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PROFESINIO ORIENTAVIMO 
SISTEMOS LIETUVOJE TEORINĖS IR 
POLITINĖS PRIELAIdOS

Aleksandra Sokolova, Vilija Stanišauskienė

A N O T A C I J A

Straipsnyje sisteminiu požiūriu nagrinėjamas profesinio orienta-
vimo reiškinys. Profesinio orientavimo sistemos terminas šiame 
straipsnyje vartojamas aprašant visumą tarp savęs susijusių pas-
laugų ir veiklos rūšių (profesinis informavimas, profesinis kon-
sultavimas, ugdymas karjerai, profesinis veiklinimas ir kt.), kurių 
tikslas – padėti asmeniui (įgalinti jį) bet kuriuo jo gyvenimo lai-
kotarpiu, įvertinus savo interesus, polinkius ir gebėjimus, valdyti 
asmeninę karjerą, priimti sprendimus dėl mokymosi/studijų ar 
darbo. Straipsnyje nagrinėjama profesinio orientavimo sampra-
tos neapibrėžtumo problema, analizuojamos torinės ir politinės 
profesinio orientavimo sistemos kūrimo ir plėtotės prielaidos. 
Prieita prie išvados, kad profesinio orientavimo sampratos pro-
blematika išlieka aktuali dėl kintančios profesinio orientavimo 
sąvokos prigimties, jos skirtingų apibrėžčių, priklausančių nuo 
platesnio kultūrinio, socialinio ir politinio konteksto. Dėl didesnio 
dėmesio atskiriems profesinio orientavimo elementams Lietu-
vos mokslininkų darbuose sukurtos svarbios, tačiau nepakanka-
mos prielaidos visuminiam, nuosekliam profesinio orientavimo 
sistemos modeliui kurti. Skirtingas profesinio orientavimo reiš-
kinio traktavimas, silpnas dialogas tarp institucijų dalyvaujančių 
nustatant ir įgyvendinant profesinio orientavimo srities politiką, 
Lietuvos ir Europos Sąjungos politiniai dokumentai, reguliuo-
jantys profesinio orientavimo sritį, ir jų įgyvendinimo praktika 
formuoja svarbias, tačiau nepakankamas prielaidas sėkmingam 
profesinio orientavimo sistemos kūrimui ir plėtotei. Šios ten-
dencijos reikalauja tolesnio teorinių ir politinių profesinio orien-
tavimo sistemos kūrimo ir plėtotės nuostatų išgryninimo.

P A G R I N D I N Ė S  S Ą V O K O S :

profesinis orientavimas, profesinis informavimas, profesinis kon-
sultavimas, ugdymas karjerai, sistema
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ĮVADAS

Profesinis orientavimas laikomas vienu svarbiausių veiksnių, skatinančių mokymąsi visą 
gyvenimą, ekonominę plėtrą, užimtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie rinkos sąlygų, socialinę 
integraciją bei lygias galimybes. Profesinio orientavimo sistemos siūlomos paslaugos, subjekty-
viu lygmeniu, padeda asmeniui pažinti savo profesinį pašaukimą, asmeninių interesų, gebėjimų, 
polinkių atitiktį pasirinktai profesijos sričiai, įgyti karjeros planavimo ir jos valdymo gebėjimų, 
padedančių kurti ir įgyvendinti asmenybės ypatumus atitinkančius karjeros planus, kaupti jems 
įgyvendinti reikalingas žinias ir įgūdžius, lanksčiai reaguoti į visuomenės ir darbo rinkos pokyčius, 
gebėti sėkmingai priimti tinkamus, su karjera susijusius sprendimus, įgyti mokymosi visą gyve-
nimą motyvaciją, sėkmingai įsitvirtinti besikeičiančioje darbo rinkoje, spręsti asmeninio gyvenimo 
klausimus. 

Profesinį orientavimą, tiksliau – jo elementus, aktyviai tyrinėja Lietuvos ir užsienio moksli-
ninkai. Jovaiša (1981, 1999) gilinasi į profesinio orientavimo sistemos struktūrą, ypatingą dėmesį 
skirdamas vienam jos elementui – profesiniam konsultavimui. Profesinis konsultavimas taip pat 
nagrinėjamas Pukelio ir Pundzienės (2002), Pukelio ir Garnienės (2004) darbuose. Pukelis (2002, 
2003) savo darbuose pagrindžia karjeros projektavimo paradigmą, kuri yra pritaikoma Garnienės 
(2006) darbe kuriant ugdymo karjerai modelį bendrojo lavinimo mokykloms. Kučinskienė (2003) 
nagrinėja vieną iš profesinio orientavimo elementų – ugdymo karjerai modelį, asmeninės kar-
jeros vystymo tematiką. Stanišauskienė (2004) tyrinėja artimą profesinio orientavimo temai sritį 
– rengimąsi karjerai. Užsienio mokslininkai daug dėmesio skiria atskiriems profesinio orientavimo 
sistemos elementams, ypač ugdymui karjerai – Harris (1999), Gothard, Mignot, Offer, Ruff (2001), 
Guichard (2004), ir karjeros vystymui – Watts (1995), Hirsh, Jackson (2004), Jackson (2000).

Minėti tyrimai yra svarbūs profesinio orientavimo sričiai, tačiau pasigendama tyrimų, atliktų 
švietimo politikos aspektu, bei sisteminio požiūrio į patį profesinio orientavimo procesą. Lietuvoje 
tik formuojantis profesinio orientavimo sistemai (ir šiame procese patiriant didelę Europos Sąjun-
gos įtaką) svarbu įvertinti esamas teorines bei politines prielaidas. 

Šio straipsnio tikslas: atskleisti profesinio orientavimo sistemos kūrimo ir plėtotės Lietu-
voje teorines ir politines prielaidas.

Uždaviniai:
1. Apibrėžti profesinio orientavimo sampratą, išryškinant sąvokinio mechanizmo bei trak-

tuotės skirtinguose kontekstuose problematiką.
2. Apžvelgti edukologijos mokslininkų idėjas kaip teorines profesinio orientavimo sistemos 

Lietuvoje prielaidas.
3. Apžvelgti Lietuvos ir Europos Sąjungos politinius dokumentus ir jų įgyvendinimą kaip 

politines profesinio orientavimo sistemos Lietuvoje prielaidas.
Straipsnyje taikomas mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų analizės metodas.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje gvildenama profesinio orientavimo 

sampratos neapibrėžtumo problema. Antrojoje dalyje analizuojamos torinės profesinio orienta-
vimo sistemos prielaidos. Trečiojoje dalyje nagrinėjamos profesinio orientavimo sistemos prielai-
dos Lietuvos švietimo politikos aspektu. 

1. PROfeSINIO ORIeNTAVImO SISTemOS SAmPRATOS PROblemA

Įvairiuose žodynuose atskleidžiamas sistemos sąvokos turinys. Tarptautinių žodžių žodyne 
(2005) nurodoma, kad sistema (gr. σύστημα – sandara, junginys): 1. planingas, taisyklingas išdėsty-
mas, sutvarkymas, organizacija; 2. sutvarkytas teiginių, pažiūrų rinkinys, sudarantis vientisą teoriją. 
Vikipedijoje (2007) atskleidžiamas nuodugnesnis šios sąvokos turinys: sistema (gr. σύστημα – suda-
rytas iš dalių) yra apibrėžiama kaip aibė susijusių elementų, ryšys tarp kurių yra glaudesnis nei tarp 



P R O F E S I N I S  R E N G I M A S :  T Y R I M A I  I R  R E A L I J O S  2 0 0 7 / 1 3228

jų ir sistemą supančių elementų. Nors kiekvienas sistemos elementas neprivalo būti susijęs su 
visais kitais sistemos elementais, tačiau elementas, nesusijęs nei su vienu kitu sistemos elementu, 
paprastai nelaikomas sistemos dalimi. Sistemą išlaiko jos struktūra, kuri dažniausiai yra nulemta 
jos funkcionalumo. Lietuvos Respublikos terminų banke (2007) nurodoma, kad sistema – skirtingų 
reiškinių sąsaja, išskirianti juos iš aplinkos kaip vientisą, santykinai savarankišką darinį; vientisos 
funkcijos jungiamų dėmenų, ryšių ir santykių visuma, įgijusi kokybiškai naujų integralių savybių, 
kurios nebuvo būdingos ją sudarantiems dėmenims. 

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktas sistemos sąvokos apibrėžtis terminas profesinio orientavimo 
sistema šiame straipsnyje vartojamas aprašant visumą tarp savęs susijusių paslaugų ir veiklos rūšių 
(profesinis informavimas, profesinis konsultavimas, ugdymas karjerai, profesinis veiklinimas ir kt.), 
kurių tikslas – padėti asmeniui (įgalinti jį) bet kuriuo jo gyvenimo laikotarpiu, įvertinus savo intere-
sus, polinkius ir gebėjimus, valdyti asmeninę karjerą, priimti sprendimus dėl mokymosi/studijų ar 
darbo. Analizuojant Lietuvos mokslininkų darbus pastebėta, kad aprašant profesinio orientavimo 
reiškinį arba atskirus jo elementus vartojamos skirtingos sąvokos, joms suteikiant panašią reikšmę. 
Jovaiša (1981) apibrėžia pedagoginį ir profesinį orientavimą kaip tam tikrą psichosocialinę teoriją ir 
praktiką vadovauti asmenybei, kad ši galėtų optimaliai panaudoti savo individualybės jėgas pro-
fesiniam mokymuisi ir darbui. Beresnevičienės (1990, 2003) darbuose taikoma panaši profesinio 
orientavimo samprata – tai specialiai organizuota auklėjamojo darbo sistema, skirta ugdyti moki-
nių profesiniam kryptingumui, sugebėjimui sąmoningai rinktis profesiją ir padėti jiems apsispręsti 
rinkimosi momentais. Laužackas (2005) Profesinio rengimo terminų aiškinamajame žodyne (2005) 
nurodo du profesinio orientavimo, kaip proceso, aspektus: profesinis orientavimas – (angl. vocatio-
nal orientation, vok. berufsorientierung):

1. Procesas, kurio metu padedama asmeniui sąmoningai rinktis profesiją pagal asmeninius 
gabumus ir gebėjimus bei darbo rinkos reikalavimus ir poreikius;

2. Procesas, kurio metu padedama asmeniui vystytis ir įsisąmoninti visuminį ir adekvatų 
savęs ir savo asmens darbo pasaulyje vaizdą, įgyjant būtinų žinių ir gebėjimų sąmoningam ir bran-
džiam profesijos pasirinkimui.

Jovaiša (1998) apibūdina vieną iš profesinio orientavimo elementų – profesinį konsulta-
vimą, kaip pagalbą visapusiškai ir darniai profesinei jauno ir suaugusio žmogaus asmenybės raidai 
(plačiąja prasme), ir patarimus dėl profesijos pasirinkimo bei asmenybės tinkamumo pasirinktai 
profesijai (siaurąja prasme). Dailidienės ir Navickienės (2006) darbe įvardijamas toks profesinio kon-
sultavimo tikslas – teikti žmonėms kokybišką informaciją ir konsultacijas apie mokymąsi ir įsidar-
binimą atsižvelgiant į darbo rinkos ir profesinio mokymosi galimybes. Pukelis ir Pundzienė (2002) 
išskiria skirtingą nuo profesinio konsultavimo reiškinį – karjeros konsultavimą, kurį apibūdina kaip 
specialiai organizuotą veiklą, orientuotą į nuolatinį sprendimų priėmimą pasirinktoje profesijoje, 
siekiant išlikti darbo rinkoje ir tuo užsitikrinti asmeninės ir visuomeninės gerovės simbiozę. 

Išskirtinė sąvoka buvo pasiūlyta Pukelio (2003) darbuose, t. y. karjeros projektavimas – nuo-
latinės žmogaus pastangos įžvelgti darbo rinkos kaitos tendencijas ir prognozuojamų pokyčių 
kontekste tirti, planuoti ir įgyvendinti savo profesinės veiklos tobulinimo procesus siekiant išlikti 
nuolat kintančioje darbo rinkoje bei įprasminti savo gyvenimą. Šio autoriaus nuomone, profe-
sinio orientavimo sąvoka yra kritikuotina, todėl siūloma jos atsisakyti. Tokio neigiamo požiūrio į 
profesinio orientavimo sąvoką priežastis gali būti tarybiniais metais gyvavusi neigiama praktika 
– mokinių priverstinis „profesinis orientavimas“ į profesines mokyklas siekiant patenkinti planinės 
ekonomikos poreikius.

Petkevičienė (2003) vartoja karjeros valdymo (Petkevičienė, 2003) sąvoką, nurodydama į 
procesą, kurio metu individas renka informaciją apie save ir darbo pasaulį, susikuria tikslus, savo 
talentų, domėjimosi sričių, vertybių ir norimo gyvenimo būdo įvaizdį, numato darbo srities, spe-
cializacijos ir organizacijos alternatyvas, rutulioja realius karjeros planus, kuria iškeltų tikslų įgyven-
dinimo strategiją, tiria grįžtamąjį ryšį dėl strategijos veiksmingumo ir tikslų svarbos bei aktualumo. 
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Stanišauskienė (2003) analogiškam procesui apibrėžti renkasi rengimosi karjerai sąvoką, teikiančiai 
nuorodų į nuolatinį žmogaus saviugdos procesą, kurio metu įgyjama ir tobulinama sėkmingam 
karjeros vystymui būtina kompetencija. Kučinskienės (2003, 2005) darbuose vartojamos ir vado-
vavimo karjerai (2003), ir ugdymo karjerai (2005) sąvokos. Pirmuoju atveju tai visuma pastangų, 
padedančių individams nustatyti savo karjeros tikslus, priimti sprendimus ir rasti jų įgyvendinimo 
būdus, antruoju – integralių individo žinių, mokėjimų, įgūdžių bei nuostatų apie save ir darbo 
pasaulį bei elgseną jame įgijimo sistema, bendros sistemingos ugdymo institucijų, tėvų ir ben-
druomenės pastangos susieti ugdymą ir darbą padedant individams įgyti ir panaudoti nuostatas, 
žinias ir gebėjimus, kad darbas būtų prasminga, produktyvi ir pasitenkinimą teikianti kiekvieno 
individo gyvenimo dalis. Pukelis (2003) apibrėžia ugdymą karjerai kaip mokymą nuolat projek-
tuoti savo profesinę karjerą nuolatinių darbo rinkos pokyčių kontekste, jaunų žmonių mokymą 
priimti teisingą profesinį apsisprendimą dar mokykliniais metais. Garnienė (2006) tą pačią sąvoką 
apibūdina kaip karjeros projektavimo sudedamąją dalį, kuri įvardija karjeros projektavimo procesą 
bendrojo lavinimo mokykloje. Ugdymas karjerai – tai sistemingas ir kryptingas procesas, kuriuo 
mokiniui padedama pasirinkti profesiją ir įgyti karjeros projektavimo gebėjimų.

Lietuvos įstatymuose ir kituose norminiuose dokumentuose taip pat vartojamos skirtingos 
sąvokos arba jų deriniai: 

profesinis orientavimas (Profesinio orientavimo strategija, 2004; Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa, 2005; Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, 2007);

profesinis informavimas, profesinis konsultavimas (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 
2003; Profesinio orientavimo strategija, 2004; Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. 
nuostatų įgyvendinimo programa, 2005; Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų tei-
kimo reikalavimų aprašas, 2005);

profesinis švietimas (Profesinio orientavimo strategija, 2004; Bendrojo lavinimo mokyklos 
vidaus audito metodika, 2002);

profesinis konsultavimas ir orientavimas (Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programa-
vimo dokumentas, 2004; Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika, 2006);

karjeros ugdymas (Profesinio orientavimo strategija, 2004; Profesinio informavimo ir kon-
sultavimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas, 2005);

ugdymas karjerai (Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika, 2006).
2005 m. buvo parengtas aiškinamasis Karjeros projektavimo ir konsultavimo terminų 

žodynas, kurio tikslas – suteikti pagrindą vienodam sąvokų interpretavimui ir vartojimui. Žodyne 
nebuvo išvengta tam tikrų sąvokų prieštaravimo, jų turinio ir prasmės pynimosi, ypač dėl to, kad 
kai kurioms sąvokoms pateikiamos dvi apibrėžtys. Žodyno pavadinime atsispindi mūsų laikais 
aktualus siekis pažymėti aktualaus karjeros termino svarbą. Profesinio orientavimo sąvoka į anglų 
kalbą jame verčiama „vocational orientation“ ir iš esmės tapatinama su ugdymo karjerai sąvoka. 
Pastaroji sąvoka dvejopai verčiama į anglų kalbą kaip „careers education“ ir „vocational guidance“. 
Karjeros projektavimo sąvoka taip pat apibrėžiama dvejopai ir į anglų kalbą verčiama kaip „career 
designing“ ir „career guidance“. Kalbant apie profesinio orientavimo sistemos sampratą yra neaišku, 
kuri iš žodyno teikiamų sąvokų: karjeros projektavimas, ugdymas karjerai ar profesinis orientavimas, 
labiausiai atspindi jos visuminį, sisteminį apsektą, nurodo į paslaugų, procesų tarpusavio sąsajas. 
Vadovaujantis žodyne pateikta apibrėžtimi tokia sąvoka galėtų būti „profesinis orientavimas“, tačiau 
nurodoma, kad vietoj jos Lietuvoje plačiau paplitusi sąvoka – „ugdymas karjerai“, nors būtent šios 
sąvokos apibrėžtis nėra pateikiama nė viename Lietuvos teisės akte.

Užsienio šalių autorių mokslinėje literatūroje aptinkama taip pat didelė profesinio orienta-
vimo reiškinį atskleidžiančių sąvokų įvairovė. Harris (1999), Gothard, Mignot, Offer, Ruff (2001) var-
toja sąvoką careers education. Ji suprantama kaip bendro mokymo programos (angl. curriculum) 
kryptis, aprėpianti pasirengimą pereiti iš švietimo į darbo sistemą, kurios tikslas – parengti jauną 
žmogų darbo pasauliui ir suaugusiojo gyvenimui. Guichard (2001) vartoja tą pačią sąvoką, bet ją 
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apibrėžia kaip pagalbos priemonių visumą, kurios tikslas – įgalinti asmenį įgyti žinių, gebėjimų ir 
kompetencijų asmeniniams, mokymosi ar profesinės karjeros sprendimams ir perėjimams (angl. 
transitions) valdyti. 

Watts (2000), Zelloth, Gligorijevic, Sultana (2004) darbuose nurodomos career guidance, 
kitų autorių darbuose – guidance and counselling (Launikari, 2003) sąvokos. Šių sąvokų turinys 
yra analogiškas, abi sąvokos traktuojamos kaip paslaugos, kurių paskirtis – padėti žmonėms bet 
kuriuo amžiaus ir gyvenimo tarpsniu priimti sprendimus dėl mokymosi/studijų, profesinės veiklos 
ir valdyti karjerą. Lifelong guidance sąvoka atsirado pastarųjų metų Watts (2003), Sultana (2004) 
darbuose siekiant pabrėžti profesinio orientavimo proceso tęstinumą ir jo svarbą visą žmogaus 
gyvenimą 

Guichard (2004) vartoja abi vocational guidance ir careers education sąvokas. Anot jo, voca-
tional guidance sudaro visuma priemonių, padedančių asmeniui pasirengti profesiniams pasirin-
kimams. Profesiniame orientavime atsiradus ugdymo praktikai (angl. educational practices) iškilo 
būtinybė performuluoti jo tikslus. Autorius pabrėžia, kad ribos tarp konsultavimo dėl mokymosi 
(angl. educational counselling), konsultavimo dėl profesijos (angl. vocational counselling) ir 
ugdymo karjerai (angl. careers education) nėra labai aiškios. Anot jo, career guidance – asmens 
įgalinimas suformuoti tinkamą pagrindą, kuris padėtų įveikti įvairius perėjimo momentus gyve-
nime: perėjimus iš vieno mokymosi lygmens į kitą, iš mokymosi institucijų į darbo aplinką, taip pat 
ir valdyti pokyčius asmeniniame gyvenime.

McCarthy (2004) vartoja guidance sąvoką, kuri plačiąja prasme yra apibūdinama kaip 
visuma priemonių, padedančių mokiniams priimti su jų gyvenimu susijusius sprendimus. Skiria-
mos šios guidance formos: personal and social guidance – paslaugos (tokios kaip konsultavimas) 
ir veiklos rūšys (tokios kaip darbas grupėje/klasėje), kurių tikslas – ugdyti bendravimo gebėjimus, 
sprendimų priėmimo ir planavimo gebėjimus, savęs pažinimą, educational guidance – paslaugos 
(tokios kaip konsultavimas), veiklos rūšys (tokios kaip darbas grupėje/klasėje), kurių tikslas – padėti 
asmeniui renkantis kursą ar dalyką (mokymosi/studijų institucijoje), taip pat motyvuoti, ugdyti 
mokymosi ir egzaminų laikymo gebėjimus, career guidance – (tokios kaip konsultavimas) veiklos 
rūšys (tokios kaip darbas grupėje/klasėje), kurių tikslas – padėti asmeniui priimant sprendimą dėl 
ar tolesnio mokymosi/studijų, įsidarbinimo galimybių, taip pat ugdyti darbo paieškos gebėjimus, 
mokyti darbo ir kitų gyvenimo vaidmenų.

Profesinio orientavimo sistemos atžvilgiu Watts (1995), Hirsh ir Jackson (2005) vartoja siau-
resnę sąvoką career development, kuri aprašoma dvejopai kaip asmens karjeros plėtojimo būdas ir 
kaip įvairios veiklos rūšys, kurias renkasi asmuo arba organizacija (kurioje jis dirba), kad paskatintų 
asmeninės karjeros plėtojimo procesą.

Įstojus į Europos Sąjungą Lietuvoje buvo patvirtinti atitinkami teisės aktai, kuriuose yra 
reguliuojamos su profesiniu orientavimu susijusios sritys. Šiuose dokumentuose aptinkama ne 
mažesnė sąvokų įvairovė. Šią įvairovę lėmė tinkamo sąvokų, išverstų iš anglų į lietuvių kalbą, 
atitikmens suradimo problema: profesinis informavimas ir konsultavimas (angl. information and 
guidance) (Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004); profesinis informavimas, orien-
tavimas ir konsultavimas (angl. information, guidance and counselling) (Kopenhagos deklaracija, 
2002; Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, 2005); profesinis orientavimas ir konsulta-
vimas (angl. guidance and counselling) (Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004; 
Mastrichto komunikatas dėl būsimų prioritetų stiprinant Europos bendradarbiavimą profesinio 
rengimo srityje, 2004; Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, 2005); visą gyvenimą trun-
kantis profesinis konsultavimas (angl. lifelong guidance/guidance throughout life) (Kopenhagos 
deklaracija, 2002; Mastrichto komunikatas dėl būsimų prioritetų stiprinant Europos bendradar-
biavimą profesinio rengimo srityje, 2004) arba visą gyvenimą trunkantis profesinis orientavimas 
(Europos Tarybos Rezoliucija dėl visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos Euro-
poje stiprinimo (angl. The Council Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices for 
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Guidance throughout Life), 2004); mokymosi visą gyvenimą informavimo ir konsultavimo sistema 
(angl. lifelong information and guidance) (Europos Sąjungos Švietimo ir mokymo programa 2010, 
2003); profesinis orientavimas (angl. vocational guidance, guidance) (Europos socialinė chartija, 
1996; Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2000; Europos Sąjungos Švietimo ir mokymo 
programa 2010, 2003).

Plačiausios, išsamiausios profesinio orientavimo sąvokų apibrėžtys pateikiamos Europos 
Sąjungos strateginiuose dokumentuose. „Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo poli-
tikos ir sistemų tobulinimas: bendrų Europos rekomendacinių priemonių taikymas“ (angl. Impro-
ving Lifelong Guidance Policies and Systems: Using Common European Reference Tools) ir „Bendri 
Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo sistemų principai, struktūros elementai 
ir esminės charakteristikos“ (angl. Common European Principles, Reference Points, and Key Featu-
res for Lifelong Guidance Systems) dokumentuose nurodomas vienoda lifelong guidance sąvokos 
apibrėžtis – visuma veiklos rūšių, kurios įgalina asmenis, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir gyve-
nimo tarpsnio (t. y. visą gyvenimą), nustatyti savo gebėjimus, kompetencijas ir interesus, priimti 
prasmingus sprendimus dėl mokymosi/studijų ir profesijos (užimtumo), valdyti savo gyvenimo 
kelią mokymosi/studijų, darbo ir kitose srityse, kuriose pirmiau minimi gebėjimai ir kompetencijos 
yra įgyjami/išugdomi ir/ar naudojami per visą asmens gyvenimą. „Profesinis orientavimas: vadovas 
politikams“ (angl. Career Guidance: a Handbook for Policy Makers) dokumente guidance sąvoka 
vartojama lygiagrečiai su career guidance sąvoka ir apibrėžiama kaip paslaugų ir veiklos rūšių 
visuma, kurios paskirtis – padėti asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir gyvenimo tarpsnio, 
priimti sprendimus dėl mokymosi/studijų, profesinės veiklos ir valdyti karjerą. Tokios paslaugos 
gali būti teikiamos bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštosiose mokyklose, įdarbinimo tarnybose, 
darbovietėse, visuomeninėse organizacijose ar privačiame sektoriuje. Šios veiklos rūšys gali būti 
atliekamos individualiai arba grupėje, vykdomos tiesiogiai arba nuotoliniu būdu (pvz. pagalbos 
linijos, interneto svetainės, kompiuterizuotos programos). Šios paslaugos apima informacijos tei-
kimą (spausdinta ar informacinių technologijų pagrindu teikiama informacija), įvertinimą ir įsiver-
tinimą, konsultacijas, ugdymo karjerai programas (padedančias asmeniui ugdyti savęs pažinimo, 
galimybių pažinimo, karjeros valdymo gebėjimus), profesinių bandymų (angl. taster) programas 
(skirtas tam tikrai profesinei veiklai prieš ją renkantis išbandyti), darbo paieškos programas, perė-
jimo paslaugas (angl. transition services).

Ne visos iš pirmiau nurodomų sąvokų yra pateiktos oficialiuose teisės aktų vertimuose, jų 
vertimas dažnai pateikiamas atskirame straipsnyje ar informaciniame pranešime, vertimas nėra 
oficialiai pripažintas ir priklauso tik nuo vertėjo žinių ir kompetencijos.

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją galima teigti, kad skirtingos profesinio 
orientavimo sąvokų apibrėžtys ir jų vartojimas rodo šio reiškinio kompleksiškumą ir mokslinio 
pagrindimo stoką. Autoriai, tyrinėjantys tam tikrą profesinio orientavimo sistemos elementą (pvz., 
ugdymą karjerai, profesinį konsultavimą, karjeros projektavimą), nagrinėja tik šiam elementui 
svarbias sąvokas ir jų tarpusavio sąveiką, nes dėl sąvokinio mechanizmo sudėtingumo profesinio 
orientavimo sąvokų išgryninimas tampa tikru iššūkiu. Profesinio orientavimo sistemos sąvokų 
išgryninimą taip pat apsunkina tai, kad profesinis orientavimas yra vienas iš reiškinių, kurių esmę 
galima atskleisti tik įvertinus platesnį kultūrinį, socialinį, ekonominį ir politinį kontekstą. Jis gali būti 
priskirtas sąvokų, kurios yra iš prigimties natūraliai ginčytinos, kategorijai. Tai sąvokos, dėl kurių 
prasmės ir turinio nėra susitarimo, kurios yra atviros performulavimui priklausomai nuo besikei-
čiančio konteksto (Harris, 1999). Dėl šios priežasties profesinio orientavimo samprata yra nuolat 
konstruojama, apibrėžiama ir performuluojama.

2. TeORINĖS lIeTuVOS PROfeSINIO ORIeNTAVImO SISTemOS PRIelAIDOS.

Jau nuo 1980 m. Lietuvos mokslininkai atlieka tyrimus profesinio orientavimo srityje. Šioje 
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straipsnio dalyje mokslininkų tyrimai analizuojami kaip prielaida profesinio orientavimo sistemai 
Lietuvoje kurti ir plėtoti, t. y. atsižvelgiama į jų rezultatus šiandieninės Lietuvos visuomenės kon-
tekste.

Profesinis orientavimas kaip sistema labiausiai atskleista Jovaišos darbuose (1981). Auto-
rius ne tik pateikia profesinio orientavimo sampratą, bet ir išskiria profesinio orientavimo sistemos 
struktūrinius elementus (makrostruktūrą – šalies mastu, vidinę struktūrą – institucijos mastu, 
mikrostruktūrą – individo mastu). Svarbu pažymėti, kad makrostrukūros lygmenyje išskirti tokie 
elementai: profesinis informavimas, profesinis konsultavimas, mokinių rengimas pirmą kartą rink-
tis profesiją ir kt. Taip pat aprašomos institucijos, atliekančios pagrindines profesinio orientavimo 
funkcijas (ne tik specializuotos institucijos, bet ir mokymo įstaigos – bendrojo lavinimo, profesinės 
ir aukštosios mokyklos, įmonės ir įstaigos, kuriose taip pat vyksta profesinio orientavimo proce-
sai). Profesinis orientavimas Jovaišos darbuose apibūdinamas kaip viso pedagoginio proceso 
(nuolatinio vadovavimo žmogaus vystymuisi ir tobulėjimui) šerdis, taigi sisteminiu požiūriu yra 
susijęs su pedagogine/švietimo sistema, ugdymo procesais. Sisteminiu požiūriu profesinis orien-
tavimas autoriaus buvo siejamas ir su darbo rinkos sritimi, nes nemažai dėmesio buvo skiriama 
profesiniam adaptavimuisi darbo vietoje, persikvalifikavimui ir kt. Jovaišos pateiktoje profesinio 
orientavimo sampratoje atsispindi to laikotarpio ideologija, nes šios veiklos paskirtis buvo įvardi-
jama kaip tikslingas darbo išteklių (tiek jaunimo, tiek suaugusių žmonių) pasiskirstymo po veiklos 
šakas valdymas. Vėlesniuose darbuose Jovaiša (1999) daugiau dėmesio skyrė vienam iš profesinio 
orientavimo sistemos elementų – profesiniam konsultavimui, jo psichologijai. Šiame darbe taip 
pat nurodomos profesinio konsultavimo ir švietimo bei darbo pasaulio sąsajos, pabrėžiama, kad 
šis procesas turi vykti visą gyvenimą, būti skirtas asmenims, besirenkantiems profesiją, besimo-
kantiems profesinio rengimo institucijose ir dirbantiems. 

Laužacko darbuose (2005) profesinis orientavimas yra lyginamas su ikiprofesiniu ugdymu, 
t. y. viso profesinio rengimo sistemos dalimi, kuri yra įgyvendinama tik mokyklos aplinkoje, mokiniui 
renkantis profesiją. Pabrėžiamas ugdomasis profesinio orientavimo/ikiprofesinio ugdymo aspek-
tas, būtinybė integruoti jį į mokymo turinį. Šalia kitų tikslų, ikiprofesiniu ugdymu siekiama išugdyti 
mokinių planavimo įgūdžius. Mokytojai įvardijami kaip pagrindiniai visų su profesijos rinkimusi 
susijusių problemų sprendimo vadovai. Sisteminiu požiūriu autoriaus pateiktoje sampratoje atski-
riami mokyklos ir kitos socialinės aplinkos lygmenys; pirmojoje vykdomas ikiprofesinis ugdymas, 
pastarojoje – karjeros projektavimas (profesinis konsultavimas ir informavimas). Abu lygmenys 
bendrųjų didaktinių ikiprofesinio ugdymo parametrų schemoje sujungiami ir sudaro ikiprofesinio 
ugdymo reiškinį. Taigi profesinio orientavimo, kaip sistemos, išskirtinumas nėra nagrinėjamas, jis 
matomas tik kaip kitos – profesinio rengimo sistemos – dalis.

Pukelio ir Pundzienės darbe (2002) atskleidžiami vieno iš profesinio orientavimo reiškinio 
elementų – profesinio konsultavimo – ypatumai. Autoriai pateikia nuolatinio profesinio kon-
sultavimo schemą, kurioje sisteminiu požiūriu yra jungiami profesinio rengimo, bendrojo vidu-
rinio lavinimo, darbo pasaulio ir darbo rinkos lygmenys, tačiau neapibūdinami praktinio darbo 
kiekviename lygmenyje ypatumai. Šios schemos centrine dalimi tampa profesinės karjeros pro-
jektavimas, kuris savo ruožtu skyla į tris pagrindine sudedamąsias dalis: profesinį informavimą, 
profesinį ir karjeros konsultavimą ir ugdymą karjerai. Daug dėmesio skiriama nuolatinio profesinio 
konsultavimo veiklos uždaviniams dirbant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis: nepasirinkusiais 
profesijos (mokiniais), pasirinkusiais profesiją (studijuojančiais), dirbančiais, bedarbiais. Autoriai 
profesiniam konsultavimui priskiria tik pagalbinį vaidmenį, reikalingą su ugdymu susijusiai veiklai, 
o ugdomoms kompetencijoms neskiriamas dėmesys.

Karjeros projektavimo fenomenas nagrinėjamas Pukelio darbuose (2003). Anot auto-
riaus, karjeros projektavimo struktūrą sudaro du pagrindiniai procesai: ugdymas karjerai ir karjeros 
planavimas, kurį papildo profesinės karjeros tyrimų sudedamoji dalis. Išskirti lygmenys, kuriais 
pasireiškia atskiros karjeros projektavimo sudedamosios dalys: ugdymas karjerai vyksta šeimoje, 
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darželyje, bendrojo lavinimo mokykloje per profesinį konsultavimą. Karjeros planavimas vyksta 
darbo rinkos struktūroje arba bedarbiais besirūpinančiose struktūrose per karjeros konsulta-
vimą. Abi šios veiklos rūšys taip pat pasireiškia profesinio rengimo institucijose. Pateiktoje sam-
pratoje profesinį konsultavimą sudaro profesinis informavimas, profesinis veiklinimas, patarimai 
apsisprendžiant dėl profesijos, adaptacija profesinio rengimo įstaigoje. Karjeros konsultavimą 
sudaro karjeros siekiai, galimybės, patarimai apsisprendžiant dėl karjeros, pagalba įgyvendinant 
karjeros planą. Taigi karjeros projektavimui yra būdingi sistemos bruožai, joje nurodomi atskiri 
sistemos elementai taikomi jaunimui ir suaugusiesiems, pabrėžiamos sąsajos tarp švietimo ir 
darbo pasaulio, karjeros projektavimo proceso tęstinumas, atskirai aprašomos profesijos/karjeros 
konsultantų veiklos funkcijos (tyrimai ir konsultavimas) ir būtini gebėjimai. Daug dėmesio karjeros 
projektavimo sampratoje skiriama profesijos pasirinkimui, profesinio pašaukimo pažinimui, veiklai, 
turinčiai pagalbos pobūdį (patarimai, konsultavimas), ir mažai – ugdymo karjerai veiklai, karjeros 
planavimo/projektavimo kompetencijų įgijimui, pačiam ugdymo turiniui. Profesinis informavimas 
pateiktoje sampratoje tampa tik sudedamąja profesinio konsultavimo dalimi. 

Kučinskienės ugdymo karjerai metodologijoje (2003) pateikiama išsami karjeros ir kitų 
svarbių profesiniam orientavimui sąvokų bei karjeros vystymo teorijų analizė, o svarbiausia –apta-
riamos teorinės ugdymo karjeros savivaldai/asmeninės karjeros valdymo modeliavimo prielaidos 
ir veiksmingumo veiksniai. Autorė atkreipia dėmesį į sisteminį ugdymo karjerai reiškinio pobūdį. 
Ugdymo karjerai modelyje iškeliamos karjeros kompetencijų įgijimo aspektas – asmens gebėjimų 
planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti savo karjerą gebėjimų sistemos įgijimas. Nurodo-
mos ugdymo karjerai sąsajos su kitomis bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo sistemomis, ben-
drojo lavinimo, profesinio rengimo institucijų, darbo organizacijų ir tarpininkaujančių institucijų 
reikšmė ugdymo karjerai modeliui.

Stanišauskienės darbe (2004) nagrinėjamas vienas iš profesinio orientavimo sistemos 
elementų – rengimosi karjerai procesas. Šio proceso raiška gvildenama viename iš švietimo 
sistemos lygmenų – bendrojo lavinimo mokyklose. Autorės darbe kaip pagrindinė rengimosi kar-
jerai dalis iškyla karjeros kompetencijų (kurią sudaro asmeninių, socialinių, mokymosi ir profesinių 
kompetencijų visuma) ugdymas. 

Pukelio karjeros projektavimo teorija buvo pritaikyta ugdymo karjerai veiklai modeliuoti 
bendrojo lavinimo mokyklos lygmeniu (Garnienė, 2006) ir socialinės atskirties prevencijos (rizikos 
grupių karjeros projektavimo) modeliui konstruoti (Orenienė, 2006). Garnienės (2006) siūlomas 
ugdymo karjerai modelis apima vieną iš profesinio orientavimo sistemos elementų – ugdymą 
karjerai, pasireiškiantį viename iš švietimo sistemos lygmenų – bendrojo lavinimo mokyklose. 
Apibrėžiant šį reiškinį jis praktiškai yra tapatinamas su profesinio konsultavimo veikla, apiman-
čia profesinį informavimą, profesinį veiklinimą (arba profesinius bandymus), patarimus priimant 
racionalų profesinį sprendimą, paramą adaptuojantis profesinio rengimo ar kitose institucijose. 
Autorė pabrėžia, kad ugdymas karjerai yra integrali mokinių bendrojo ugdymo dalis, todėl reikėtų 
jį integruoti į daugelį mokomųjų dalykų, kurių poveikis reikšmingas mokinių profesiniam apsis-
prendimui, tačiau mažai kalbama apie patį ugdymo turinį, ugdymo karjerai elementų integravimą 
į bendrojo ugdymo dalykų turinį arba atskiro ugdymo turinio formavimą, taip pat neskiriamas 
dėmesys kompetencijoms, kurias turėtų įgyti/išsiugdyti mokinys, veikiamas ugdymo karjerai įta-
kos.

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje yra plėtojama mokslinė veikla, rengiamos moks-
linės disertacijos, monografijos, straipsniai, vykdomi  tyrimai įvairiomis su profesiniu orientavimu 
susijusiomis temomis (profesinis orientavimas, profesinis konsultavimas, ugdymas karjerai, karje-
ros projektavimas), tačiau nėra darbų, kuriuose profesinis orientavimas būtų nagrinėjamas 
sistemos požiūriu, kuriuose būtų analizuojami ne atskiri jo elementai ar lygmenys, bet jų visuma: 
išsiskirtų paslaugų įvairovė, jų teikėjai, vartotojai, paslaugų teikimo lygmenys, sąsajos tarp skirtingų 
sistemos elementų, ryšiai su kitomis sistemomis ir kt., kuriuose būtų modeliuojamas optimalus 
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sistemos elementų paskirstymas esamų žmogiškųjų ir finansinių šalies išteklių atžvilgiu, sistemos 
plėtros galimybės Europos Sąjungos politinių tendencijų atžvilgiu. Esamų teorinių prielaidų 
(profesinio orientavimo kaip pedagoginio proceso pagrindimas, išplėtota karjeros projektavimo 
samprata, ugdymo karjeros modelis bendrojo lavinimo mokykloms ir kt.) nepakanka visuminiam, 
nuosekliam profesinio orientavimo sistemos modeliui kurti. Atskirų profesinio orientavimo siste-
mos elementų modeliavimo pavyzdžiai Lietuvos mokslininkų darbuose tampa svarbia prielaida 
visuminės, nuoseklios profesinio orientavimo sistemos kūrimui ir plėtotei, tačiau siekiant šio tikslo 
svarbu suderinti skirtingus teorinius požiūrius ir modelius, pagrindžiančius profesinio orientavimo 
veiklą skirtinguose švietimo sistemos ir darbo rinkos sistemos lygmenyse.

3. POlITINĖS lIeTuVOS PROfeSINIO ORIeNTAVImO SISTemOS PRIelAIDOS.

Profesinio orientavimo sistemos kūrimo politinis kontekstas gali būti apibūdinamas šiais 
aspektais:

Europos Sąjungos politika ir tarptautinis bendradarbiavimas; 
ministerijų, atsakingų už profesinį orientavimą, vykdoma politika;
institucijos, įgyvendinančios profesinio orientavimo politiką, ir jose dirbantys special-

istai.
Daugelyje Europos Sąjungos strateginių ir normatyvinių dokumentų yra pabrėžiama pro-

fesinio orientavimo sistemos paslaugų svarba. Lietuvoje įteisintuose dokumentuose: Mokymosi 
visą gyvenimo užtikrinimo strategijoje (2004) ir jos įgyvendinimo priemonių plane, Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo programoje (2005), taip pat oficialiai neįteisintuose dokumentuose: 
Kopenhagos deklaracijoje (2002), Mastrichto komunikate (2004), Europos Tarybos Rezoliucijoje 
dėl visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos Europoje stiprinimo (2004) ir kt. 
Nuo 2002 iki 2007 m. Europos Komisijoje veikė specialiai sukurta darbo grupė visą gyvenimą 
trunkančio profesinio orientavimo klausimams spręsti (angl. Expert group on lifelong guidance). 
Nuo 2007 m. šią grupę pakeitė Europos Komisijos remiamas tarptautinis Europos visą gyvenimo 
trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo projektas (angl. European Lifelong Guidance 
Policy Network), kuriame kaip visateisė narė Lietuvai atstovauja Švietimo ir mokslo ministerija. 
Pagrindinis tinklo tikslas – užtikrinti, kad jame dalyvaujančios šalys plėtotų visą gyvenimą trunkan-
čio profesinio orientavimo politiką, sistemas/infrastruktūras ir paslaugas. Ši ekspertų grupė sukūrė 
keletą dokumentų, kurie padeda bendram pagrindinių profesinio orientavimo (angl. guidance) 
koncepcijų ir jas pagrindžiančių principų supratimui, atspindi europinę profesinio orientavimo 
dimensiją švietimo, profesinio rengimo ir darbo rinkos srityse, padeda kurti ir stiprinti profesinio 
orientavimo sistemas, politiką ir praktiką Europos Sąjungos šalyse. Profesinio orientavimo sistemų 
kūrimo ir plėtotės atžvilgiu reikšmingiausi yra šie ekspertų grupės parengti dokumentai: 

„Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas: 
bendrų Europos rekomendacinių priemonių taikymas“ skirtas profesinio orientavimo srities 
politikams ir praktikams ir padeda įvertinti situaciją šalies profesinio orientavimo srityje (išskirti 
stipriąsias ir silpnąsias sritis) bei palyginti skirtingų šalių profesinio orientavimo praktiką. 

„Bendri Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo sistemų principai, 
struktūros elementai ir esminės charakteristikos“. Šiame dokumente apibrėžiama visą gyvenimą 
trunkančio profesinio orientavimo samprata, nuostatos ir principai, pažymima, kad šis procesas 
prisideda prie kitų Europos Sąjungos įgyvendinamos politikos prioritetų: veiksmingo investicijų 
į švietimą valdymo, darbo rinkos veiksmingumo, mokymosi visą gyvenimą, socialinės integraci-
jos, socialinės lygybės, ekonominės plėtros. Taip pat nurodomi kokybės užtikrinimo profesinio 
orientavimo srityje mechanizmai, pateikiamos pagrindinės visą gyvenimą trunkančio profesinio 
orientavimo sistemos modelio Europos šalyse savybės. Svarbu paminėti šias dokumente pateiki-
amas savybes: svarbiausias visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo sistemų plėtojant 

•
•
•

•
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profesinio orientavimo sistemas siekis – užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą ir užimtumą (angl. em-
ployability), profesinis orientavimas turi būti bendrų švietimo/profesinio rengimo, darbo rinkos 
ir bendruomenės (angl. community) sistemų integruota dalis. Taip pat pabrėžiamas profesinio 
orientavimo sistemos atvirumas, lankstumas ir dermė su kitomis pirmiau minėtomis sritimis.

„Profesinis orientavimas: vadovas politikams“. Šiame dokumente apibendrinamos 
švietimo/profesinio rengimo, darbo rinkos politikos sričių tendencijos, taip pat aptariami klausi-
mai, kuriuos svarbu kelti ir spręsti plėtojant nacionalines profesinio orientavimo sistemas, pateiki-
ama profesinio orientavimo paslaugų teikimo įvairiose šalyse gerosios patirties pavyzdžių.

Svarbu pažymėti, kad ne visi Europos Sąjungos dokumentai, kuriuose yra nuorodų į 
profesinį orientavimą ir nustatomi profesinio orientavimo sistemoms taikomi reikalavimai, turi 
tiesioginę teisinę galią Lietuvoje, ne visi iš jų yra oficialiai patvirtinti. Dauguma dokumentų yra 
rekomendacinio pobūdžio, juose pateikiamos skirtingos profesinio orientavimo sistemą ir jos ele-
mentus apibrėžiančios sąvokos, kurios savo ruožtu skirtingai išverčiamos į lietuvių kalbą ir įvairiai 
interpretuojamos politikų ir praktikų. Nepaisant šių trūkumų, Europos Sąjungos politiniai doku-
mentai yra svarbi Lietuvos profesinio orientavimo sistemos kūrimo ir plėtotės prielaida.

Lietuvoje profesinis orientavimas patenka į dviejų ministerijų – Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
– reguliavimo sritį. Profesinio orientavimo veiklą reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai: Švie-
timo įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas, Profesinio orientavimo strategija.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (1991) nėra reglamentuojama visa profesinio 
orientavimo sritis, tik nurodomi du jos elementai: profesinis informavimas ir konsultavimas. Rei-
kalavimai šių paslaugų teikimui buvo apibrėžti poįstatyminiame akte – Profesinio informavimo 
ir konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų apraše (2005). Sisteminiu požiūriu apraše yra api-
brėžiamos svarbios profesinio orientavimo sistemos funkcinės sudedamosios dalys: už profesinį 
informavimą ir profesinį konsultavimą atsakingos įstaigos ir jų funkcijos, konkrečios specialistų 
funkcijos skirtingose įstaigose (bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštosiose mokyklose, profesinio 
informavimo taškuose, profesinio orientavimo centruose), veiklos koordinavimo mechanizmai.

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo aktualioje redakcijoje (2007) pateikia-
mas naujas profesinio orientavimo (kaip proceso, apimančio profesinį informavimą ir profesinį 
konsultavimą) apibrėžimas, nurodoma, kad profesinis orientavimas yra neatsiejama visos profesi-
nio mokymo sistemos dalis. Ši įstatymo nuostata implikuoja loginę išvadą, kad profesinis orienta-
vimas turi būti ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir visos švietimo sistemos integruota dalis.

Vieni svarbiausių politinių dokumentų, tačiau įtakos profesinio orientavimo sistemos kūri-
mui ir plėtotei, yra Profesinio orientavimo strategija ir jos įgyvendinimo planas (2004), patvirtinti 
švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų. Pagrindinis strategijos tikslas – 2009 
m. sukurti aplinką profesinio orientavimo sistemai. Dokumente apibrėžiama visuma paslaugų, 
sudarančių profesinio orientavimo paslaugas (tarp jų minimos profesinio informavimo, profesinio 
konsultavimo, profesinio švietimo, asmeninio patarimo, įdarbinimo ir kitos paslaugos), pažymima 
profesinės karjeros planavimo svarba (karjeros ugdymo veikla). Sisteminiu požiūriu strategijoje 
aptariamos tokios svarbios profesinio orientavimo sistemos funkcinės sudedamosios dalys: įstai-
gos ir jų tinklas, finansavimo, kokybės užtikrinimo, veiklos teisinio reguliavimo, planavimo ir koor-
dinavimo mechanizmai, tikslinės vartotojų grupės, paslaugų teikėjai, jų rengimas ir kt. Vykdant 
profesinio orientavimo strategiją, švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Profesinio infor-
mavimo standartas (2007), tačiau dar nėra oficialiai įteisinto profesinio konsultavimo standarto ir 
dokumentų, reglamentuojančių ugdymo karjerai ar kitas profesinio orientavimo sistemos veiklos 
rūšis.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintame Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 
metų nuostatų įgyvendinimo programos priemonių plane (2005) minima profesinio informa-
vimo ir konsultavimo sistema ir Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS). 

•
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Svarbu pažymėti, kad pastaroji sistema pagal savo pobūdį yra priskiriama kompiuterizuotų infor-
macinių sistemų tipui (t. y. sukurta interneto svetainė www.aikos.smm.lt). Ši sistema (sukurta Lie-
tuvos švietimo informacinės sistemos pagrindu, integruojant ją su Lietuvos darbo biržos, Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnybos ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
informacinių sistemų duomenų bazėmis) neretai yra klaidingai suprantama kaip visa profesinio 
orientavimo sistema, sudaryta iš institucijų, specialistų, infrastruktūros ir kitų elementų.

Įgyvendinant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos veiksmų planą (2007), Švietimo ir mokslo ministerijoje rengiama atskira nacionalinė 
profesinio orientavimo programa, kurios tikslas – sudaryti sąlygas profesinio orientavimo siste-
mos plėtrai: užtikrinti jos vientisumą ir nuoseklumą pereinant iš bendrojo lavinimo mokyklos į 
profesines ar aukštąsias mokyklas, tinkamą profesinio orientavimo paslaugų įvairovę, kokybę ir 
prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo priemonių kūrimą ir 
specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių dalyvavimą profesinio orien-
tavimo paslaugų plėtotėje.

Kalbant apie institucijas, įgyvendinančias profesinio orientavimo politiką, pastebimas 
nuoseklios teisinės bazės, kuri aiškiai reguliuotų profesinio orientavimo paslaugų teikimą, trūku-
mas. Dėl šios priežasties Švietimo ir mokslo ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
pavaldžios institucijos, kurios vienaip ar kitaip yra susijusios su profesinio orientavimo paslaugų 
organizavimu ir teikimu neretai turi panašias funkcijas, persidengiančias veiklos sritis ir tikslines 
grupes. Švietimo srityje veikia šios institucijos: Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų 
Karjeros planavimo centras, profesinio informavimo taškai bendrojo lavinimo ir profesinėse moky-
klose, karjeros centrai aukštosiose mokyklose. Vadovaujantis bendrojo lavinimo mokyklų audito 
metodika mokyklose organizuojama profesinio orientavimo veikla. 

Darbo rinkos srityje veikia šios institucijos: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (joje 
įsteigtas Karjeros planavimo skyrius) ir jos teritoriniai padaliniai, Darbo birža ir jos teritoriniai pada-
liniai, jaunimo darbo centrai. 

Visose pirmiau nurodytose institucijose dirbantys specialistai iki šiol neturi oficialaus pro-
fesijų konsultanto, profesijų patarėjo ar kito statuso, aiškios kvalifikacijos tobulinimo sistemos. 
Šalies aukštosiose mokyklose (pvz., Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus 
pedagogikos universitete, Šiaulių universitete, Klaipėdos universitete, Marijampolės ir Žemaitijos 
kolegijose) yra tik kelios programos, jų specializacijos ar atskiri kursai, kurių turinys susijęs su pro-
fesinio orientavimo veikla. 

Dažniausiai pirmiau nurodytose institucijose vykdomos profesinio informavimo, profesinio 
konsultavimo, įdarbinimo paslaugos, mažiau – ugdymo karjerai paslaugos (yra tik šios veiklos ele-
mentų – mokymo kursai, programos, kuriose mokoma parengti CV, prisistatyti darbdaviui, dirbti 
komandoje, pažinti asmenines savybes ir jų sąsajas su profesine veikla ir kt.).

Sistemos požiūriu svarbiausia tai, kad nėra aišku, kaip visos šios institucijos ir paslaugos 
dera tarpusavyje, kokiu būdu profesinio orientavimo paslaugos pasiekia mokinius ir darbuoto-
jus, taip pat ir tuos, kurie negali būti priskirti pirmiau nurodytoms kategorijoms (pvz., bedarbiai). 
Profesinio orientavimo sistemos atžvilgiu darbo rinkos srityje situacijai turi įtakos vykstanti darbo 
rinkos mokymo struktūrų pertvarka, dar tik planuojamas profesinio orientavimo centrų tinklo 
kūrimas, švietimo srityje – pertvarka švietimo srities struktūrose, susijusi su planuojama Respu-
blikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų reorganizacija, jo Karjeros planavimo centro funkcijų 
plėtotė, savivaldybių vaidmens stiprėjimas organizuojant ir kontroliuojant profesinio orientavimo 
paslaugų teikimą regionuose, profesinio informavimo taškų tinklo kūrimas, numatomas profesi-
nio orientavimo kabinetų kūrimas bendrojo lavinimo mokyklose ir karjeros planavimo kabinetų 
kūrimas profesinėse mokyklose, tolesnė karjeros centrų plėtotė aukštosiose mokyklose. 

Nėra vienos koordinuojančios institucijos, kuri užtikrintų tolygią profesinio orientavimo 
paslaugų plėtotę švietimo ir darbo rinkos srityse, socialinių partnerių ir kitų interesų grupių (angl. 
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stakeholders) įtraukimą į šį procesą. Kalbant apie koordinavimo mechanizmų užuomazgas svarbu 
paminėti 2006 m. įsteigtą Lietuvos profesinio orientavimo tarybą – patariamąją instituciją, kurios 
paskirtis – šalies lygmeniu nagrinėti svarbiausius profesinio orientavimo sistemos plėtotės klau-
simus, teikti siūlymus institucijoms ir organizacijoms, įgyvendinančioms Profesinio orientavimo 
strategiją, teikiančioms profesinio orientavimo paslaugas ar kitaip susijusioms su šių paslaugų 
teikimu. Tarybą sudaro valstybės institucijų, savivaldybėms, aukštosioms, profesinėms ir bendrojo 
lavinimo mokykloms, darbdavių bei darbuotojų interesams atstovaujančios organizacijos, jau-
nimo ir suaugusiųjų visuomeninių organizacijų deleguoti atstovai.

Apžvelgus Europos Sąjungos valdymo institucijų priimtus politinius ir strateginius doku-
mentus, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, kitus normatyvinius dokumentus pastebėta, kad 
profesinio orientavimo sistemos sritis nėra aiškiai reglamentuojama: nėra nusistovėjusios 
„profesinio orientavimo“ sąvokos apibrėžties, reglamentuojama profesinio orientavimo veikla 
neformuoja visuminio, nuoseklaus profesinio orientavimo sistemos modelio. Dėl šios priežasties 
esamų politinių profesinio orientavimo sistemos prielaidų (Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės 
aktų ir kitų normatyvinių dokumentų) nepakanka visuminiam, nuosekliam profesinio orientavimo 
sistemos modeliui kurti. Reikalingas įvairių politinių dokumentų suderinimas ir išgryninimas, veiks-
mingų profesinio orientavimo sistemos valdymo ir koordinavimo mechanizmų formavimas ir sti-
prinimas, veiksmingas dialogas tarp Švietimo ir mokslo, Socialinės apslaugos ir darbo ministerijų, 
socialinių partnerių, profesinio orientavimo paslaugų teikėjų, vartotojų ir kitų interesų grupių.

IŠVADOS

1. Apibrėžiant profesinio orientavimo sampratą, jo sąvokinio mechanizmo bei traktuotės 
skirtinguose kontekstuose problematika išlieka aktuali. Vienos mokslinėje literatūroje ir politi-
niuose dokumentuose vienodai priimtinos profesinio orientavimo sąvokos apibrėžties nebuvi-
mas aiškinamas ne tik skirtingomis teorinėmis pozicijomis, tendencija nagrinėti atskirus profesinio 
orientavimo sistemos elementus (ypač teoriniuose darbuose) arba visuminį šio reiškinio aspektą, 
bet ir yra nulemtas pačios sąvokos kompleksiškumo ir prigimties. Profesinio orientavimo sąvoka 
lieka atvira performulavimui, nes nagrinėjant ją būtina atsižvelgti į platesnį kultūrinį, socialinį ir 
politinį kontekstą.

2. Lietuvos mokslininkų darbuose sukurtos svarbios, tačiau nepakankamos prielaidos visu-
miniam, nuosekliam profesinio orientavimo sistemos modeliui kurti ir plėtoti. Šis reiškinys gali būti 
aiškinamas didesniu dėmesiu atskiriems profesinio orientavimo sistemos modelio elementams 
ignoruojant platesnį kontekstą ir skirtingų sistemos elementų funkcines sąsajas.

3. Dėl skirtingo profesinio orientavimo reiškinio traktavimo, nevienodai interpretuojamų ir 
įgyvendinamų teisės aktų, silpno dialogo tarp profesinio orientavimo srities politikos formavime 
ir jos įgyvendinime dalyvaujančių institucijų Lietuvos ir Europos Sąjungos politiniai dokumentai, 
reguliuojantys profesinio orientavimo sritį, jų įgyvendinimo praktika formuoja svarbias, tačiau 
nepakankamas prielaidas sėkmingam profesinio orientavimo sistemos kūrimui ir plėtotei. Siekiant 
visuminės, nuoseklios profesinio orientavimo sistemos kūrimo ir plėtotės svarbu išgryninti ir sude-
rinti teorines ir politines nuostatas, užtikrinti jų dermę su jas įgyvendinančių institucijų praktika.
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SummARY

THEORETICAL AND POLITICAL BACKGROUND FOR THE DEVELOPMENT OF A GUIDANCE 
 SYSTEM IN LITHUANIA

Guidance is considered to be one of the main factors contributing to the lifelong learning, 
economic and workforce development, employment, social inclusion and equal opportunities. 
Services offered by guidance system are intended to help the person to identify interests, apti-
tudes and skills referred to the chosen career path, to acquire lifelong learning motivation, career 
planning and career management skills, to create and implement effective career plans, adapt to 
the economic and labour market changes and deal with other personal and social problems. 

The present article discusses guidance phenomena in respect of attributed systematic 
characteristics. The main aim of the article is to review and analyse research work and policy 
documents in the field of guidance in order to highlight the theoretical and political background 
for the development of a guidance system in Lithuania.

The article consists of three parts: the first addressing the issue of different concepts of 
guidance, the second makes a review of the research work by scientists in Lithuania in the field of 
guidance and the related topics, the third part gives the relevant perspective of the main tenden-
cies in the guidance policy on European Union and national levels as well as the implementation 
of the policy in various guidance settings.

Various concepts are being used to describe the range of activities and services that fall 
under the guidance category (e.g. vocational guidance, career guidance, careers education, career 
counselling, career designing, guidance and counselling, lifelong guidance, guidance). In the first 
part of the article guidance is described as a system of interconnected services and activities (such 
as information provision, counselling, careers education) intended to assist (enable) individuals of 
any age and at any point of their lives, to evaluate personal interests, abilities, aptitudes in order to 
make successful educational, training and occupational choices and to manage personal career. 
As a conclusion it is argued that it has been a great challenge for scientists, politicians and practi-
tioners to agree on common definition of guidance concept as it is a subject to redefinitions and 
depends on broader social, educational and political context.

The results of numerous research works made by scientists in Lithuania from the 1980 on 
are presented in the next part of the article. Each gives the relevant perspective and addresses 
specific issues in guidance and the related topics. Some of the research works are more focused 
on the guidance as a system, analyses its functional parts, others discusses only certain aspects 
of guidance services. However it was concluded that this does not constitute a sufficient back-
ground for development of consistent guidance system in Lithuania because of the tendency to 
elaborate fragmented aspects loosing focus on guidance as a whole system. 

The European Union policies and programmes for lifelong guidance, the results of the 
work of the Expert group on lifelong guidance in European Commission and other EU policy 
initiatives as well as national policy developments (e.g. the National guidance strategy, new 
amendments to the Law on vocational education and training) of the two ministries responsible 
of the guidance policies in the country are being considered in the final part of the article. Policy 
documents adopted on national and European Union level are useful for development of guid-
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ance system in Lithuania but still need some clarifications and harmonization. It is clear that guid-
ance policy implementation on institutional level is still challenging because of the vast examples 
of the different and sometimes overlapping, even confusing guidance services provision in the 
country. The need for better links between guidance theory, policy and practice is recognised in 
the article. It also stands as a final conclusion of the whole analysis attempted by this article.
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