
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service 

 

 

Profesinis orientavimas aukštojoje mokykloje: veiklos principai ir kryptys

«Professional Counselling in Higher Schools: Principles and Directions of Activities»

by Natalija Šedžiuvienė; Liucija Urbonienė

Source:
Pedagogy Studies (Pedagogika), issue: 90 / 2008, pages: 1825, on www.ceeol.com.

http://www.ceeol.com/�
http://www.dibido.eu/bookdetails.aspx?bookID=95a45f0d-f2c0-4003-90c1-b55ffe1d4be9
http://www.ceeol.com


��

anotacija. Straipsnyje aptariamos profesinio 
orientavimo sąvokos ir jų interpretavimas, pristatoma 
2003 m. pabaigoje parengta ir patvirtinta Profesinio 
orientavimo strategija. Šis strateginis dokumentas 
glaudžiai susijęs su baltosios knygos „mokymasis visą 
gyvenimą ir tęstinis profesinis mokymas“ projektu, 
Profesinio mokymo ir aukštųjų profesinių studijų fi-
nansavimo schemų strategija.

Profesinį orientavimą vis labiau siejant su ekono-
mine ir socialine politika, mokymosi visą gyvenimą 
strateginėmis kryptimis, būtina ir aukštojoje moky-
kloje plėtoti šią veiklą, didinti profesinio orientavimo 
paslaugų veiksmingumą.

Straipsnyje pateikti pagrindiniai profesinio orien-
tavimo aukštojoje mokykloje principai, modeliuoja-
mos galimos veiklos kryptys ir pateiktas profesinio 
orientavimo veiklos modelis. Pateiktam modeliui pa-
grįsti apžvelgiami lietuvoje atliktų profesinio orienta-
vimo tyrimų rezultatai.

Esminiai žodžiai: profesinis orientavimas, pro-
fesinio orientavimo paslaugos, profesinio orientavi-
mo sistema, strategija.

Įvadas. Profesijos pasirinkimas – vienas iš sudė-
tingiausių ir atsakingiausių kiekvieno žmogaus gyveni-
mo etapų. Sėkmingas profesijos pasirinkimas užtikrina 
prasmingą ateitį, nesėkmingas – gali sugriauti planus 
ir pasmerkti žmogų visą gyvenimą jausti nepasitenki-
nimą, neįgyvendinti savo svajonių. teisingai pasirinkti 
profesiją – reiškia surasti savo vietą gyvenime. Pagrin-
džiant vienos ar kitos profesijos tinkamumą, jaunas 
žmogus turi žinoti informaciją apie būsimą profesinę 
veiklą. tinkamas profesinis apsisprendimas priklauso 
nuo gero savęs pažinimo, gero pasirenkamos profesi-
jos ypatumų žinojimo bei mokėjimo teisingai šiuos du 
žinojimus derinti.

Veiksmingai teikiamos profesinio orientavimo pa-
slaugos yra svarbios tiek švietimo sistemai, tiek dar-
bo rinkai bei jų tarpusavio sąveikai. Jos padeda kaip 
galima geriau panaudoti žmonių išteklius, sudaryda-
mos palankesnes sąlygas užtikrinti, kad žmonių turimi 
gebėjimai ir interesai sutaptų su esamomis mokymosi 
ir užimtumo galimybėmis. Šios paslaugos yra svar-
biausias mokymo ir užimtumo politikos elementas 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat 
yra sudedamoji aktyvios darbo rinkos politikos dalis. 
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PrOFESINIS OrIENtaVImaS aUKŠtOJOJE mOKYKLOJE: 
VEIKLOS PrINCIPaI Ir KrYPtYS

europos Sąjungos kontekste profesinis orientavimas 
laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, skatinančių už-
imtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie rinkos sąlygų, 
verslumą bei lygias galimybes [2].

Įgyvendinant strateginius europos Sąjungos švie-
timo srities dokumentus, priimti lietuvos respubli-
kos dokumentai – Valstybinės švietimo strategijos 
2003–2012 metų nuostatos (patvirtintos lr Seimo 
2003 m. liepos 4 d. nutarimu nr. ix-1700), Profesi-
nio orientavimo strategija (patvirtinta lr švietimo ir 
mokslo ir lr socialinės apsaugos ir darbo ministrų 
2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu nr. iSak-1635/a1-
180), mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija 
(patvirtinta lr švietimo ir mokslo ir lr socialinės 
apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. kovo 26 d. įsaky-
mu nr. iSak-433/a1-83). Vadovaujantis šiais doku-
mentais, lietuvoje kuriama nauja aplinka profesinio 
orientavimo sistemos plėtotei, užtikrinamos galimy-
bės kiekvienam bet kokio amžiaus asmeniui patekti į 
švietimo sistemą, rinktis įvairių pakopų studijas, mo-
kytis visą gyvenimą. Šiuolaikinėmis socialinėmis akty-
vaus politinio ir ekonominio gyvenimo sąlygomis, kai 
nemažai įmonių reorganizuoja veiklą ar ją stabdo dėl 
nerentabilumo, o neretai ir dėl bankroto, žmogus pri-
valo adaptuotis, greitai orientuotis, įvertinti kintančias 
sąlygas, o gal net ir keisti profesinės veiklos sritį.

teisė rinktis profesiją – viena iš svarbiausių pilie-
tinių žmogaus teisių, kurią suprantame kaip teisę įver-
tinti savo asmeninius interesus, gebėjimus, polinkius 
bei visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Profesijų pasirinkimo tyrimai rodo, kad jau paau-
glystėje pradedama domėtis pageidaujama profesija: 
išsamiau nagrinėjamos tam tikrų mokslų sritys, padi-
dėja susidomėjimas kai kuriais mokyklinės programos 
dalykais, ieškoma saviraiškos per kūrybą, aktyvų daly-
vavimą klasės ar mokyklos gyvenime, domimasi tėvų 
ar pažįstamų žmonių profesijomis. Pastebėta, kad 
aukštesniųjų klasių moksleiviai, turėdami nedidelę gy-
venimo patirtį, greitai reaguoja į susidariusią situaciją, 
ją įvertina, užima tam tikrą poziciją ir rengiasi gyventi 
nuolatinės konkurencijos, socialinio ir ekonominio 
nestabilumo, nuolatinės kovos sąlygomis.

Profesijos pasirinkimo tendencijos per pastaruo-
sius 20–30 metų labai pasikeitė. 2006 m. populiariau-
sios buvo socialinių mokslų srities – ekonomikos, 
vadybos, teisės, politikos mokslų, psichologijos; tech-
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nologijos – statybos inžinerijos; meno – architektūros; 
biomedicinos – odontologijos studijų programos [8]. 
xx a. devintąjį dešimtmetį populiariausios buvo gy-
dytojo, mokytojo, įvairių krypčių inžinieriaus, lakūno, 
aktoriaus, bibliotekininko, geologo profesijos. Studijų 
programų pasirinkimo kaita priklauso nuo daugelio 
veiksnių, bet profesinio orientavimo svarba visais lai-
kais buvo ir išlieka viena reikšmingiausių veiklos sri-
čių, lemiančių profesinį apsisprendimą.

Šiuolaikinėje visuomenėje profesinis orientavimas 
tapo dinaminiu „žmogaus derinimo su profesija“ pro-
cesu, o jo pagrindinė paskirtis – užtikrinti asmenybės 
sąmoningą profesijos pasirinkimą, atitinkantį visuo-
menės poreikius ir pačios asmenybės interesus.

Šio straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti profesi-
nio orientavimo aukštojoje mokykloje veiklos princi-
pus ir pateikti rekomendacijas dėl galimų šios veiklos 
krypčių bei tikslinių grupių.

mokslinio tyrimo metodai – teorinės literatūros 
analizė, sąvokų interpretavimas, statistinių duomenų 
ir įvairių mokslininkų atliktų empirinių tyrimų duo-
menų analizė.

tyrimo uždaviniai:
1. Panagrinėti mokslinę, metodinę literatūrą profesi-

nio orientavimo klausimais.
2. Paanalizuoti profesinio orientavimo strategiją.
3. išskirti profesinio orientavimo aukštojoje moky-

kloje ypatumus;
4. išanalizuoti profesinio orientavimo srityje atliktų 

tyrimų rezultatus.
Profesinio orientavimo sąvokų interpretavi-

mas. Profesijos sąvoką įvairūs autoriai apibūdina šiek 
tiek skirtingai. Pasak V. Šerno, „profesija – tai nuola-
tinės veiklos rūšis, kuriai reikia specialaus pasirengi-
mo ir kuri yra pragyvenimo šaltinis“ [9]. r. laužac-
kas profesiją apibūdina kaip atitinkamomis žiniomis, 
gebėjimais (mokėjimais ir įgūdžiais) pagrįstos žmonių 
veiklos kombinacijos, teikiančios jiems materialinio 
aprūpinimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomeninio gy-
venimo struktūras prielaidas [4].

S. Daukilas pateikia papildytą profesijos apibrėžimą – 
„tai atitinkamomis žiniomis, mokėjimais, sugebėjimais ir 
įgūdžiais pagrįstos žmonių veiklos rūšių kombinacijos, 
užtikrinančios žmonėms prielaidas tenkinti savisaugos ir 
saviraiškos poreikius, t. y. poreikių visumą“ [1].

Profesinėse ugdymo institucijose įgytos žinios, 
mokėjimai, įgūdžiai bei suformuotos vertybinės 
orientacijos fiksuojamos atitinkama profesine kvalifi-
kacija. Pasak r. laužacko, kvalifikacija – tai tam tikrų 
žinių bei gebėjimų (kompetencijų) visuma, kurią įgijęs 
žmogus gali veiksmingai ir kokybiškai (kompetentin-
gai) dirbti atitinkamos profesijos (atitinkamos rūšies ir 
sudėtingumo) darbą [4].

Vienoda kvalifikacija suteikiama daugeliui žmo-
nių, tačiau tai negarantuoja, kad jie tą darbą atliks vie-
nodai. tai priklauso nuo asmens kompetencijos, kuri 
pasireiškia individo savita raiška veikloje bei pagrįsta 
jo profesiniais ir asmeniniais sugebėjimais [1].

karjera – „iš pašaukimo kylančių ir besitęsian-
čių visą gyvenimą įvairių žmogaus atliekamų socialiai 
reikšmingų vaidmenų, darbo vietų ir jose užimamų 
pareigų bei laimėjimų seka, susijusi su saviraiška ir 
individualiu tobulėjimu bei atspindinti asmenybės gy-
venimo viziją ir stilių“ [4]. karjera – tai bendra pro-
fesinės patirties interpretacijos forma, kurią žmonės 
naudoja, įprasmindami savo profesinį apsisprendimą 
ir elgesį, susijusį su profesijos pasirinkimu, įgijimu ir 
jos atlikimu tam tikroje darbovietėje [1]. karjera daž-
niausiai asocijuojasi su vertikaliu darbuotojo augimu, 
tačiau ji apima ir horizontalų judėjimą.

ugdymas karjerai – tai: 1) ugdymo institucijų, tėvų 
ir bendruomenės sistemingas bendradarbiavimas, sie-
kiant padėti jaunam žmogui pasirinkti jo pašaukimą 
atitinkančią profesiją; 2) mokymas įgyti ir panaudoti 
asmenines nuostatas, žinias ir gebėjimus, kad profesi-
nė veikla būtų prasminga, produktyvi ir pasitenkinimą 
teikianti kiekvieno individo gyvenimo dalis“ [4].

aptartos sąvokos itin glaudžiai siejasi su profe-
sinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo 
sąvokos mokslininkų darbuose apibrėžiamos atsižvel-
giant į analizuojamą aspektą. Vienas iš išsamiausių 
profesinio orientavimo sąvoką atspindinčių apibrėži-
mų pateiktas lr profesinio orientavimo strategijoje: 
„informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslau-
gos priklauso tai paslaugų sričiai, kuri padeda asme-
nims nepriklausomai nuo jų amžiaus bei gyvenimo 
etapo pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei už-
imtumo srityse bei aktyviai dalyvauti formuojant savo 
profesinę karjerą. Šios paslaugos skirtos tiems, kurie 
dar nėra pradėję profesinės karjeros, kurie ieško dar-
bo, ir tiems, kurie jau dirba“ [7].

Patį naujausią profesinio orientavimo terminą gali-
ma rasti „enciklopediniame edukologijos žodyne“ [3].

Profesinis orientavimas. 1. Psichopedagoginis vado-
vavimas profesijos rinkimuisi, apsisprendimui, prisi-
taikymui, profesijos įgijimui, įsidarbinimui ir įsitvirti-
nimui profesiniame darbe. Jo tikslas – psichosocialinė 
ir medicininė pagalba žmogui atskleisti individualybės 
jėgas tiek mokantis profesijos, tiek ir dirbant. 2. So-
cialinės veiklos sistema, kurios tikslas – tikslingai pa-
skirstyti darbo rezervus pagal visuomenės poreikius. 
Profesinio orientavimo principai: 1) koordinacija, 2) dife-
renciacija, 3) individualizacija, 4) kompleksiškumas, 
5) interdiscipliniškumas (filosofijos, pedagogikos, psi-
chologijos, sociologijos, ekonomikos sąveika), 6) bio-
dromiškumas – tąsa visą gyvenimą. Skiriamos šios 
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profesinio orientavimosi sistemos: 1) mikrosistema (atskiro 
individo orientavimas), 2) endosistema (atskirų orien-
tavimo įstaigų darbas), 3) makrosistema (viso ekono-
minio regiono orientavimo įstaigų funkcijų visuma ir 
koordinacija). kiekvienos sistemos veiklos struktūra 
yra specifinė. Profesinio orientavimo metodų grupės: 1) dia-
gnostiniai, 2) informaciniai, 3) praktiniai (diferenci-
juotos veiklos organizavimas), 4) konsultaciniai.

Profesinio orientavimo strategija Lietuvoje. 
Po lietuvos nepriklausomybės atgavimo profesinis 
orientavimas įgavo visiškai naują prasmę. Pasikeitus 
socialinėms, ekonominėms sąlygoms, sparčiai kinta 
darbo rinka, kuri yra pagrindinė rengiamų specialistų 
poreikio formuotoja. Siekdamos sukurti aplinką pro-
fesinio orientavimo sistemai bei paslaugų plėtotei lie-
tuvoje, atsižvelgiant į šalies ekonominės bei socialinės 
raidos perspektyvas ir individualius kiekvieno visuo-
menės nario poreikius, lietuvos respublikos švietimo 
ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
2003 m. pabaigoje patvirtino Profesinio orientavimo 
strategiją. Šiame dokumente suformuluoti lietuvos 
profesinio orientavimo vizija, misija, tikslai, atlikta 
esamos padėties analizė, nustatyti trūkumai ir numa-
tyti prioritetai leido apibrėžti profesinio orientavimo 
kaitos gaires (nacionalinė politika profesinio orienta-
vimo srityje, įvairaus lygmens valdžios ir valdymo ins-
titucijų vaidmuo kuriant ir administruojant profesinio 
orientavimo sistemą, paslaugų teikėjų tinklas, kuris 
optimaliai užtikrintų profesinio orientavimo paslaugų 
visuotinumą bei prieinamumą).

Strategijoje teigiama, kad reikia:
- parengti naujus įstatymus ar veikiančių įstatymų 

papildymus ir pakeitimus;
- sukurti profesinio orientavimo sistemos koordi-

navimo struktūrą, numatyti kiekvienos šios struk-
tūros grandies atsakomybę ir funkcijas bei sąveiką 
tarp jų. turi būti koordinuojami politiniai sprendi-
mai ir įgyvendinimo žingsniai;

- įkurti lietuvos profesinio orientavimo tarnybą, 
kuri užtikrintų lietuvos apskričių ir savivaldybių 
partnerystę ir veiktų kaip patariamoji institucija;

- numatyti valstybės biudžeto, savivaldybių biudže-
tų, lietuvos bei tarptautinių fondų, privačių lėšų 
planavimo ir panaudojimo tvarką;

- sukurti profesinio orientavimo kokybės kriterijus, 
kuriais remiantis būtų galima įvertinti profesinio 
orientavimo paslaugas;

- parengti, adaptuoti bei atnaujinti programas, prie-
mones ir metodus, atsižvelgiant į šiandieninius in-
divido poreikius;

- sukurti profesinio orientavimo specialistų rengi-
mo sistemą bei parengti profesinio orientavimo 
specialisto standartą.

Strategijoje pateikta profesinio orientavimo siste-
mos ir jos valdymo infrastruktūros schema (1 pav.) 

Pateiktoje schemoje matyti, kad būtent profesinio 
orientavimo sistemoje teikiamos profesinio orientavi-
mo paslaugos, apimančios informavimo, konsultavi-
mo ir orientavimo paslaugų spektrą, kurį sudaro:
- profesinis švietimas kaip mokymo programos da-

lis ir kita mokymo institucijoje vykdoma veikla, 
kurios tikslas – padėti besimokantiesiems išsiaiš-
kinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipa-
žinti su darbo rinka bei padėti jiems įgyti gebėjimų 
planuoti profesinę karjerą);

- asmeninis patarimas, konsultavimas ir orientavi-
mas padedant priimti sprendimus, susijusius su 
galimybėmis pasirinkti tolesnį mokymąsi ir / arba 
planuoti profesinę karjerą:

- įsidarbinimo paslaugos / konsultavimas įskaitant 
pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbi-
nimą po ilgos pertraukos;

- parama specialiųjų poreikių grupėms;
- konsultavimas asmenų, kuriems gresia nedarbas;
- paslaugos vykdant rašytinės arba informacijos ir 

komunikacijos technologijų pagrindu parengtos 
informacijos sklaidą apie užimtumo ir mokymosi 
galimybes.
Schemoje įvardytos ir institucijos, teikiančios pro-

fesinio orientavimo paslaugas: bendrojo lavinimo, 
profesinio rengimo, įskaitant aukštąsias mokyklas, įs-
taigos, darbo paieškos struktūros (darbo biržos) įstai-
gos ir tarnybos bei privačios įmonės.

Profesinio orientavimo strategijoje išskirtos 7 pa-
grindinės tikslinės grupės. Pagal tam tikros tikslinės 
grupės poreikius profesinis orientavimas apima pre-
vencinę, reabilitacinę ir korekcinę veiklas.

Profesinio orientavimo aukštojoje mokykloje 
ypatumai. kaip parodė 2006 m. bendrojo priėmi-
mo į lietuvos aukštąsias mokyklas duomenų anali-
zė, abiturientai dažnai būna tvirtai dar nenusprendę, 
ką studijuoti, ir laukia egzaminų rezultatų, norėdami 
pasverti savo galimybes. kartais toks praktiškumas 
gali paskatinti atsisakyti svajonių ir pasirinkti nelabai 
mielas specialybes [8]. o tai reiškia, kad į aukštąsias 
mokyklas ateina ir nemotyvuoti, nežinantys, ko siekia, 
abiturientai. Jau treji metai, kai po Bendrojo priėmimo 
daugiau kaip 6,5 proc. pakviestųjų studijuoti į aukš-
tąsias mokyklas atrankinėms komisijoms nepristato 
dokumentų, patvirtinančių apsisprendimą studijuoti 
toje aukštojoje mokykloje, į kurią jie įstojo. Į jų vietas 
aukštosios mokyklos organizuoja papildomą priėmi-
mą ir sulaukia tų abiturientų, kurie dėl žemų įvertini-
mų brandos atestate neįstojo į aukštąsias mokyklas. 
taigi nemotyvuotų ir menkai studijoms pasirengusių 
pirmojo kurso studentų skaičius dar padidėja. neat-
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sitiktinai 15–20 proc. abiturientų, priimtų studijuoti, 
netinka pasirinktoms studijoms, 20–25 proc. studentų 
nutraukia studijas, apie 30 proc. aukštųjų mokyklų ab-
solventų įsidarbina ne pagal įgytą kvalifikaciją.

Be dieninių studijų, aukštosiose mokyklose vyk-
domos ir kitos studijos – vakarinės, neakivaizdinės, 
nuotolinės. Šių studijų pasirinkimo tendencijos pasta-
raisiais metais žymiai pakito. Jei anksčiau didžioji dau-
guma pasirinkusiųjų tokias studijas dirbo pagal studijų 
programos, veiklos kryptį (t. y. darbas buvo susijęs su 
pasirinktomis studijomis), tai dabar vis daugiau dir-
bančiųjų, nusivylusių jau turima profesija, darbo po-
būdžiu ar profesinės karjeros galimybėmis, pradeda 
kitos krypties, o gal net ir srities studijas. Pasikeitė 
ir studijuojančiųjų amžius. Ypač ši tendencija buvo 
ženkli 2003–2006 m., kai vakarines ar neakivaizdines 
studijas pasirinko daugiau 20–25 metų amžiaus jau-
nų žmonių. tai paaiškinama tuo, kad jau keletą metų 
socialiai neparemti abiturientai siekia užsidirbti lėšų 
studijoms ir pradeda darbinę veiklą. Po kelerių metų 

jie ateina į aukštąsias mokyklas ir dažniausia renkasi 
studijų formą, kuri suteikia jiems galimybę nenutrauk-
ti darbinės veiklos. Deja, studijos pasirenkamos geo-
grafiniu aspektu, priartinant jas prie darbo bei gyveni-
mo vietos ir siekiant mažiau laiko praleisti aukštojoje 
mokykloje. ne mažiau svarbi ir studijų kaina. Dažnas 
renkasi galimybę mokėti mažiau, todėl pageidaujamą 
studijų kryptį pakeičia kita, kurios studijų kaina ma-
žesnė. ne paslaptis, kad baigę vidurinę mokyklą ir 
gavę žemus įvertinimo balus, jaunuoliai, realiai įverti-
nę savo nepasirengimą studijuoti, pradeda dirbti, bet 
po kelerių metų supratę, kad profesinės karjeros gali-
mybių be tinkamo išsilavinimo neturi, renkasi studijas 
ten, kur tik atsiranda galimybė būti priimtam (pvz., 
nėra konkurso).

už studentų dėl minėtų priežasčių pradėjusių 
studijas parengimą tampa atsakingos aukštosios mo-
kyklos. ir tada jau aukštoji mokykla ieško profesinio 
orientavimo būdų ir formų įvairovės, siekdama nedi-
dinti studentų iškritimo rodiklių, patenkinti darbo rin-

1 pav. Profesinio orientavimo sistema ir jos valdymo infrastruktūra
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kos reikalavimus bei neprarasti lėšų, kurias už studijas 
moka studentai.

Profesinį orientavimą aukštojoje mokykloje reikia 
nagrinėti dviem aspektais. Pirma, jis turi ugdomąjį po-
veikį asmenybės profesiniams interesams, t. y. skatina 
teigiamų profesijos pasirinkimo motyvų, užtikrinančių 
asmenybės ir visuomenės bei darbo rinkos interesų deri-
nimą, atsiradimą. antra, ugdomasis profesinio orientavi-
mo poveikis skatina išsiaiškinti profesinius reikalavimus 
ir jų bei asmenybės psichologinių savybių atitikimą.

teisingo profesijos pasirinkimo sudėtingumą le-
mia daugelis veiksnių, kuriuos galima jungti į grupes:
- psichologiniai veiksniai: polinkiai, gebėjimai, inte-

resai, savęs pažinimo gebėjimai ir kt.;
- organizaciniai ir pedagoginiai veiksniai: bendrojo 

pasirengimo priimti informaciją apie profesijas, 
pasirengimo įgyti profesinių žinių, įgūdžių ir mo-
kėjimų lygmuo ir kt.;

- socialiniai ir ekonominiai veiksniai, susieti su dar-
bo rinkos poreikių tenkinimu, profesijos reikalavi-
mais žmogui ir pan.
Šių veiksnių įvertinimas tapo būtina pedagogine 

profesinio orientavimo, kuris nepažeidžia profesijos 
pasirinkimo laisvės ir didina sėkmingos profesijos pa-
sirinkimo tikimybę, sąlyga.

aukštajai mokyklai, užtikrinančiai profesinį orien-
tavimą, privalomi šie principai:
- teisių į laisvą profesijos pasirinkimą, atitinkantį 

pašaukimą, gebėjimus, interesus, išsilavinimą, už-
tikrinimas;

- asmenybės interesų ir darbo rinkos poreikių sude-
rinimas;

- bendrojo ir profesinio ugdymo tęstinumo užtikri-
nimas;

- profesinio orientavimo nuoseklumas ir komplek-
siškumas;

- profesinio orientavimo tikslų, nuoseklumo ir sis-
temiškumo vienybės užtikrinimas.
atsižvelgiant į tai, profesinio orientavimo aukš-

tojoje mokykloje tikslu galima laikyti asmenybės sa-
varankiškumo, sąmoningumo užtikrinimą, būsimos 
profesinės veiklos nagrinėjimą ir įgyvendinimą, sie-
kiant maksimaliai atskleisti asmenybės gebėjimus ir 
polinkius bei užtikrinti darbo rinkos poreikius.

Profesinio orientavimo aukštojoje mokykloje 
veiklos kryptys ir tikslinės grupės. Planuojant pro-
fesinio orientavimo paslaugų plėtrą, būtina įvertinti 
mokyklos studentų kontingento formavimo patirtį. 
Jei ateityje vis sunkiau seksis vykdyti priėmimą dėl 
mažėjančio stojančiųjų abiturientų skaičiaus, būtina 
užtikrinti ugdymo tęstinumą.

Įgyvendinant bendrojo ir profesinio ugdymo tęs-
tinumo užtikrinimo principą, galima vykdyti profe-

sinį orientavimą su vidurinių mokyklų moksleiviais 
ir išskirti keletą etapų, turinčių tam tikrus tikslus. 
Parengiamasis etapas – darbas su aukštesniųjų klasių 
moksleiviais. Šiame etape būtina įvertinti sudėtingus 
socialinius ir psichologinius procesus, kurie lemia vie-
nos ar kitos profesijos pasirinkimą. Dirbant su mo-
kiniais būtina juos paskatinti domėtis tam tikromis 
profesijomis, kurioms reikiamą kvalifikaciją įgyti siūlo 
aukštoji mokykla. Siūlomų studijų programų prista-
tymą galima įtraukti į popamokinę veiklą, siūlyti at-
likti profesinius bandymus, modeliuojant būsimosios 
profesijos veiklos pobūdį, organizuoti susitikimus su 
profesijų atstovais, studentais, absolventais ir pan.

Antrajame etape siekiama apsispręsti dėl profesijos 
pasirinkimo ir dirbama su abiturientais. Šiame etape 
svarbus asmeninių savybių, gabumų ir būsimos profe-
sijos reikalavimų suderinimas. Įsidarbinimo, mobilumo 
galimybės ir materialinė bei socialinė gerovė nemaža 
dalimi lemia profesijos pasirinkimą. todėl šiame etape 
būtina išsiaiškinti, kuo pasirinkta profesija abiturientui 
yra patraukli, tada galima tęsti profesinį orientavimą jau 
su priimtais į aukštąją mokyklą studentais.

Dirbant su studentais reikia analizuoti realią si-
tuaciją, prisiimti atsakomybę už specialistų rengimą. 
aukštojoje mokykloje studentas įgyja profesinių ži-
nių, ieško jose asmeninės prasmės. todėl aukštosios 
mokyklos turi:
- skatinti studentus aktualizuoti žinių įgijimą ir nuo-

latinį atnaujinimą;
- sudaryti pedagogines sąlygas profesinėms žinioms 

įgyti ir jų poreikiui ugdyti, profesiniams įgūdžiams 
formuoti, reikšmingoms profesijai savybėms ak-
tyvinti, galimiems sunkumams, klaidoms progno-
zuoti ir jų koregavimo būdams numatyti;

- parengti studentus projektuoti profesinę karjerą, 
ją įgyvendinti ir nusiteikti mokytis visą gyvenimą.
užtikrindama darbo su mokiniais ir savo studen-

tais veiksmingumą, aukštoji mokykla privalo rengti 
metodines rekomendacijas karjerai įgyvendinti, kaupti 
informaciją apie profesijas, galimybes tobulėti, darbo 
rinkos poreikius ir ilgalaikes jų prognozes.

Dažnai aukštosios mokyklos, be nuosekliųjų stu-
dijų, vykdo ir nenuosekliąsias. išnaudodamos savo 
potencialą (žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius), 
aukštosios mokyklos teikia perkvalifikavimo, naujų 
kompetencijų įgijimo, konsultavimo ir informavimo 
paslaugas. Šios krypties veikla reikalauja ypatingo 
operatyvumo: darbo rinkos poreikių kaita dažnai yra 
spartesnė nei aukštosios mokyklos galimybės parengti 
naują studijų programą. todėl būtent čia aukštosios 
mokyklos privalo labai lanksčiai prisitaikyti prie po-
kyčių, išnaudoti galimybes siūlyti atskirus modulius, 
kooperuotis su kitomis įvairių lygių ir pakopų moky-
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klomis, įgyvendinti interdiscipliniškumo (filosofijos, 
pedagogikos, psichologijos, sociologijos, ekonomikos 
sąveika) principą.

Sparti darbo rinkos ir socialinių ekonominių sąlygų 
kaita skatina aukštąsias mokyklas įgyvendinti profesi-
nį orientavimą ir dar viena kryptimi – nuolat palaikyti 
ryšį su savo absolventais, stebėti jų karjeros laimėjimus 
ir teikti jiems pagalbą įgyjant naujų jų veiklos srities 
technologijų žinių, suteikti galimybę papildomai įgyti 
kompetencijų, numatytų kitose jų studijuotos progra-
mos specializacijose. absolventams, pakeitusiems vei-
klos kryptį ir neturintiems tos krypties išsilavinimo, 
mokykla turėtų siūlyti lanksčiausias galimybes. taip 
aukštoji mokykla turėtų tapti savo absolventams mo-
kymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimo garantu.

apžvelgus aukštosios mokyklos vykdomas pro-
fesinio orientavimo kryptis (jos gali transformuotis kin-
tant darbo rinkos ir visuomenės poreikiams), galima 
suskirstyti į pagrindines tikslines grupes profesinio 
orientavimo paslaugų gavėjus.

aukštojoje mokykloje vykdomo profesinio orien-
tavimo veiklos modelį galima pavaizduoti per priskirtas 
funkcijas (informuoti, ugdyti, konsultuoti), atliekamų 
veiklų rūšis (prevencinė, reabilitacinė, korekcinė) bei 
tikslines grupes, kurioms yra teikiamos profesinio 
orientavimo paslaugos (vyresniųjų klasių moksleiviai, 
abiturientai, aukštosios mokyklos visų studijų formų 
studentai, aukštųjų mokyklų absolventai, regiono ben-
druomenė) (2 pav.).

Profesinio orientavimo srityje atliktų tyri-
mų rezultatų apžvalga. 2005 m. buvo paskelbta 

lr švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu uaB 
„Factus Dominus“ atlikto mokslinio tyrimo ataskai-
ta. tyrimo metu buvo siekiama išryškinti pasirinktų 
studijų ir mokykloje pasirinko ugdymo turinio der-
mės problematiką lietuvoje. kryptingas mokyma-
sis mokykloje turėtų padėti abiturientams tikslingai 
pasirinkti studijų aukštojoje mokykloje sritį, tačiau 
dalis abiturientų po pirmųjų mokslo metų iškrinta iš 
aukštosios mokyklos arba meta mokslus. Šiame kon-
tekste buvo keliamas probleminis tyrimo klausimas, 
ar tai, ką studijuoja ar renkasi studijuoti mokinys, 
dera su tuo, ką mokėsi(-osi) mokykloje ir kokia ne-
atitikimo priežastis. tyrimo metu buvo analizuoja-
ma aukštųjų mokyklų dėstytojų, studentų, bendrojo 
lavinimo mokyklų vadovų bei mokytojų nuomonė.   
tyrimo rezultatai parodė, kad:
- neatitikimų tarp to, kokių mokomųjų dalykų mo-

kosi ir kokių dalykų egzaminus laiko bendrojo 
lavinimo mokyklų mokiniai, pasitaiko gana retai. 
tik 8,6 proc. tyrime dalyvavusių studentų teigė, 
kad tokių neatitikimų buvo. Dažniausią neatitiki-
mo priežastį respondentai nurodė tai, jog minėtų 
dalykų nereikėjo renkantis studijas. 14 proc. tyrime 
dalyvavusių studentų mokykloje laikė valstybinius 
egzaminus iš tų dalykų, kuriuos mokėsi bendruo-
ju kursu. Dažniausiai jie mokėsi bendruoju kursu, 
bet laikė valstybinius egzaminus gimtosios kalbos, 
matematikos ir istorijos. Studentų teigimu, tai nu-
lėmė pavėluotas apsisprendimas, kur studijuoti;

- dėl tolesnio mokymosi kelio baigus mokyklą 
respondentų teigimu, dažniausiai apsisprendžia 
būdami aštuoniolikos (28,4 proc.), septynioli-
kos (21,7 proc.) ar šešiolikos (21,4 proc.) metų. 
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių studentų tei-
gė, kad mokykloje jie nebuvo konsultuojami dėl 
tolesnės jų mokymosi karjeros. Svarbiausiais in-
formacijos šaltiniais mokykloje apie studijas aukš-
tojoje mokykloje, tyrime dalyvavusių studentų tei-
gimu, yra internetas, dalyko mokytojai ir tėvai;

- apklausoje dalyvavę studentai labiausiai reikalin-
gus mokomuosius dalykus, kurių žinias gali pritai-
kyti ir studijuodami aukštojoje mokykloje, nurodė 
anglų ir gimtąją kalbas, matematiką ir informaci-
nes technologijas;

- aukštųjų mokyklų dėstytojų nuomone, mokiniams 
aukštojoje mokykloje labiausiai trūksta bendravi-
mo įgūdžių, loginio mąstymo, bendro išsilavinimo, 
darbo su knyga įgūdžių, gebėjimų analizuoti, api-
bendrinti, taikyti žinias kitose situacijose, kalbos 
kultūros, kritinio mąstymo, gebėjimo racionaliai 
planuoti ir organizuoti savo veiklą, tvarkyti laiko, 
finansinius išteklius, savarankiškumo, gebėjimo 
parinkti metodus problemoms spręsti.

2 pav. Aukštojoje mokykloje vykdomo profesinio orientavimo 
veiklos modelis
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apibendrinę tyrimo rezultatus, tyrėjai pateikė re-
komendacijas, iš kurių aukštosios mokyklos, siekda-
mos profesinį orientavimą padaryti veiksmingesnį, 
turėtų atsižvelgti į šiuos:
- aukštosioms mokykloms – teikti daugiau kvali-

fikuotų paaiškinimų, konsultacijų, kaip norimas 
pasirinkti studijų programas sieti su pasirenkamu 
xi–xii klasėse ugdymo turiniu;

- aukštosioms mokykloms rekomenduojama rengti 
informaciją apie tai, kokie bendrojo lavinimo daly-
kai, gal net kokie bendrieji gebėjimai ypač svarbūs 
studijuojant pagal atitinkamas studijų programas 
ar bent kryptis [5].
2006 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-

jos užsakymu buvo atliktas tyrimas, kurio pagrindinis 
tikslas – galimų profesinio mokymo bei profesinio 
orientavimo paslaugų optimizavimo schemų sukūri-
mas. tyrimas atliktas dviem etapais:

1 tyrimo etape „Profesinio mokymo bei profesinio orienta-
vimo ir konsultavimo paslaugų tinklo analizė“ išanalizuotas 
ir įvertintas profesinio mokymo bei profesinio orien-
tavimo ir konsultavimo paslaugų tinklas, apimantis 
dviejų ministerijų (Švietimo ir mokslo bei Socialinės 
apsaugos ir darbo) pavaldumo mokymo bei profesi-
nio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikėjus.

2 tyrimo etape „Principinės profesinio mokymo bei profesi-
nio orientavimo ir konsultavimo tinklo optimizavimo schemos 
parengimas“ sukurtos ir pateiktos trys principinės pro-
fesinio mokymo bei profesinio orientavimo ir kon-
sultavimo paslaugų tinklo tobulinimo schemos, me-
todologinėje tyrimo dalyje pagrindžiant probleminių 
aspektų sprendimus.

tyrimo išvadose konstatuojama, kad profesinio 
orientavimo sistema infrastruktūros požiūriu neišvengia-
mai keisis. Plėtojant profesinio mokymo bei profesinio 
orientavimo paslaugų sistemą, šiuo metu atliekami svar-
būs žingsniai: tobulinama teisinė bazė, kuriama naciona-
linė kvalifikacijų sistema. tai sudaro prielaidas sistemos 
kokybinei plėtrai. tyrimo ataskaitoje pateikti profesinio 
orientavimo paslaugų reorganizavimo ir optimizavimo 
variantai, trumpai apibrėžiant jų ypatumus [6].

2006 m. rugsėjo 22 d. buvo paskelbta Švietimo ir 
mokslo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „mokinių 
profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas 
mokyklose“ ataskaita. Tyrimo tikslas – nustatyti, kokios 
mokinių galimybės mokyklose pasinaudoti profesinio 
orientavimo paslaugomis. tyrimo metu buvo apklausti 
828 bendrojo lavinimo mokyklų Viii–xii klasių moki-
niai, 450 mokinių tėvai, 14 mokyklų vadovų, 186 kasės 
auklėtojai. tyrimo išvadose teigiama, kad:
- mokyklose vykdomas profesinis orientavimas yra 

nepakankamas, nors profesinio orientavimo pas-
laugų mokykloje reikšmingumas teoriškai yra aktu-

alizuojamas. mažai dėmesio skiriama įvairioms pro-
fesinio orientavimo paslaugų formoms bei raiškai;

- mokykloje teikiamo profesinio informavimo pas-
laugų mokiniams nepakanka. mokiniams trūksta 
įvairios informacijos profesinio orientavimo klausi-
mais apie profesijos pasirinkimo kelius, tinkamumą 
pasirinktai profesijai, tolesnio mokymosi ir studijų 
galimybes, stojimo į profesinio mokymo institucijas 
tvarką ir reikalavimus, profesijos keliamus reikalavi-
mus, situaciją darbo rinkoje ir jos poreikius;

- mokykloje vykstančius profesinio orientavimo 
renginius-susitikimus su profesinio orientavimo 
specialistais, įvairių profesijų atstovais, aukštųjų ir 
profesinių mokyklų studentais, ekskursijas į mies-
to, šalies įmones, organizacijas mokiniai vertina 
neišskirdami vieno ar kito renginio. Pastebima 
tendencija, jog kai kurių renginių mokiniai never-
tino, nes jie mokykloje nevyksta;

- didesnė dalis tėvų profesinio orientavimo renginius 
mokiniams vertina prastai. organizuojamų mokykloje 
informacinių renginių mokinių tėvams nepakanka;

- profesinių konsultacijų efektyvumui daugiausia 
trūksta specialistų pagalbos ir kvalifikuoto jų pa-
čių pasirengimo. Du penktadaliai klasės auklėto-
jų savo pasirengimą vesti profesinio orientavimo 
konsultacijas vertina kaip nepakankamą [2].
apžvelgtų tyrimų rezultatai dar kartą patvirtino, 

kad aukštosios mokyklos negali nusišalinti nuo pro-
fesinio orientavimo bendrojo lavinimo mokyklose ir 
turi pačios užtikrinti savo studentų ir įvairių kursų 
seminarų klausytojų apsisprendimą ir suvokimą, kad 
mokytis reikia visą gyvenimą. kokiomis priemonė-
mis, kokiais būdais tai daryti – kiekvienos aukštosios 
mokyklos pasirinkimas.

Išvados
1. europos Sąjungos kontekste profesinis orientavi-

mas laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, ska-
tinančių užimtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie 
rinkos sąlygų, verslumą bei lygias galimybes.

2. kartu su mokymosi visą gyvenimą poreikiu auga 
profesinio orientavimo visą gyvenimą poreikis, 
kuris ir šiuo metu, ir ilgalaikėje perspektyvoje turi 
tendenciją diferencijuotis pagal amžiaus grupes 
bei tikslinių grupių problemų nulemtus tikslus.

3. Šalies ūkio raidos nulemti darbo rinkos poreikiai 
yra dominuojantis profesinio orientavimo paslau-
gų teikimo orientyras ir pagrindinė bei svariausia 
šių paslaugų plėtojimo kryptis.

4. aukštosios mokyklos yra profesinio orientavimo 
sistemos dalyvės.

5. aukštosios mokyklos turi atlikti profesinio orien-
tavimo centro funkcijas – visiems gyventojams 
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teikti informaciją, rengti bei vykdyti prevencines, 
korekcines bei reabilitacines programas, taikyti 
psichodiagnostinį testavimą, konsultuoti profesi-
nio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 
planavimo klausimais. aukštoji mokykla gali teikti 
šias paslaugas, nes būtent čia dirba psichologai, 
specialybės dalykus dėsto profesijos patarėjai ir 
konsultantais galintys tapti dėstytojai.

6. aukštosios mokyklos daug dėmesio turi skirti pro-
fesinio orientavimo paslaugų kokybei užtikrinti.

7. Profesinio orientavimo paslaugų aukštojoje mo-
kykloje kokybę atspindi šie rodikliai:
- tikslingumas (ar teikiamos paslaugos atitinka 

individualius bei visuomenės poreikius);
- veiksmingumas (profesinio orientavimo pas-

laugų pokytis, kurį skatina darbo rinkos kaita);
- profesinio orientavimo vykdytojų kompeten-

cijos;
- socialinės partnerystės tinklo (studijų ir mo-

kymo institucijos, darbdaviai, darbo biržos, 
įvairių profesinių sąjungų susivienijimų ar aso-
ciacijų, valdžios ir savivaldos atstovai) dalyvių 
nuolatinis dialogas;

- techninis ir metodinis aprūpinimas (progra-
minės įrangos įvairovė, aprobuotos mokymo 
programos bei metodinė medžiaga);

- teikiamos informacijos validumas (aktualu-
mas, teisingumas, patikimumas).
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summary
natalija Šedžiuvienė, liucija urbonienė

ProFessional counselling in 
HIGHEr SCHOOLS: PrINCIPLES 

aND DIrECtIONS OF aCtIVItIES

the concepts of  professional counselling and their 
interpretation are discussed in the article; the strategy 
of  professional counselling, which was prepared and 
certified at the end of  2003 is presented. this strategic 
document is closely related to the Project of  the White 
Book „life-long learning and continuous Vocational 
training“, to the strategy of  the schemes of  financing 
vocational training and higher professional studies.

increasingly relating professional counselling to eco-
nomical and social policy, to the strategic tendencies of  
life-long learning, it is necessary to develop this kind of  
activity in Higher Schools, to increase the effectiveness 
of  professional counselling services in Higher Schools.

the main principles of  professional counselling 
in higher educational institutions are presented in the 
article, the possible ways of  activities are shaped and 
the model of  professional counselling is presented. 
to substantiate it, the results of  Professional counsel-
ling research in lithuania are reviewed. 

the results of  the reviewed research proved that 
higher educational institutions cannot opt out the 
professional counselling in secondary schools; they 
must assure self-determination and understanding of  
their students, participants of  workshops that life-
long learning is necessary. 

With the demand of  life-long learning, the de-
mand of  professional counselling increases, which 
nowadays and in long term perspective tends to be 
differentiated according to age range and the goals 
determined by target groups.

Key words: vocational counceling, services of  
vocational counceling, the system of  vocational 
counceling, strategy.
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