“, o likę 42,72% – „Kelią į sėkmę“ (2.5 pav.).

2.5 pav. Atsakymų į klausimą „Skautų vadovas“ procentas

Panašiausi atsakymai buvo Lenkijos ir Kipro respondentų, kur du iš trijų rinktųsi „Kelią į 

laimę“, o kitose šalyse abiejų versijų pasirinkimas surinko panašų balų skaičių, ypač Austrijoje ir 

Lietuvoje. Lyginant duomenis pagal lytį nustatyti tam tikri skirtumai. Lietuvoje moterys pirmenybę 

teikia „Keliui į laimę“ (53,9%), o vyrai mieliau renkasi „Kelią į sėkmę“ (55,5%). Lenkijos ir Kipro 

respondentai – tiek vyrai, tiek moterys – pasirinko panašius atsakymus – jie rinkosi „Kelią į laimę“. 

Tuo tarpu Švedijos, Austrijos bei Jungtinės Karalystės vyrai ir moterys turi skirtingą požiūrį – šių 

šalių moterys pasirinko „Kelią į laimę“, o vyrai – „Kelią į sėkmę“.

2.6 pav. Atsakymo „Kelias į laimę“ procentas pagal šalį

2.2 lentelė. „Skautų vadovas“ pagal šalį

Šalis
Vyriškumas

„Kelias į sėkmę“ (%)
Moteriškumas

„Kelias į laimę“ (%)
Iš viso

(%)

Lenkija 36,48 63,52 100

Kipras 32,05 67,95 100

Švedija V 44,27 M 55,73 100

Austrija V 50,00 M 50,00 100

JK V 46,31 M 53,69 100

Lietuva 49,01 50,99 100

2 dilema. „Egzamino pažymys“ (Hierarchiškumas)

Šioje dilemoje respondentams buvo pateiktas klausimas, ar jie pritartų neteisingam egzamino 

pažymiui (hierarchiškumas), ar derėtųsi su mokytoju (žemas hierarchiškumas). Atsakymai rodo, jog 

didžioji dauguma respondentų (60,1%) derėtųsi su mokytoju dėl pažymio, o 39,8% respondentų 

sutiktų su savo egzamino įvertinimu be jokių prieštaravimų, net jei įvertinimas ir būtų neteisingas 

(2.7 pav.).

2.7 pav. Atsakymo į klausimą „Egzamino pažymys“ rezultatai procentais

2.8 pav. Atsakymo į klausimą „Sutiktų su įvertinimu“ procentas pagal šalį



Respondentų pasirinktas atsakymas „Sutiktų su įvertinimu“ rodo aukštą hierarchiškumo lygį. 

Hierarchiškumo dimensija yra aiškiai išreikšta Kipre (61,1%) ir Jungtinėje Karalystėje (58,4%), kur 

beveik du iš trijų respondentų sutiktų su egzamino pažymiu. Ši dimensija yra vidutiniškai išreikšta 

Švedijoje ir Lietuvoje bei nežymiai išreikšta Austrijoje ir Lenkijoje. Tai rodo, jog šiose šalyse žmonės 

derėtųsi su mokytoju dėl neteisingo pažymio. Daugiausia tokių respondentų yra Austrijoje (83,6% ) 

ir Lenkijoje (71,2%). Lyginant rezultatus pagal lytį Lietuvos ir Švedijos vaikinų ir merginų atsakymai 

beveik nesiskyrė. Kipre, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje vaikinai dažniau nei merginos būtų linkę 

derėtis dėl pažymio. 

2.3 lentelė. Atsakymai į klausimą „Egzamino pažymys“ pagal šalį

Šalis
Aukštas hierarchiškumas
„Aš sutinku su pažymiu“

(%)

Žemas hierarchiškumas
„Aš deruosi su mokytoju“

(%)

Iš viso
(%)

Lenkija 28,81 71,19 100

Kipras M 61,11 V 38,89 100

Švedija 41,97 58,03 100

Austrija 16,40 83,60 100

JK 58,39 41,61 100

Lietuva 41,58 58,42 100

3 dilema. „Vėlavimas į pamoką“ (Individualizmas / Kolektyvizmas)

Šioje dilemoje jaunuoliams buvo pateikta situacija, kurioje jie vėluoja į pamoką. Mokinių 

vėlavimas mokytojui labai nepatinka. Mokytojas mano, jog nepunktualumas yra taisyklių laužymas. 

Moksleiviams reikėjo pasirinkti, ar jie jaustųsi kalti, suprasdami savo nusižengimą (individualizmas), 

ar jaustųsi sutrikę (kolektyvizmas), nes būtų sukompromituoti kitų akivaizdoje.

Dauguma respondentų (63,1%) jaustų kaltės jausmą, jei pavėluotų į pamoką, o 36,9% 

respondentų atsakė, kad jie jaustųsi tik šiek tiek nepatogiai (2.9 pav.).

2.9 pav. Atsakymo į klausimą „Vėlavimas į pamoką“ rezultatai procentais

Respondentų atsakymai rodo, jog visose šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę, du iš trijų 

respondentų jaustųsi kalti pavėlavę į pamoką. Jungtinėje Karalystėje 46,9% respondentų atsakė, kad 

jaustų kaltę, o 53,1% jaustųsi sutrikę.

2.10 pav. Atsakymo į klausimą, ar jaustų kaltės jausmą, jei pavėluotų į pamoką, procentas pagal šalį

Šie rezultatai rodo, jog visose šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę, vyrauja individualizmas. 

Visose šalyse vaikinai dažniau jaustų kaltės jausmą nei merginos. Ypatingai Švedijoje, Austrijoje ir 

Lietuvoje daugiau kaltę jaustų vyrai. Procentų pasiskirstymas šiose šalyse atitinkamai buvo: 81,04%, 

77,0% ir 74,6%. 

2.4 Lentelė. Atsakymai į klausimą „Vėlavimas į pamoką“ pagal šalį

Šalis 

Individualizmas
„Kaltas – suprantu, kad 

nusižengiau“
(%)

Kolektyvizmas
„Sutrikęs – susikompromitavau 

kitų akivaizdoje“
(%)

Iš viso
(%)

Lenkija 65,52 34,48 100

Kipras 63,20 36,80 100

Švedija V 63,78 M 36,22 100

Austrija V 66,51 M 3,49 100

JK 46,99 53,02 100

Lietuva 67,8 32,18 100

4 dilema. „Ateities suvokimas“ (Netikrumo vengimas)

Šios dilemos tikslas – išsiaiškinti, kaip respondentai žvelgia į ateitį: ar su baime, kad 

jiems nepasiseks (aukštas netikrumo vengimas), ar su tikėjimu, kad pasiseks (žemas netikrumo 

vengimas).

Didžioji dauguma respondentų (63,8%) atsakė tikintys, kad jiems pasiseks, o 36,2% 

respondentų atsakė bijantys nesėkmės (2.11 pav.).



2.11 pav. Atsakymo į klausimą „Ateities suvokimas“ rezultatai procentais

Netikrumo vengimas yra nežymiai išreikštas tik Austrijoje. Šioje šalyje mažiausiai 

respondentų bijo nesėkmės – tik kas ketvirtas respondentas atsakė, kad turi neigiamą požiūrį į ateitį. 

Kitose šalyse buvo daugiau su nepasitikėjimu į ateitį žvelgiančių respondentų, ypač Lenkijoje ir 

Kipre – atitinkamai 42,9% ir 41,2%.

2.12 pav. Atsakymo į klausimą, ar bijo patirti nesėkmę, procentas pagal šalį

Lyginant rezultatus pagal lytį galima teigti, jog merginos visose šalyse turėjo pozityvesnį 

požiūrį į ateitį, o ypač Jungtinėje Karalystėje (74,4%) ir Austrijoje (74,6%). Merginų tikėjimas 

sėkme mažesnis Lietuvoje (65,4%), Lenkijoje (63,7%) ir Kipre (59,1%). Labiausiai bijo nesėkmės 

Jungtinės Karalystės vaikinai – 60,0%, o mažiausiai – Austrijos vaikinai – 22,4%.

2.5 lentelė. Atsakymai į klausimą „Ateities suvokimas“ pagal šalį 

Šalis
Aukštas netikrumo vengimas

„Nesėkmės baimė“
(%)

Žemas netikrumo vengimas 
„Tikėjimas sėkme“

(%)

Iš viso
(%)

Lenkija V 42,98 M 57,02 100

Kipras 41,20 58,80 100

Švedija 35,38 64,62 100

Austrija 24,08 75,92 100

JK V 38,26 M 61,74 100

Lietuva 36,14 63,86 100

Šiame klausimyno skyriuje respondentų buvo paprašyta atsakyti į klausimus apie jų pomėgius 

ir interesus. Respondentai turėjo pasirinkti tris atsakymus iš šešių duotų variantų:

R – atletinių ar mechaninių sugebėjimų turintys žmonės, kuriems patinka dirbti su objektais, 

įrenginiais, įrankiais, augalais bei būti gryname ore. 

I – žmonės, kuriems patinka stebėti, mokytis, tyrinėti, analizuoti, vertinti ar spręsti 

problemas. 

A – žmonės, turintys artistiškų, novatoriškų sugebėjimų, stiprios intuicijos, mėgstantys dirbti 

negriežtai nustatytoje aplinkoje, galintys panaudoti savo vaizduotę ir kūrybingumą. 

S – žmonės, kuriems patinka dirbti su žmonėmis – juos informuoti, šviesti, padėti, mokyti, 

lavinti ar gydyti bei turintys gerus oratorinius sugebėjimus. 

E – žmonės, kuriems patinka dirbti su žmonėmis – daryti jiems įtaką, įtikinėti ar vadovauti 

taip, kad būtų pasiekti organizacijos tikslai bei gautas ekonominis pelnas. 

C – žmonės, kuriems patinka dirbti su įvairiais dokumentais, turintys kanceliarinių ir 

skaičiavimo įgūdžių, skrupulingi ir puikiai vykdantys kitų nurodymus. 

Respondentai iš Lenkijos (30,8%) ir Švedijos (31,7%) dažniau rinkosi S variantą. Studentai 

iš Jungtinės Karalystės (35,8%), Lietuvos (43,0%) ir Austrijos (26,9%) dažniau rinkosi A variantą. 

Kipro studentai vienodai rinkosi tris variantus – I (23,9%), A (23,1%) ir S (23,1%). Rečiausiai visų 

šalių, išskyrus Lenkiją, studentai rinkosi C variantą. Visų šalių studentai mielai rinkosi ir variantą I, 

tačiau Lietuvoje jį pasirinko mažiausiai – tik 9,40% (2.6 lentelė).

2.6 lentelė. „Vakarėlis“ pagal šalį (1 pasirinkimas)

Šalis
R
%

I
%

A
%

S
%

E
%

C
%

Iš viso
%

Austrija 10,04 18,88 26,91 21,29 19,28 3,61 100

Kipras 16,67 23,93 23,08 23,08 9,40 3,85 100

Lietuva 10,40 9,41 43,07 16,83 17,82 2,48 100

Lenkija 17,70 12,35 23,05 30,86 5,35 10,70 100

Švedija 20,31 13,54 16,67 31,77 9,38 8,33 100

JK 13,51 18,92 35,81 15,54 11,49 4,73 100

2.13 pav. Austrijos studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“



Šioje užduotyje Austrijos studentai dažnai rinkosi A variantą (26,91%). Trys sritys surinko 

panašų balsų skaičių: S – 21,29%, E – 19,28% ir I – 18,88%. Šios šalies studentai rečiausiai rinkosi C 

variantą – 3,61%. Taigi galima daryti išvadą, kad austrai dažnai turi artistinių, novatoriškų sugebėjimų 

bei stiprią intuiciją, mėgsta dirbti nestruktūrizuotoje aplinkoje panaudodami savo kūrybingumą 

ar vaizduotę. Tačiau čia yra skirtumų pagal lytis – 29,09% Austrijos studentų vaikinų pasirinko A 

variantą, o 29,7% merginų pirmenybę atidavė S variantui, t. y. socialiniam darbui.

2.14 pav. Kipro studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“

Kipras RIASEC tipologijoje yra vienintelė šalis, kurios studentai atidavė pirmenybę net 

trims sritims – atitinkamai po 23% I, A ir S variantams. Mažiausias procentas studentų rinkosi C 

variantą – 3,85%.

Kipro vaikinai pirmenybę teikia R variantui (30,1%), o merginos – A ir S variantams (po 

28,9%).

2.15 pav. Lietuvos studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“

Pagal RIASEC tipologiją, Lietuva yra šalis, kurioje dauguma studentų (43%) renkasi 

A variantą, žemesnis procentas – 17,82% – E variantą, o C variantą rinkosi tik 2,48% studentų. 

A variantą rinkosi artistiškų, novatoriškų sugebėjimų turintys žmonės, turintys stiprią intuiciją, 

mėgstantys dirbti nestruktūrizuotoje aplinkoje, galintys panaudoti savo vaizduotę ar kūrybingumą. 

Šie studentai labiau tikisi, kad karjeros konsultavimas bus daugiau orientuotas į klientą nei studentai, 

kurie pasirinko kitus variantus.

Lietuvos vaikinai (30,1%) dažniausiai rinkosi E variantą (įtaka, įtikinėjimas). Merginos 

pirmenybę teikė kitai sričiai – A variantui (artistiškumas, novatoriškumas). Vienas iš faktorių, 

nulėmusių dažną varianto A pasirinkimą, gali būti faktas, kad nemažai anketos dalyvių buvo iš menų 

gimnazijos.

2.16 pav. Lenkijos studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“

Lenkijos studentai dažniausiai rinkosi S (30,8%) ir A (23,0%) variantus. Tik 5,35% pasirinko 

E variantą.

2.17 pav. Švedijos studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“

Švedijos Holland RIASEC testo rezultatai rodo, kad šios šalies studentai pirmenybę atidavė 

S (31,77%), R (20,31%) ir A (16,67%) variantams. Tačiau yra ženklių skirtumų tarp skirtingų lyčių 

atsakymų. Trigubai daugiau vaikinų nei merginų pasirinko R variantą. Merginos daug daugiau balų 

nei vaikinai skyrė S variantui. Rečiausiai studentai rinkosi E ir C variantus – atitinkamai 9,38% ir 

8,33%.



2.18 pav. Jungtinės Karalystės studentų prioritetai anketoje „Vakarėlis“

Jungtinės Karalystės rezultatai atskleidžia, kad šios šalies jaunuolius labiau traukia menas ir 

kūryba, nes respondentai pirmenybę teikė A variantui – 35,80%. Palyginus su kitomis šalimis, rečiau 

rinktasi S variantas – tik 15,50%. Mažiausiai procentų teko C variantui – 4,73%. Jungtinė Karalystė 

yra vienintelė šalis, kur tiek vaikinai, tiek merginos pirmenybę atidavė tam pačiam sektoriuj – A 

variantui.

2.7 lentelė. Anketos „Vakarėlis“ rezultatai pagal lytį

Šalis Lytis
R
%

I
%

A
%

S
%

E
%

C
%

Iš viso
%

Lenkija Vyrai 25,21 15,13 21,01 17,6 4,2 16,8 100

 Moterys 10,48 9,68 25,00 43,5 6,4 4,84 100

  

Kipras Vyrai 30,19 24,53 16,04 16,04 9,43 3,77 100

 Moterys 5,47 23,44 28,91 28,91 9,38 3,91 100

  

Švedija Vyrai 32,53 14,46 10,84 20,48 10,84 10,84 100

 Moterys 11,11 12,96 21,30 40,74 8,33 5,56 100

  

Austrija Vyrai 9,09 20,91 29,09 10,91 23,64 6,36 100

 Moterys 10,87 17,39 24,64 29,71 15,94 1,45 100

  

JK Vyrai 16,67 22,22 40,74 3,70 9,26 7,41 100

 Moterys 11,70 17,02 32,98 22,34 12,77 3,19 100

  

Lietuva Vyrai 20,63 11,11 25,40 9,52 30,16 3,17 100

 Moterys 5,76 8,63 51,08 20,14 12,23 2,16 100

Studentų lūkesčiams ištirti buvo naudojamas Tinsley klausimynas. Kiekvienas atsakymas 

buvo vertinamas penkių balų sistema. Šiame klausimyne dėmesys sutelktas į studentų ir konsultantų 

savybes, karjeros konsultantų požiūrį ir elgesį, konsultavimo procesą ir rezultatų kokybę.

Studentų savybės buvo analizuojamos atsižvelgiant į jų motyvaciją, atvirumą ir atsakomybės 

jausmą.

2.19 pav. Klientų charakteristikos pagal tautybę

Dideli balai rodo aukštą motyvacijos lygį, žymi, ar klientas atviras karjeros konsultantui, ar 

prisiima atsakomybę už savo karjerą ir profesinį apsisprendimą. Nuo tautybės priklauso atvirumo 

ir motyvacijos lygis. Interpretuojant rezultatus daroma išvada, kad motyvacija apskritai yra gana 

vidutiniška visose šalyse.

Motyvacija

Visi studentai buvo motyvuoti tęsti profesinio orientavimo konsultacijas. Tačiau mažiausiai 

motyvuoti buvo Austrijos studentai (vaikinai ir merginos) ir Švedijos studentės.

Kipro studentai (vaikinai ir merginos) yra labiausiai motyvuoti. Kipras surinko daugiausiai 

balų – 3,45, kiek mažiau – Jungtinė Karalystė (3,24), dar mažiau Lenkija (3,08), Švedija (3,08), 

Lietuva (3,01) ir mažiausiai – Austrija (2,95) (2.20 pav.).

2.20 pav. Motyvacija (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa



Atvirumas

Studentai iš Kipro tikėjosi, kad diskusijos konsultavimo metu bus atviresnės. Jie davė 

aukščiausią balą iš visų šalių – 4,15, tuo tarpu Lietuvos vaikinai studentai skyrė tik 2,89 balo.

Lenkijos, Austrijos ir Jungtinės Karalystės studentai labiau nei Švedijos ir Lietuvos studentai 

tikėjo, kad diskusijos bus atviresnės.

2.21 pav. Atvirumas (vidutiniai balai) 
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Atsakomybė

Studentai iš visų šalių tikėjosi prisiimti atsakomybę konsultacijų metu. Gauti rezultatai rodo, 

jog šalys pasiskirstė į dvi grupes: Lenkija, Kipras ir Austrija, kurios surinko po 4 ir daugiau balų bei 

Švedija, Jungtinė Karalystė ir Lietuva, kurios surinko apie 3,8 balo. Ženklaus skirtumo tarp lyčių 

požiūrio į atsakomybę nebuvo pastebėta.

2.22 pav. Atsakomybė (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Tinsley anketose amžius, lytis ir tautybė turėjo didelę įtaką. Buvo nustatyta stipri tautybės ir 
lyties sąsaja. Tai reiškia, kad tose pačiose šalyse vaikinų ir merginų atsakymai į tuos pačius klausimus 
buvo skirtingi (2.8 lentelė).

2.8 lentelė. Amžiaus, lyties ir tautybės įtaka EAC-B-R skalėms

Įtaką darantys kintamieji (amžius, tautybė, lytis)

Amžius Tautybė / šalis Lytis

Tinsley skalės F/df p F/df p F/df p

Kliento 
motyvacija 

- - - - - -

Kliento 
atvirumas

6,128/1 p<05 15,857/5 p<01 - -

Kliento 
atsakomybė

- - 11,090/5 p<01 5,825/1 p<05

Priėmimas 4,449/1 p<05 10,100/5 p<01 3,534/1 p<05

Konfrontacija - - 11,326/5 p<01 - -

Nukreipimas - - 9,984/5 p<01 - -

Įsijautimas - - 13,472/5 p<01 - -

Nuoširdumas 10,561/1 p<01 14,370/5 p<01 9,353/1 p<01

Puoselėjimas 8,535/1 p<01 6,294/5 p<01 - -

Atsivėrimas - - 10,770/5 p<01 - -

Patrauklumas - - 24,142/5 p<01 - -

Kompetencija 6,535/1 p<05 13,093/5 p<01 - -

Tolerancija - - 5,178/5 p<01 - -

Patikimumas 4,718 p<05 16,080/5 p<01 5,383/1 p<05

Konkretumas - - 13,015/5 p<01 - -

Skubumas - - 8,393/5 p<01 - -

Rezultatai - - 7,463/5 p<01 - -

Demografinis amžiaus kintamasis neturėjo ženklios įtakos Tinsley skalėje „Motyvacija“, t. y. 
studentų motyvacijai dalyvauti profesinio orientavimo konsultacijose. Tačiau pasirodo, kad amžius 
turi didelės įtakos „Konsultantų požiūrio ir elgesio“ EAC-B-R skalėse: kuo vyresni buvo studentai 
(dalyviai nuo 16 iki 22 metų), tuo labiau buvo galima tikėtis, kad jie bus atviresni (p<01), priimantys 
informaciją (p<01), nuoširdūs (p<01), puoselėjantys (p<01), siekiantys kompetencijos (p<01) ir 
patikimi (p<01). Toks studentų požiūris į profesinio orientavimo konsultavimo procesą bei elgesys 
su karjeros konsultantais išryškėjo atsakymuose į pateiktus Tinsley anketos klausimus.



Konsultantų požiūris ir elgesys

Konsultanto požiūris ir elgesys buvo analizuojami pagal studento minčių priėmimą, 

konfrontaciją, mokėjimą nukreipti, įsijausti, nuoširdumo rodymą ir paties atsivėrimą.

Šis teiginys surinko patį didžiausią balų skaičių palyginus su kitais teiginiais. Kipro ir Lenkijos 

studentai puoselėjo panašius lūkesčius. Abiejų lyčių studentai iš Kipro tikėjosi, kad konsultantai juos 

puoselės, o Lenkijos studentai vylėsi, kad konsultantai nukreips juos teisinga linkme.

2.23 pav. Konsultantų požiūris pagal tautybę

2.24 pav. Konsultanto požiūris EAC-B-R pagal tautybę
Pastaba. Vidurkiai apskaičiuoti pagal tokius atsakymus: 1 – netiesa, 2 – truputį tiesa, 3 – iš dalies tiesa, iš 
dalies ne, 4 – tiesa, 5 – tikra tiesa.

Priėmimas

Gauti rezultatai rodo, jog Kipro studentai tikėjosi, kad karjeros konsultantas juos priims 

atvirai. Kipras priėmimą įvertino 4,33 balo, tuo tarpu kitose šalyse šis įvertinimas yra žemesnis nei 

3,80 balo.

Visose šalyse, išskyrus Kiprą, pastebimas lyčių skirtumas, t. y. studentės dažniau nei studentai 

tikėjosi, kad karjeros konsultantas jas gerai priims.

2.25 pav. Priėmimas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Konfrontacija

Studentai iš Lenkijos ir Kipro truputį daugiau nei kitų šalių studentai tikėjosi, kad karjeros 

konsultantas labiau konfrontuos. Lyginant duomenis pagal lytį, statistiškai reikšmingas skirtumas 

nepastebėtas. Tik vaikinai iš Jungtinės Karalystės (2,98) tikisi, kad karjeros konsultantas neturi labai 

konfrontuoti (tai rodo mažesnis nei kitų šalių balas).

2.26 pav. Konfrontacija (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Įsijautimas 

Lenkijos ir Kipro studentai daugiau nei kitų šalių jaunuoliai tikėjosi, kad karjeros konsultantai 

labiau įsijaus į jų situaciją. 



Vaikinai iš Jungtinės Karalystės (2,57) nesitikėjo karjeros konsultantų įsijautimo. Tokį pat 

požiūrį išreiškė studentės iš Švedijos (2,84), Lietuvos (2,91) bei Austrijos studentai ir studentės.

2.27 pav. Įsijautimas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa 

Nuoširdumas

Karjeros konsultantas turi būti nuoširdus. To iš konsultantų tikėjosi studentai iš visų 

šalių. Mažiau nuoširdumo tikėjosi studentai iš Jungtinės Karalystės ir Lietuvos (tiek vaikinai, tiek 

merginos). 

Labiausiai karjeros konsultantų nuoširdumo tikėjosi abiejų lyčių studentai iš Kipro (4,7). 

Šiek tiek mažiau balų surinko Austrija (4,3).

2.28 pav. Nuoširdumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Puoselėjimas

Studentai iš Lenkijos (3,89), Švedijos (3,82) ir Austrijos (3,83) nedaug tikėjosi, kad karjeros 

konsultantai juos puoselės, tuo tarpu Kipro studentai to tikėjosi labiau (4,16).

Šiuo atžvilgiu studentai iš Lietuvos skyrė mažiausią balų – 3,45, o ypač jaunuoliai (3,24).

2.29 pav. Puoselėjimas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Atsivėrimas 

Studentai apskritai nesitikėjo jokio atsivėrimo iš karjeros konsultantų. Mažiausiai to tikėjosi 

studentai iš Jungtinės Karalystės (2,87).

Studentai iš Lenkijos ir Kipro dažniau nei studentai iš Švedijos, Austrijos ir Lietuvos tikėjosi, 

kad karjeros konsultantai šiek tiek atsivers jiems. 

2.30 pav. Atsivėrimas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa



Karjeros konsultantų savybės

Konsultanto savybės buvo analizuojamos pagal patrauklumą, kompetenciją, toleranciją ir 

patikimumą.

Nuo šalies priklauso, kokių savybių iš karjeros konsultantų tikisi studentai. Studentai 

iš Lenkijos ir Lietuvos tikisi, kad karjeros konsultantai bus tolerantiški, o studentai iš kitų šalių 

labiau tikisi, kad jie bus kompetentingi. Studentai iš Austrijos, Kipro ir Švedijos tikisi, kad karjeros 

konsultantas bus patikimas. Abiejų lyčių studentai iš Kipro norėjo, kad karjeros konsultantas būtų 

patrauklus.

2.31 pav. Konsultanto charakteristika EAC-B-R tyrime pagal tautybę
Pastaba. Vidurkiai apskaičiuoti pagal tokius atsakymus: 1 – netiesa, 2 – truputį tiesa, 3 – iš dalies tiesa, iš 
dalies ne, 4 – tiesa, 5 – tikra tiesa

Patrauklumas

Abiejų lyčių studentai iš Kipro tikėjosi, kad karjeros konsultantas bus patrauklus. Patrauklumą 

jie vidutiniškai įvertino 4,31 balo 5 balų skalėje.

Kitų šalių studentai, išskyrus jaunimą iš Jungtinės Karalystės, taip pat tikėjosi, kad karjeros 

konsultantai bus patrauklūs. Studentai iš Jungtinės Karalystės buvo abejingi karjeros konsultanto 

patrauklumui. 

2.32 pav. Patrauklumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Kompetencija

Studentai iš Austrijos, labiau nei kitų šalių studentai, tikisi, kad karjeros konsultantai bus savo 

dalyko ekspertai. Karjeros konsultantų kompetencijos labiau tikisi Austrijos studentės (4,34). Mažiau 

konsultantų kompetencijos tikisi Kipro (4,07) ir Švedijos studentai (3,9), dar mažiau – Lenkijos 

(3,83), Jungtinės Karalystės (3,7) ir Lietuvos (3,56) jaunimas.

Skirtingų lyčių atsakymai apie karjeros konsultantų kompetenciją ženkliai nesiskyrė.

2.33 pav. Kompetencija – vidutiniai balai
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Tolerancija

Visų šalių studentai tikisi, kad karjeros konsultantas bus tolerantiškas, tačiau labiausiai šios 

savybės tikisi Lenkijos studentės (4,06).

Studentai iš Jungtinės Karalystės, ypač vaikinai, nesitiki, kad konsultantai bus tolerantiški.

2.34 pav. Tolerancija (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa



Patikimumas 

Abiejų lyčių Kipro studentai labiausiai tikisi, kad karjeros konsultantas bus asmuo, kuriuo 

galima visiškai pasitikėti (4,59). Šiek tiek mažesnis yra Austrijos vidutinis balas – 3,95.

Nustebino Lietuvos respondentų rezultatai. Studentai, ypač vaikinai, skyrė labai žemą balą 

– tik 3,14. Tai rodo, kad Lietuvos studentams nelabai rūpi, ar konsultantas yra patikimas asmuo, ar 

ne.

2.35 pav. Patikimumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Proceso savybės 

Proceso savybės buvo analizuojamos pagal konkretumą, realistiškumą ir skubumą. Visi 

studentai tikėjosi, kad konsultacijos turi būti pasikartojančios ir vykstančios dialogo forma. Skubumo 

tikėjosi Kipro, Lenkijos ir Lietuvos studentai, o ypač studentės.

2.36 pav. Proceso charakteristika atliekant EAC-B-R pagal tautybę
Pastaba. Vidurkiai paskaičiuoti pagal tokius atsakymus: 1 – netiesa, 2 – truputį tiesa, 3 – iš dalies tiesa, iš 
dalies ne, 4 – tiesa, 5 – tikra tiesa

Konkretumas 

Abiejų lyčių studentai iš Lenkijos (3,95) ir Kipro (4,11) tikėjosi, kad karjeros konsultantas 

bus konkretus ir padės jiems nustatyti savo jausmus, problemas ir elgesį.

Kitų šalių studentai mažiau tikėjosi tokio tipo pagalbos.

2.37 pav. Konkretumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai. 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Realistiškumas 

Rezultatai rodo, jog Lenkijos (3,46) ir Austrijos (3,36) studentai tikėjosi realistiško 

konsultavimo, tuo tarpu Kipro, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės respondentai vylėsi, jog konsultavimas 

vyks ne dialogo forma.

2.38 pav. Realistiškumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Skubumas

Visų šalių studentai tikėjosi skubumo. Jie nenorėjo, kad konsultavimas būtų pasyvus ir 

neinteraktyvus procesas. Studentai tikėjosi įgyti patirties sprendžiant bei identifikuojant įvairias 

problemas ir užmezgant santykius.



Studentai iš Kipro (4,0), labiau nei kitų šalių studentai, tikėjosi skubumo iš karjeros 

konsultantų. Kitų šalių studentai to tikėjosi mažiau: Lenkijoje – 3,74, Lietuvoje – 3,67, Austrijoje – 

3,52, Jungtinėje Karalystėje – 3,46 ir Švedijoje – 3,38. Matomas ir lyčių skirtumas. Lenkijos, Kipro, 

Švedijos ir Lietuvos studentės labiau nei studentai iš konsultantų tikėjosi skubumo.

2.39 pav. Skubumas (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Konsultavimo rezultatai

Studentai iš Lietuvos (4,01), Kipro (3,99) ir Lenkijos (3,85) tikisi, jog pasibaigus 

konsultacijoms geriau supras save, lengviau užmegs ryšius. Taip pat studentai viliasi, kad karjeros 

konsultantai juos informuos apie darbo rinkos poreikius.

Švedijos, Austrijos ir Jungtinės Karalystės abiejų lyčių studentai gerų konsultavimo rezultatų 

tikisi mažiau.

2.40 pav. Rezultatai (vidutiniai balai)
Pastaba. 5 balai: 1 – netiesa, 5 – tikra tiesa

Analizė, atlikta pagal Nelson-Jones ir Patterson skalę (1975), parodo, kokio karjeros 

konsultantų požiūrio studentai tikisi. Ji padeda nustatyti, kiek klientas / studentas tikisi, kad karjeros 

konsultantas sutelks dėmesį į jį. Kuo didesnis balas, tuo labiau studentas tikisi, kad konsultavimas 

bus sutelktas į klientą, tuo aiškesnis studento požiūris į konsultavimą.

Studentai iš Lenkijos, labiau nei kitų šalių studentai, tikisi, kad konsultavimas bus sutelktas į 

klientą / studentą. Panašūs rezultatai gauti ir Jungtinėje Karalystėje. Šių šalių vidutinių balų skirtumas 

yra tik 1,17 (2.41 pav.).

2.41 pav. Konsultantų požiūrio skalės apytiksliai ribiniai vidurkiai kiekvienoje šalyje

Lietuvos, Austrijos, Švedijos ir Kipro studentai, mažiau nei studentai iš Jungtinės Karalystės 

ir Lenkijos, tikėjosi, kad konsultantai sutelks dėmesį į klientą / studentą.

Palyginus studentų ir studenčių duomenis paaiškėjo, kad Kipro abiejų lyčių studentų lūkesčiai 

skiriasi nežymiai. Nedideli skirtumai ir tarp Lenkijos ir Austrijos vaikinų ir merginų atsakymų. 

Švedijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos studentų ir studenčių atsakymai skyrėsi. Šiose šalyse 

studentai dažniau nei studentės tikėjosi, kad karjeros konsultantai sutelks dėmesį į klientą.



Kas daro įtaką studentų lūkesčiams dėl karjeros konsultavimo?

Naudojantis surinkta informacija buvo atlikta analizė, ko studentai tikisi iš karjeros 

konsultavimo ir kokie kintamieji turi įtakos jų lūkesčiams. Duomenys buvo analizuojami studentų 

karjeros konsultavimo lūkesčiams nepriklausomų kintamųjų daromos įtakos atžvilgiu. Į nepriklausomų 

kintamųjų sąrašą buvo įtraukti šie demografiniai duomenys (2.42 pav.): 

• amžius, lytis ir tautybė, nes tai atskleidžia studentų kultūrinę aplinką;

• studentų kultūrinės aplinkos duomenys („Dilemos“);

• informacija apie studentų profesinius interesus („Vakarėlis“).

 

2.42 pav. Karjeros konsultavimo lūkesčiams daromos įtakos teorinis modelis

Duomenų analizė patvirtina hipotezę, kad egzistuoja priežastiniai ryšiai tarp nepriklausomų 

kintamųjų: demografinių kintamųjų, kultūrinės aplinkos ir profesinių interesų. Nustatyti aiškūs 

skirtumai tarp vaikinų ir merginų iš skirtingų šalių šių kintamųjų atžvilgiu: profesiniai interesai 

ir respondento kultūrinė aplinka. Tai įrodo studentų pasirinkimas užduotyje „Vakarėlis“, kurioje 

apklaustųjų amžius, lytis ir tautybė turėjo reikšmingos įtakos jų lūkesčiams dėl profesinio orientavimo 

konsultacijų. 

Analizuojant „Profesinio orientavimo lūkesčių“ (EAC-B-R) anketas, paaiškėjo, jog studentų 

lūkesčiams didelės įtakos turėjo amžius, lytis ir tautybė. Taip pat nustatyta stipri sąsaja tarp tautybės 

ir lyties. Tose pačiose šalyse vaikinų ir merginų atsakymai į tuos pačius klausimus buvo skirtingi.

Tolimesnė analizė rodo labai didelę tautybės įtaką visose EAC-B-R skalėse (išskyrus 

„Motyvacijos“ skalę). Didžiausi Kipro respondentų lūkesčiai – net vienuolikoje skalių surinkti 

aukščiausi įvertinimai: „Atvirumas“, „Kliento atsakomybė“, „Priėmimas“, „Konfrontacija“, 

„Įsijautimas“, „Puoselėjimas“, „Patrauklumas“, „Patikimumas“, „Konkretumas“ ir „Skubumas“. 

Taip pat nemaži Lenkijos respondentų lūkesčiai – aukšti įvertinimai fiksuojami aštuoniose skalėse: 

„Atvirumas“, „Kliento atsakomybė“, „Priėmimas“, „Konfrontacija“, „Įsijautimas“, „Puoselėjimas“, 

„Patrauklumas“, „Konkretumas“. Trijose skalėse Lenkijos respondentų lūkesčiai buvo patys 

aukščiausi („Nukreipimas“, „Atsivėrimas“ ir „Tolerancija“).

Austrijos ir Švedijos respondentų lūkesčiai daugumoje skalių buvo vidutiniai. Išsiskyrė 

Austrijos studentų lūkesčiai „Kompetencijos“ skalėje, kur užfiksuoti patys didžiausi balai. Tai reiškia, 

kad austrai, labiau nei kitų šalių studentai, tikisi, kad konsultantas bus kompetentingas savo srities 

žinovas. Toks požiūris taip pat rodo, kad šios šalies studentai yra gan pasyvūs.

Švedijos studentų lūkesčiai buvo mažiausi „Konfrontacijos“, „Konkretumo“ ir „Skubumo“ 

skalėse. Tai rodo, kad jie nesitiki skirtumo tarp savęs suvokimo ir to, kuo juos laiko kiti žmonės. 

Jungtinės Karalystės respondentų lūkesčiai maždaug pusėje skalių – „Kliento atsakomybės“, 

„Priėmimo“, „Nukreipimo“, „Nuoširdumo“, „Atsivėrimo“, „Patrauklumo“ ir „Rezultatų“ – buvo 

patys mažiausi. Šie atsakymai rodo, kad Jungtinės Karalystės atstovai nėra linkę prisiimti atsakomybės 

už savo daromus sprendimus. Be to, jie nesitiki, kad karjeros konsultantas bus su jais draugiškas ar 

malonus, kad nurodys, ką reikia daryti, arba kad pasakos apie savo patirtį ir požiūrius.

Lietuvos studentų lūkesčiai „Atvirumo“, „Puoselėjimo“, „Kompetencijos“ ir „Patikimumo“ 

skalėse, nurodančiose emocinę konsultacijų atmosferą, buvo patys mažiausi. Respondentai nelabai 

tikėjosi, kad bendravimas su konsultantu bus abipusis ar kad konsultantas juos palaikys. Taip pat 

lietuviai per konsultacijas nesitiki atvirai reikšti savo jausmų ir išsakyti problemų. Atrodo, kad jiems 

labiau patiktų informacijos suteikimo lygio konsultacijos.



Atlikta kintamųjų analizė rodo, jog šešių šalių-partnerių rezultatai labai skiriasi. Studentų 

lūkesčiai turi didelės įtakos konsultavimo procesui ir situacijoms. Asmenys iš skirtingos kultūrinės 

aplinkos ir skirtingų šalių turi nevienodus lūkesčius. Egzistuoja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Tačiau 

į gautus rezultatus reikia žiūrėti atsargiai. Klausimai buvo labai įvairūs ir juos dar kartą reikėtų ištirti 

ateityje. Taip pat būtų naudinga tyrimą pakartoti ir pažiūrėti, ar rezultatai pasitvirtintų.

Tautybė turi didesnę įtaką asmenims ir grupėms nei lytis. Tačiau pastebėta, kad:

• vyrai respondentai iš Švedijos, Austrijos ir Jungtinės Karalystės turi skirtingą požiūrį į 

skautų knygą, jie mieliau renkasi „Kelią į sėkmę“;

• vyrai respondentai iš Kipro, Austrijos ir Jungtinės Karalystės labiau derasi dėl pažymio 

nei moterys;

• visose šalyse, o ypač Švedijoje, Austrijoje ir Lietuvoje, vyrai dažniau nei moterys jaučia 

kaltę;

• moterys visose šalyse, o ypač Jungtinėje Karalystėje ir Austrijoje, palankiau žiūri į ateitį.

Vyresnio amžiaus respondentai tikisi, jog konsultavimas bus orientuotas į klientą. Jie viliasi, 

kad tarp jų ir konsultanto užsimegs kontaktas, kad konsultantas ne tik išspręs jų problemas, bet ir 

parems juos atidžiai išklausydamas ir įsijausdamas į jų situaciją.

Tyrimas parodė, kad svarbiausia konsultantui yra nustatyti, kokie yra kliento lūkesčiai ir 

koks konsultavimo tikslas, taip pat išsiaiškinti kliento ir konsultanto vaidmenis. Svarbu yra aiškiai 

nustatyti, ką įmanoma padaryti. Taip pat reiktų apibrėžti kliento atsakomybę, nes žmogus pats turi 

rasti sprendimus ir ieškoti būdų, kaip juos įgyvendinti. Konsultavimas neturi patenkinti visų kliento 

lūkesčių, bet būtinai turi į juos atsižvelgti. 
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