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Įvadas
Žodis "orientavimas" atsirado dar 1530-aisiais ir apibrėžiamas kaip elgesio nukreipimo
procesas. Orientavimas karjerai gali būti apibrėžiamas kaip bendrojo lavinimo mokyklos tobulėjimo
programa, skirta padėti asmenims priimti ir įgyvendinti kompetentingus edukacinius ir profesinius
sprendimus. Paprastais žodžiais tariant, tai yra kelionė, kurioje žmonės tobulėja priimdami
brandžius ir kompetentingus sprendimus. Tai orientavimo, krypties nurodymo veiksmas; taip pat ir
patarimo reikalaujantis veiksmas. 1
Realybė yra tokia, kad karjeros orientavimas yra labiau orientuotas į jaunimą, o ne į
suaugusiuosius.
Norplus Adult 2015 m. projektas Karjeros ugdymas suaugusiųjų švietime, kurį finansavo
Šiaurės ministrų taryba (projekto Nr. NPAD-2015/10076), buvo sukurtas siekiant, kad ši karjeros
ugdymo kelionė suaugusiems būtų labiau struktūrizuota ir remtųsi realiais jų poreikiais.
Projekto metu buvo atliktas išsamus tyrimas, siekiant pamatyti orientavimo karjerai realybę
projekto partnerių šalyse, ir remiantis tyrimų rezultatais buvo parengta orientavimo karjerai
programa.
I skyriuje pateikiama informacija apie orientavimo karjerai sistemas projekto partnerių
šalyse - Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Šiame skyriuje rasite pagrindinę
informaciją apie orientavimo karjerai teisines sistemas, institucijas, atsakingas už karjeros
orientavimą projekto partnerių šalyse, ir universitetų sąrašą, kuriuose galite rasti karjeros
konsultantų studijų programas.
II skyriuje yra dalis tyrimų rezultatų. Jį sudaro informacija apie tai, kaip vyko tyrimas, kokie
metodai buvo naudojami, taip pat pateikiama informacija apie tyrimų rezultatus ir išvadas. Tyrime
dalyvavo 200 suaugusiųjų, 151 karjeros konsultantas, asmenys, teikiantys orientavimo karjerai
paslaugas ir 38 darbdaviai. Šis skyrius gali padėti karjeros konsultantams suprasti realius klientų
poreikius ir potencialių darbdavių lūkesčius. Visą tyrimų versiją galima rasti svetainėse
www.motivated.com ir www.adultguidance.lv.
III skyriuje pateikiama informacija tomis temomis, kurios yra svarbios suaugusiems
orientavimo karjerai procese. Temų pasirinkimas buvo pagrįstas tyrimais ir išbandytais programos
rezultatais. Galutinėje programos versijoje yra ne tik temos, bet ir karjeros konsultantams siūlomos
nuorodos bei literatūros sąrašas, kuriuos galima rasti projekto tinklalapiuose www.motivated.com ir
www.adultguidance.lv.

1

https://www.mindler.com/career-guidance-meaning-benefits-importance
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1. Politinė ir teisinė sistema
1.1. Suaugusiųjų orientavimo karjerai ir karjeros vystymo politinė ir teisinė sistema
Islandijoje
Nacionalinė suaugusiųjų orientavimo karjerai politika Islandijoje ir esamos situacijos analizė
Orientavimą karjerai teikia sertifikuotos mokyklos konsultantai visuose mokyklų
lygmenyse, mokinių ir konsultantų santykis pradinėje mokykloje, vidurinės mokyklos žemesnėse ir
aukštesnėse klasėse yra 1/500, universitete - 1/1500. Orientavimo karjerai paslaugos suaugusiems
yra teikiamos visą gyvenimą trunkančio mokymosi centruose ir valstybinėse įdarbinimo agentūrose.
Piliečiai ir pabėgėliai Islandijoje turi teisę gauti nemokamas orientavimo karjerai ir konsultavimo
paslaugas.
Politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai bei besikeičiantis orientavimo karjerai vaidmuo
ir orientavimo karjerai politika
Per pastaruosius 20 metų edukacijos ir profesijos konsultantų paklausa gana greitai išaugo.
Konsultantai dirba visuose mokyklų lygmenyse, taip pat valstybinėse įdarbinimo agentūrose, o
švietimo ir mokymo paslaugų centras koordinuoja suaugusiųjų švietimą. Apie 85% konsultantų turi
specialųjį edukacinį ir profesinį konsultavimo išsilavinimą. 2008 ir 2010 m. parlamente buvo
priimti studentų ir suaugusiųjų piliečių teisių į edukacinį ir profesinį konsultavimą įstatymai.
Islandijos vyriausybė išsikėlė tikslą pakelti žmonių, esančių darbo rinkoje, švietimo lygį.
Tam, kad pakeltų išsilavinimo lygį, 2005 m. vyriausybė pasirašė susitarimą su socialiniais
partneriais. Siekiama, kad iki 2020 m. 90 proc. darbo jėgos turėtų vidurinį arba aukštesnį
išsilavinimą.
Visą gyvenimą trunkančio orientavimo politika kaip integruota žmogiškųjų išteklių vystymo
politikos dalis - iššūkiai ir galimybės
Islandija yra vienintelė šalis, priėmusi įstatymą, kuriame teigiama, kad karjeros konsultanto
profesija gali užsiimti tik atestuoti edukacijos ir profesijos konsultantai. 2009 m. teisės aktuose
teigiama, kad konsultantų pareigas turėtų užimti tik sertifikuotos mokyklos ir karjeros konsultantai.
Pagal Įstatymo Nr. 63/2006 1 pastraipą, licencija suteikiama pareiškėjui, kuris baigė karjeros
konsultavimo studijas švietimo ministro patvirtintame universitete. Nuo 2008 m. iki 2010 m. buvo
priimti keturi skirtingi įstatymai, kuriais nustatytos Islandijos visą gyvenimą trunkančios
orientavimo politikos kryptys. Šie teisės aktai apibrėžia orientavimą kaip mokinio teisę, kurią turėtų
suteikti licencijuoti konsultantai visų amžiaus grupių moksleiviams. 2008 m. pagrindinės mokyklos
įstatyme ir 2008 m. vidurinės mokyklos įstatyme nurodoma, kad visi mokiniai turi teisę į edukacinį
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ir profesinį konsultavimą. Tokia pati teisė nustatyta 2010 m. kovo mėn. suaugusiųjų švietimo
įstatyme.
Visi konsultantai, dirbantys švietimo sektoriuje ir orientavimo karjerai srityje, turi panašų
pagrindą ir išsilavinimą – Islandijos universiteto edukacinio ir profesinio konsultavimo magistro
laipsnį. Dėl to skirtingų sektorių konsultantai gali lengviau bendrauti ir bendradarbiauti.
Besikeičiantis pasaulis ir orientavimo karjerai vaidmuo - įgūdžiai ir gebėjimai visą gyvenimą
trunkančio orientavimo karjerai specialistams
2009 m. Islandijos parlamentas priėmė teisės aktus dėl edukacijos ir profesijos konsultantų.
Pagal įstatymą tik švietimo ministro licenzijuoti asmenys gali vadintis ir dirbti edukacijos ir
profesijos konsultantais. Licencija yra suteikiama pareiškėjams, baigusiems edukacinio ir profesinio
konsultavimo studijas švietimo ministro patvirtintame universitete. Jei kyla abejonių dėl pareiškėjo
(dėl licenzijos vadintis edukacijos ir profesijos konsultantu) atitikimo šio įstatymo nustatytiems
kriterijams, reikia kreiptis į švietimo ministro paskirtą vertinimo komitetą (ketverių metų
laikotarpiui). Patvirtinus edukacijos ir profesijos konsultanto pavadinimą pagal įstatymą, klientų
naudai garantuojamos tam tikros kokybės paslaugos.
2010 m. pradėta vykdyti atnaujinta edukacinio ir profesinio konsultavimo magistro laipsnio
studijų programa. Tai yra 120 ECTS kreditų (edukacinis ir profesinis konsultavimas - 18 kreditų,
studijų programos teorija, intervencijos ir vertinimas - 14 kreditų, mokymasis apie asmenines,
socialines problemas - 10 kreditų, 30 – magistro laipsnio stažuotė ir 10 – metodikos pasirinkimas.
Pasirenkamą kursą sudaro ne mažiau kaip 8-10 vienetų. Magistro laipsnio baigiamasis darbas yra 30
kreditų. Studentai, įgiję profesinio konsultavimo diplomą, gauna 60 ECTS kreditų magistro studijų
programoje. Islandijos universitetas yra vienintelė institucija, teikianti profesinio orientavimo
studijas.
Karjeros konsultantų mokymo programos

Institucija

Svetainė

Islandijos
http://english.hi.is/
universitetas
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Studijų
programa
Profesinis
konsultavimas
ir orientavimas

Išsilavinimas
Edukologijos
magistras

Studijų
trukmė
2 metai

1.2. Suaugusiųjų orientavimo karjerai ir karjeros vystymo politinė ir teisinė sistema
Latvijoje
Latvijoje gyventojai turi teisę į nemokamą orientavimą karjerai ir konsultavimą.
Gyventojų teisės į nemokamą orientavimą karjerai ir konsultavimą yra apibrėžiamos:
•

Socialinės apsaugos įstatymu (1995): dirbantis arba norintis dirbti apmokamą darbą

žmogus turi teisę į nemokamą konsultaciją dėl išsilavinimo ar profesijos pasirinkimo,
•

Bedarbius bei darbo ieškančius asmenis palaikantis įstatymas (2002): profesinis

orientavimas yra prevencinė priemonė prieš bedarbystę, asmuo, turintis nuolatinę gyvenamą vietą
Latvijos Respublikoje ir norintis įgyti išsilavinimą ar dirbti apmokamą darbą, turi teisę į profesinį
konsultavimą.
Orientavimo karjerai politikos vystymosi istorija
1994:

Profesinio orientavimo koncepcija (Protokolas Nr. 57, Ministrų kabinetas,
1994-11-15).

2005:

Darbo grupė pradėjo dirbti ties koncepcija „Dėl karjeros vystymo palaikymo
sistemos” (pagrįsta ET Rezoliucija, priimta 2004 gegužės 28).

2006:

Švietimo vystymo gairės 2007 – 2013 (Ministrų kabineto įstatai, Nr. 742,
2006-09-27).
„Dėl „Karjeros vystymo palaikymo sistemos tobulinimo” koncepcijos“ (Ministrų
kabineto įstatai, Nr.214). Šio dokumento pagrindu buvo įkurta Kooperacijos taryba
orientavimo karjerai sistemai, kurios tikslas yra vystyti ir skatinti orientavimo karjerai
paslaugų kokybę, siekiant palengvinti studijų bei karjeros pasirinkimą, atitinkantį
kiekvieno individo sugebėjimus bei interesus.

2007:

Mokymosi visą gyvenimą gairės 2007 – 2013 (Ministrų kabineto įstatai, Nr. 11).
Ministrų kabinetas patvirtino profesinius karjeros konsultantų standartus.

2010:

Kooperacijos tarybos įstatai dėl karjeros vystymo palaikymo sistemos.
„Latvija 2030". Tvari vystymo strategijos Latvijoje plėtra iki 2030.

2012:

Nacionalinis vystymo Latvijoje planas 2014 – 2020.

Pagrindiniai suaugusiųjų karjeros vystymo principai buvo suformuluoti remiantis Europos
dokumentais:
2008 lapkričio 3d. Europos taryba priėmė rezoliuciją dėl sėkmingo karjeros visą gyvenimą
palaikymo įtraukimo į mokymosi visą gyvenimą strategijas (Karjeros orientavimas ir viešoji
9

politika: atotrūkio panaikinimas (2004) EBPO, p. 19.).
Europos Tarybos ir EBPO išleistas dokumentas „Karjeros vystymo palaikymas – politikos
formuotojų vadovas" (2011).
Už karjeros vystymo palaikymo sistemos tobulinimą politiniu lygmeniu yra atsakinga Socialinių
reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerija.

Už karjeros orientavimą atsakingos institucijos Latvijoje
Nacionalinio švietimo vystymo agentūra (NŠVA): agentūra yra atsakinga už karjeros palaikymo
sistemos įtraukimą į švietimo ir įdarbinimo sektorius ir bendradarbiavimo tarp susijusių institucijų
skatinimą.
Ekonomikos ministerija: užtikrina savalaikes ir išsamias prognozes darbo rinkoje bei atitinkamų
planavimo dokumentų tobulinimą;
Švietimo ir mokslo ministerija: ugdymo karjerai vystymas;
Valstybinė įdarbinimo agentūra (VĮA): atsakinga už karjeros konsultavimo srities tobulinimą.
VĮA paslaugų skyrius yra vienintelė valstybinė institucija, užtikrinanti nemokumą konsultavimą
mokslo bei karjeros pasirinkimo klausimais visoms gyventojų grupėms, teikianti psichologinę
pagalbą, nemokamą konsultavimą karjerai bedarbiams, ieškantiems darbo bei studentams.
Socialinės integracijos valstybinė agentūra: pagalba neįgaliems žmonėms suteikiant galimybes
atrasti save profesinėje srityje bei išbandyti save tam tikrame darbe.
Vietinė valdžia (Savivaldybės):
Vietinės valdžios institucijų dalyvavimas įtvirtinant karjeros palaikymą ir švietimą yra
apibrėžiamas Koncepcijoje (2006) bei 17 Švietimo įstatymo straipsnyje (15 punktas).
Privalo užtikrinti profesinį orientavimą ir ugdymą karjerai vaikams bei jaunimui, įskaitant
karjeros palaikymo ir švietimo informacijos paruošimą bei sklaidą, kartu ir informacijos
dėl planuojamų teritorinių įdarbinimo galimybių bei atskirų kasmetinių veiklų
įgyvendinimo, pvz. Atvirų durų dienų organizavimas, t. t. (Švietimo įstatymas, 1999).
Egzistuoja privačios kompanijos bei institucijos, kurios siūlo konsultavimą ir orientavimą
bedarbiams bei ieškantiems darbo asmenims.
10

Mokymo programos karjeros konsultantams
Institucija

Internetinis

Studijų programa

Kvalifikacijos

puslapis

Studijų
trukmė

Latvijos
žemdirbystės
universitetas
Liepojos
universitetas

www.llu.lv

Karjeros konsultantas

Švietimo ir mokslo
magistras

2 metai

www.liepu.lv

Karjeros konsultantas

Švietimo ir mokslo
magistras

2 metai

Rezeknes
technologijos
akademija
Daugpilio
universitetas

http://www.ru.lv

Karjeros konsultantas

Švietimo ir mokslo
magistras

2 metai

www.du.lv

Karjeros konsultantas ir
jaunimo reikalų
specialistas

Švietimo ir mokslo
magistras

2 metai
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1.3. Suaugusiųjų orientavimo karjerai ir karjeros vystymo politinė ir teisinė sistema
Lietuvoje
Įvadas
Ministerijos lygiu orientavimas karjerai yra kontroliuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo
ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurių
ministrai reguliuoja profesinio orientavimo tvarką bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio
mokymo įstaigose ir kitose institucijose (išskyrus aukštojo mokslo įstaigas), profesinio orientavimo
centruose, kitose švietimo pagalbos institucijose, darbo centruose ir kitose institucijose. Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerija, vykdydama profesinį orientavimą, organizuoja prognozuojamus
tyrimus ir žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje rezultatų sklaidą. Švietimo lygiu klientams
paslaugas teikia 700 profesijos patarėjų tarnybų, kurios yra bendrojo lavinimo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose, švietimo centruose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir kt.
Orientavimas karjerai

Lietuvoje vyksta: a) bendrajame ir profesiniame mokyme; b)

aukštajame moksle; c) suaugusiųjų švietime, profesinio orientavimo srityje nėra specialių,
suaugusiems skirtų mokymo priemonių, rekomendacijų ir t. t.; d) darbo centruose privačiame ir
viešajame sektoriuose.
Teisės aktai ir politika Lietuvos Respublikos profesinio orientavimo ir karjeros srityje
Remiantis Profesinio orientavimo strategija profesinio orientavimo tikslai yra:
1) teikti Lietuvos žmonėms informaciją apie studijas ir įdarbinimo galimybes;
2) visiems gyventojams suteikti kokybišką profesinio orientavimo paslaugą, nepaisant jų
amžiaus, lyties, tautybės ir gyvenamosios vietos ar socialinės padėties, atsižvelgiant į asmeninius ir
socialinius poreikius;
3) tobulinti jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo įgūdžius, palaikyti jų verslo idėjas ir nuolatinį
žinių siekimą;
4) skatinti žmones būti socialiai aktyviais ir atsakingais už savo profesinę veiklą.
Remiantis Švietimo įstatymo 16 straipsniu:
Neformalaus suaugusiųjų švietimo tikslas - sukurti teigiamas mokymosi visą gyvenimą
sąlygas, patenkinti jo/jos žinių poreikius, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų įgūdžių.
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Karjeros konsultavimo paslaugos Lietuvoje. Pagrindiniai šalies suaugusiųjų profesinio
orientavimo organizatoriai
Karjeros paslaugas teikia profesinės mokyklos, suaugusiųjų švietimo centrai, privačios
organizacijos, valstybinės institucijos. Taip pat sukurtas valstybinių institucijų tinklas - Lietuvos
darbo birža ir jos padaliniai apskričių savivaldybėse visoje Lietuvoje (10 darbo biržos padalinių).
•

Galima įgyti profesiją profesinėse mokyklose, taip pat ir vidurinį išsilavinimą;

suaugusieji, vyresni nei 18 metų, gali lankyti šias mokyklas; taip pat yra profesinių mokyklų, į
kurias priimami žmonės, turintys vidurinį išsilavinimą.
•

Suaugusiųjų švietimo centrai. Čia gali mokytis suaugę, vyresni nei 18 metų amžiaus,

neturintys pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo žmonės. Centruose teikiamos orientavimo karjerai
paslaugos. Suaugusieji, kurie mokėsi suaugusiųjų švietimo institucijose, gauna nemokamas ugdymo
karjerai paslaugas: integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, individualias ir grupines
konsultacijas karjerai. Ši veikla vyksta ir šiandien, atsižvelgiant į švietimo įstaigos galimybes, dirba
karjeros koordinatorius, paslaugas teikia ir psichologai.
•

Valstybinių institucijų tinklas - Lietuvos darbo birža ir jos padalinai apskričių

savivaldybėse visoje Lietuvoje (10 darbo biržos padalinių). Darbo biržos padaliniai vykdo darbo
rinkos ir užimtumo politiką. Darbo biržos padaliniai dažniausiai padeda bedarbiams žmonėms,
registruoja laisvas darbo vietas. Darbo biržoje bedarbiai gali gauti informaciją apie laisvas darbo
vietas ir įdarbinimo galimybes. Darbo biržos specialistai taip pat teikia ir profesinio konsultavimo
paslaugas. Darbo biržos padaliniai organizuoja ilgalaikių bedarbių mokymą, jeigu žmonės nori
persikvalifikuoti ir įgyti naują specialybę. Darbo biržos padaliniai yra sudarę sutartis su švietimo
įstaigomis, todėl mokymus apmoka darbo biržos padaliniai. Darbo biržos padaliniai
bendradarbiauja su darbdaviais, kad padėtų jiems rasti kvalifikuotų darbuotojų.
•

Privačios organizacijos ir visuomeninės organizacijos teikia mokamas konsultavimo

karjerai paslaugas. Remiantis apklausoje surinkta informacija, karjeros paslaugų teikėjai teikia šias
paslaugas: tikrina darbuotojus ir juos vertina; konsultuoja karjeros planavimo klausimais; teikia
žmogiškųjų išteklių valdymo ir konsultavimo paslaugas; organizuoja mokymus ir pagalbą; įdarbina
žmones. Jie bendradarbiauja su įmonėmis, organizuoja mokymus darbo vietoje ar organizacijose ir
padeda joms rasti darbuotojus.
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Karjeros paslaugų teikėjų rengimas Lietuvoje
Vytauto Didžiojo universitetas rengia specialistus pagal „Karjeros valdymo“ programą.
Karjeros edukologijos specialistai rengiami Šiaulių universitete. Karjeros planavimo specialistai
rengiami Klaipėdos universitete. Darbo ir organizacijos psichologai rengiami Vilniaus universitete,
M. Romerio universitete Vilniuje ir Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Ši studijų programa
rengia aukštos kvalifikacijos psichologus - organizacijų konsultantus. Projektų įgyvendinimas
susijęs su karjeros valdymu. 2012-2014 m. visi Lietuvos suaugusiųjų švietimo centrai dalyvavo
karjeros paslaugų projekte „Karjeros ugdymo ir stebėjimo modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime bei profesiniame mokyme“. Karjeros paslaugas teikia karjeros konsultantai, išorės karjeros
konsultantai ir psichologai. Visi projekto dalyviai baigė specialius kursus ir įgijo reikiamas
kompetencijas. Suaugusieji, kurie mokosi suaugusiųjų švietimo institucijose, gali gauti nemokamas
karjeros paslaugas: integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, individualias ir grupines
ugdymo karjerai konsultacijas.
Institucija

Svetainė

Vytauto
Didžiojo
universitetas
Šiaulių
universitetas
Klaipėdos
universitetas
Lietuvos
Edukologijos
universitetas
Vilniaus
universitetas

www.vdu.lt

Mykolo
Romerio
universitetas
Vytauto
Didžiojo
universitetas

www.mruni.eu Darbo ir
organizacinė
psichologija
www.vdu.lt
Organizacinė
psichologija

14

Studijų
Išsilavinimas
programa
Karjeros valdymas Edukologijos mokslų
bakalauras

Studijų
trukmė
4 metai

www.su.lt

Karjeros ugdymas

1,5 metai

www.ku.lt

Karjeros
planavimas
Karjeros
planavimas

Edukologijos
magistras
Karjeros ugdymo
magistras
Karjeros ugdymo
magistras
Organizacinės
psichologijos
magistras
Organizacinės
psichologijos
magistras
Organizacinės
psichologijos
magistras

2 metai

https://leu.lt
www.vu.lt

Organizacinė
psichologija

2 metai
3 metai

2 metai
2 metai

1.4. Suaugusiųjų orientavimo karjerai ir karjeros vystymo politinė ir teisinė sistema
Norvegijoje
Šalies valdžios institucijos yra teisiškai įpareigotos stebėti 16 - 21 metų amžiaus jaunuolius,
kurie nei mokosi, nei dirba (Švietimo įstatymas § 3 - 6 ir pakeitimai § 9 - 2).
Suaugusieji (25 metų ir vyresni), baigę pradinę mokyklą ir vidurinę mokyklą ar atitinkamą
mokyklą Norvegijoje ar kitoje šalyje, bet neįgiję aukštesniojo vidurinio išsilavinimo, turi teisę į
aukštąjį vidurinį išsilavinimą (įstatymu nustatytos suaugusio asmens teisės, Švietimo įstatymas §
4A - 3). Ši suaugusiųjų grupė turi teisę gauti karjeros orientavimo paslaugas pagal reikalavimus,
kuriuos jie turi atitikti (Švietimo įstatymas § 4 - 8).
Atsakingi už orientavimą karjerai Norvegijoje
Vidurinė mokykla (8 - 10 klasės). Privalomas dalykas (110 val.) - Švietimo pasirinkimas (žr.
Norvegijos švietimo direktoratą).
Aukštoji vidurinė mokykla siūlo edukacinį ir profesinį konsultavimą (Švietimo įstatymas § 9
- 2 ir pakeitimai § 22 - 3):
•

konsultavimas ir orientavimas dėl išsilavinimo ir profesijos pasirinkimo,

•

atnaujinta informacija apie švietimo galimybes Norvegijoje ir kitose šalyse,

•

atnaujinta informacija apie laisvas vietas ir darbo rinką vietos, nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu,

•

mokymai, kaip surasti informaciją ir naudotis vadovavimo įrankiais,

•

informacija apie paraiškų pateikimo terminus, priėmimo kriterijus ir finansinės
paramos sistemą,

•

mokymai ir konsultavimas dėl darbo ir kitų paraiškų teikimo procedūros.

Aukštasis mokslas - dauguma universitetų / kolegijų, tiek privačių, tiek valstybinių, teikia
asmenines, išsilavinimo ir orientavimo karjerai paslaugas; tolesnes išsilavinimo ir įsidarbinimo
galimybes.
Norvegijos darbo ir gerovės administracija (NAV) yra pagrindinė Norvegijos suaugusiųjų
orientavimo karjerai paslaugų teikėja. Pagal įstatymą tarnyba teikia patarimus ir pagalbą
ieškantiems darbo. Vietos valdžios institucijos ir centrinė vyriausybė bendradarbiauja, tam, kad
rastų tinkamus sprendimus vartotojams, įkurta maždaug 450 NAV biurų savivaldybėse ir miesto
rajonuose. Tai yra nemokamas pasiūlymas. NAV administruoja didelę dalį svarbiausių socialinių
išmokų ir socialinės apsaugos sistemas Norvegijoje (bedarbio pašalpos, ligos išmoka, darbo
mokesčių lengvata, invalidumo pensija ir senatvės pensija sulaukus pensinio amžiaus). Tai reiškia,
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kad įstatymas reikalauja, jog tarnyba teiktų darbo ieškantiems asmenims patarimus ir pagalbą
(Darbo ir socialinės gerovės administravimo įstatymas), nesvarbu, ar jie jau yra bedarbiai, ar tik
siekia pakeisti darbą. Atsižvelgiant į tai, tarnyba teikia pagalbą darbdaviams, ieškantiems
darbuotojų.
Pagal NAV ieškantiems darbo siūlomos paslaugos:
ekonominė parama,
NAV Intro – specialus pasiūlymas imigrantams, ieškantiems darbo,
NAV Eures - konsultuoja tiek darbdavius, tiek ieškančius darbo asmenis apie darbo rinką
Europoje ir apie darbo jėgos iš Europos atranką,
darbo paieškos kursai,
asmeninis orientavimas ir orientavimas karjerai,
darbo rinkos kursai (dažnai trumpi profesiniai kursai),
darbo mugės,
NAV darbo duomenų bazė.
VOX yra Norvegijos mokymosi visą gyvenimą agentūra (VOX), priklausanti Norvegijos
švietimo ministerijai.
Pagrindinis tikslas - pagerinti orientavimo karjerai kokybę ir skatinti vienodą jaunimo ir
suaugusiųjų orientavimo karjerai paslaugų prieinamumą visuose gyvenimo etapuose.
Pagrindinės jų darbo sritys:
visų skirtingų orientavimo karjerai teikėjų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas ir
koordinavimas,
sistemų ir praktikos vertinimas ir dokumentavimas,
kompetencijos ugdymas ir įrodymais pagrįsti tyrimai, siekiant paskatinti tiek orientavimą
karjerai kaip specialią profesinę sritį, tiek tobulinti profesionalų kompetencijų ugdymą,
kokybės plėtra ir kokybės užtikrinimas.
VOX taip pat aktyviai dalyvauja Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos
tinkle (ELGPN) ir palaiko tvirtus darbo santykius su Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymosi tinklu
(NVL). Labai išaugo privačių įmonių ir įstaigų, siūlančių koučingo ir profesinio orientavimo
paslaugas bedarbiams ir asmenims ieškantiems darbo. Yra „džiunglės“ įvairių pasiūlymų, tačiau
nėra jokių šių kompanijų pasiūlymams konkrečių reikalavimų ar kokybės kontrolės. Šios privačios
kompanijos dažniausiai yra orientuotos į verslą ir į rinką, jos yra brangios ir tai nėra tinkamas jaunų
suaugusiųjų, kuriems reikia profesinio orientavimo, pasirinkimas.
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Mokymo programos karjeros konsultantams

Institucija

Svetainė

Studijų
programa

Išsilavinimas

Studijų
trukmė

Norvegijos darbo ir
gerovės administracija

www.Nav.no

Individualus
konsultavimas

Magistro arba
bakalauro programos

Iki vienerių
metų

University of Oslo

www.uio.no

Žmogiškųjų
išteklių
fakultetas

Magistro arba
bakalauro programos

2 - 5 metai

Norvegijos verslo
mokykla

www.bi.no

Verslo
programos

Magistro arba
bakalauro programos

2 - 5 metai

Bergeno Universitetas

www.uib.no

Žmogiškųjų
išteklių kolegija

Magistro arba
bakalauro programos

2 - 5 metai

(NAV)
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1.5. Suaugusiųjų orientavimo karjerai ir karjeros vystymo politinė ir teisinė sistema
Švedijoje
Švedijoje piliečiai turi teisę į nemokamą profesinį orientavimą ir konsultavimą. Jis skirtas
suaugusiems visose savivaldybėse suaugusiųjų mokyklose ir universitetuose. Švedijoje yra
nemokamų karjeros centrų daugelyje savivaldybių. Orientavimo paslaugų finansavimui skiriama
vietos savivaldos, vietos universiteto ir /arba vietos užimtumo tarnybos bendro finansavimo dalis.
Nacionalinės teisės nuostatose, reglamentuojančiose profesinį orientavimą, teigiama:
„Visų tipų mokyklose, išskyrus ikimokyklines įstaigas ir ikimokyklines klases, moksleiviams turi
būti suteikta galimybė susipažinti su darbuotojais, turinčiais įgūdžių, reikalingų norint išsiaiškinti
būsimą išsilavinimą ir profesiją. Net tie, kurie ketina pradėti mokytis, turėtų turėti galimybę
naudotis orientavimo paslaugomis.“
Istorinė karjeros orientavimo politinės plėtros kryptis
XX a. 5 dešimtmetis: užimtumo tarnybos pradėjo teikti savo klientams orientavimo karjerai
paslaugas. Pagrindinis principas visada buvo tas, kad ugdymas karjerai yra individuali teisė, kuri
turėtų būti nemokama ir prieinama kuo daugiau grupių.
XX a. 6 - 8 dešimtmečiuose orientavimui karjerai buvo svarbus specialus mokytojas, turintis
dvigubą - net tik stiprų mokytojo, bet ir darbo vadovo - identitetą. Buvo galima laisvai šį mokytoją
pasirinkti.
XX a. 8 - 10 dešimtmetis: "Syokonsulenten" – studijų ir profesijos orientavimo konsultantas,
ėmėsi savarankiškos veiklos.
XX a. 9 dešimtmetis: - XX a. 9 dešimtmetyje profesinis pokalbis tapo pagrindiniu profesinio
orientavimo šaltiniu, buvo išaukštintas asmeninis pasirinkimas. Orientavimo profesija išpopuliarėjo.
Sukurtas glaudesnis bendradarbiavimas su darbo centrais.
1990 - 2005: tuo metu specialybės pavadinimas buvo studijų ir karjeros vadovas. Darbas
tapo vis labiau orientuotas į tikslą; kiekvienas privalėjo turėti veiksmų planą.
2005 - Profesija imta vadinti karjeros vadovo profesija. Manoma, kad vadovas turėtų būti
daugiafunkcinis ir dirbti tiek patikrintais, tiek ir naujais būdais, naudodamas visas turimas
priemones. Karjeros vadovas turėtų būti gyvenimo planuotojas ir dalinai ekspertas bei gyvenimo
vadovas darbo rinkoje, studijose, ekonomikoje ir sveikatos srityje. Reikšminiai žodžiai yra:
lankstus, akivaizdus, daugiakultūris ir kūrybingas.
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Už karjeros orientavimą Švedijoje atsakingi:
•

Švedijos nacionalinė švietimo agentūra yra Švedijos valstybinės vaikų mokyklos,

jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų centrinė administracinė valdžia. Agentūra gauna tam tikras gaires
iš Švietimo ir mokslo ministerijos, tačiau savo pagrindiniame darbe yra nepriklausoma. Švedijos
savivaldybėms tenka pagrindinė atsakomybė už mokykloms ir suaugusiųjų švietimui teikiamas
rekomendacijas. Darbo ministerija yra pagrindinė įdarbinimo tarnybų valdžia. Orientavimo
paslaugos yra vykdomos vietinėje darbo biržoje. Universitete ir kitose švietimo istitucijose
teikiamos orientavimo paslaugos laikomos jų pačių atsakomybe.
•

Švedijos mokyklų inspekcija orientuodamasi į prieigą ir kokybę, turi galimybę

įvertinti teikiamas konsultavimo paslaugas. Ji gali taikyti nuobaudas ir daryti spaudimą tam, kad
priverstų pagrindinį organizatorių tobulinti savo veiklą.
•

UKÄ (Švedijos aukštojo mokslo institucija) vertina aukštųjų mokyklų siūlomas

programas, kad būtų kontroliuojama jų kokybė. Tai apima ir orientavimo karjerai sritį.

Karjeros konsultantų mokymo programos
Institucija

Internetinis puslapis

Studijų
programa

Kvalifikacijos

Studijų
trukmė

Stokholmo
universitetas

http://www.su.se/

Studijų ir
karjeros
programa

Menų ir orientavimo
karjerai bakalauras

3 metai

Umea
universitetas

http://www.umu.se/

Studijų ir
karjeros
programa

Menų ir orientavimo
karjerai bakalauras

3 metai

Malmės
universitetas

https://www.mah.se/

Studijų ir karjeros Menų ir orientavimo
programa
karjerai bakalauras

3 metai
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2. Tyrimas ,,Orientavimas karjerai suaugusiųjų švietime”
2.1. Metodologija ir instrumentai
Metodologija
Šiame tyrime buvo panaudotas tiriamųjų metodų rinkinys, kuriame buvo surinkti tiek
kokybiniai, tiek kiekybiniai duomenys tam, kad būtų ištirti suaugusiųjų karjeros konsultavimo
poreikiai bei lūkesčiai. Taip pat buvo siekta sužinoti darbuotojų bei karjeros konsultantų
pastebėjimus dėl karjeros konsultavimo proceso ir klientų lūkesčių.
Tiriamojo pobūdžio projekte buvo siekiama sukurti orientavimo karjerai programą
suaugusiesiems, norint padidinti jų savarankiškumą ir vystyti įgūdžius bei kompetencijas,
reikalingas suaugusiesiems, norintiems planuoti savo profesinį gyvenimą ir susiduriantiems su
pilietiškumo iššūkiais. Tyrime buvo naudotas klausimynas (identifikuota respondentų turima
karjeros konsultavimo patirtis, ištirti jų lūkesčiai, nuomonė ir karjeros konsultavimo paslaugų
poreikiai) bei vykdomas interviu (surinktos pastabos bei įžvalgos apie karjeros konsultavimo
procesą bei klientų lūkesčius).
Instrumentai
Tyrime buvo naudotas atviro tipo klausimynas pasitelkiant modifikuotą „Karjeros
konsultavimo lūkesčiai“ ( Lim, 2007) anketą bei interviu.
Keturių dalių klausimynas buvo išdalintas suaugusiesiems (klientams, būsimiems
klientams): 1 dalis – respondentų demografiniai duomenys (lytis, amžius, dabartinė veikla), 2 dalis
– klausimai apie karjeros įgūdžius bei kliūtis, 3 dalis – karjeros konsultavimo poreikiai (atviro tipo
klausimai apie karjeros tikslus, nuomonė, kaip karjeros konsultantas galėtų jiems padėti, ar jie kada
lankėsi pas karjeros konsultantą), 4 dalis – karjeros konsultavimo paslaugų darbe patirtis, karjeros
konsultacijų patirtis ir lūkesčiai (klausimai apie konsultavimo procesą, konsultavimo metodus,
karjeros konsultantų kompetencijas bei asmenybę).
Trijų dalių klausimynas buvo išdalintas darbdaviams bei karjeros konsultantams: 1 dalis –
respondentų demografiniai duomenys (lytis, amžius, karjeros konsultavimo patirtis, išsilavinimas),
2 dalis – pagrindinė klientų grupė, profesinės kompetencijos bei įgūdžiai, 3 dalis – karjeros
konsultantų pastebėjimai bei įžvalgos dėl klientų lūkesčių.
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Bendras apklaustųjų skaičius
Amžius

Skaičius

Suaugusieji (klientai/būsimi
klientai)
Karjeros konsultantai
Darbdaviai

19 - 61

200

25 - 65
33 - 67

151
38

Toliau pateikiama dalis tyrimo rezultatų, kuriuos paruošė visos šalys partnerės. Visa tyrimų
rezultatų versija pateikiama svetainėse www.motivated.lv ir www.adultguidance.lv.

2.2. Šalių partnerių tyrimų rezultatai
2.2.1. Islandijos tyrimo rezultatai
Dalyviai
Apklaustųjų amžius ir lytis
Grupė

Dalyvių
skaičius

Suaugusieji (klientai/būsimi klientai)

30

Karjeros konsultantai, dirbantys:
•
Švietimo
institucijose
(universitetuose, kolegijose)
• Valstybinėje darbo biržoje
•
Dirbantys savo paties įsteigtoje
įmonėje

10

Darbuotojai

6
66

Iš viso

Dalyvių
skaičius
30

Dalyvių skaičius
M
20

Amžiaus
grupė

V
10

25 - 55

10

20

30 - 60

36

30

15
5

Suaugusiųjų apklausos rezultatai
Ar kada nors teko naudotis karjeros konsultavimo paslaugomis?
Dalyvių skaičius
30

Taip
20

Ne
10
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33%
67%

Taip

Ne

Kokios pagalbos ar palaikymo, susijusio su darbu ar karjera, jums reikia?

Reikalinga pagalba
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

70%

0.3

60%

0.2
0.1

15%

10%

0

žinios ir paskatinimas
įgūdžiai tam pradėti naują
tikroje srityje
veiklą

15%
kolegų
pagalba

30%
10%

4%
profesinis
vystymasis

užsienio
man reikia
kalbos
naujo darbo
mokymasis pasiūlymo

daugiau
finansų

0%
man
pozityvus
nereikalinga mąstymas
jokia pagalba

Kokios rūšies karjeros vertinimo priemones ir testus naudojote?
Prieinamos karjeros orientavimo paslaugos

60%

1%
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0%

0%

3%

5%

3%

40%
4%

20%

0%

3%

0%

20%

Kurioje karjeros planavimo stadijoje patiriate daugiausiai problemų?
Kliūtys, patiriamos siekinat užsibrėžtų karjeros planų
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

60%
40%

30%
5%

40%

60%

50%

10%

0%

20%
0%

10%

5%

Karjeros konsultantų apklausos rezultatai

Kokia yra jūsų pagrindinė profesija?
Karjeros konsultantas

10

Švietimo specialistas

5

Socialinis darbuotojas

5

Kita

10

33%

33%

Karjeros konsultantas
Švietimo specialistas

17%

17%

Socialinis darbuotojas
Kita
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Kada paskutinį kartą dalyvavote kokiuose nors profesinio tobulėjimo kursuose ar seminare?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

šiais metais

praeitais
metais

kita

Kokias karjeros konsultavimo suaugusiesiems programas siūlote?
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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40%

30%
10%

50%

50%

10%

20%

asmenines individualios cv kūrimas ir konsultacijos paskaitos
grupinės
Savęs
karjeros konsultacijos korekcija
apie darbo apie CV ir
karjeros
pažinimo ir
konsultacijos
paieškos motyvacinio konsultacijos savivertės
laiško rašymą
ugdymas

20%
5%
online
internet
pages

asmeninai
karjeros
valdymo
kursai

1%

karjeros
valdymo
įgūdžių
ugdymas

Kokį faktorių įvardytumėte kaip svarbiausią sėkmingoje orientavimo karjerai programoje?

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

50%

60%

70%

30%

0.1

40%
20%

0

30%

20%

10%

Kokio amžiaus yra didžiausia jūsų klientų dalis?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

25-40

40-50

50-55

25

Kokius vertinimo būdus ir testus naudojate konsultuodami karjeros klausimais? Įvardykite juos.
Skaičius

Atsakymas

3

Karjeros valdymo seminarus

2

Instrukcijas

3

Efektyviausia individuali konsultacija yra tuomet, kai sudarome
individualų darbo planą

4

Paskaitas apie CV bei motyvacinio laiško kūrimą

2

Pagalbą kuriant darbo planą

5

Informacijos suteikimą

2

Pagalbą atrandant savąjį karjeros kelią

5

Geriausio sprendimo ieškojimą

2

Apmokymus

3

Aš nustatau susitikimų laiką

0

Įsivertinimo testo atlikimą

6

Pagalbą randant svarbią informaciją apie karjerą bei darbo pasiūlymus

Kokios yra pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų?

Pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų
65%

baimė, kad trūksta žinių bei įgūdžių

50%

jis/ji nežino, kaip efektyviai pristatyti save

60%

jis/ji turi ateities planų viziją
30%

pasitikėjimo savimi trūkumas

50%

savimotyvacijos trūkumas

40%

pokyčių baimė

50%

per dideli lūkesčiai kitų atžvilgiu

60%

neadekvatus pasitikėjimas savimi
40%

laiko ir vadybinių įgūdžių trūkumas

70%

asmeninio ir profesinio vystymosi…

60%

nežino, ko nori
0
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Kaip padedate savo klientams pasirinkti tinkamiausią veiksmų planą?
karjeros įgūdžių valdymo seminarai

20%

koučingas

10%

efektyviausia yra individuali konsultacija

30%

pagalba rašant CV bei motyvacinį laišką

40%

pagalba kuriant karjeros planą

20%

aš teikiu informaciją

50%

pagalba atrandant savąjį karjeros kelią

10%

kartu ieškome geriausio sprendimo

50%

apmokymai

20%

organizuoju konsultacijas

30%

asmenybės testų atlikimas 0%
pagalba ieškant reikiamos informacijos apie karjerą,…
0

60%
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Kaip reaguojate į regioninius, nacionalinius, globalius pokyčius darbo rinkoje, siūlydami orientavimo
karjerai paslaugas?
Skaičius
6

Atsakymas
Reaguoju socialiai ir kultūriškai jautriai
Prisitaikau prie greitai kintančios darbo
rinkos
Derinu įgūdžius ir darbus
Neaišku

4
3
2

Kurį įgūdį kiekvienas karjeros konsultantas turėtų ugdyti?
•

Nuoširdų domėjimąsi kitais

•

Savirefleksiją

•

Gebėjimą išklausyti įvairiais lygmenimis

•

Prieinamumą ir autentiškumą

•

Lankstumą

Ar priklausote kokiai nors aktyviai su karjeros konsultavimu susijusiai grupei?

Ne - 100%
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Darbdavių apklausos rezultatai

Kokių įgūdžių trūksta suaugusiesiems dabartinėje darbo rinkoje?
Atsakymai

Procentai

Veiklų planavimo
Trūksta gebėjimų
Trūksta atsakomybės
Tikslų nustatymo, nuoseklumo
Adekvataus pasitikėjimo savimi
Komunikacinių įgūdžių
Kalbos mokėjimo įgūdžių (prastas islandų kalbos mokėjimas )
Darbo patirties
Komandinio darbo, laiko valdymo įgūdžių
Geresnio ir greitesnio inovacijų įsisavinimo
Verslo komunikacijos įgūdžių

40%
20%
20%
40%
50%
30%
60%
40%
30%
20%
10%

Išvados

Tyrimo rezultatai buvo gauti atlikus klausimyną, pateiktą įvairiose srityse dirbantiems
suaugusiesiems (imigrantams), karjeros konsultantams ir darbdaviams. Rezultatai rodo, kad
dauguma suaugusiųjų respondentų, kurių beveik 50% yra išsilavinę, baigė vidurines mokyklas.
Užimtumo tarnyba ir Islandijos sąjungos yra tos vietos, kur suaugusieji ieško orientavimo
karjerai paslaugų. Švietimo įstaigų ir socialinių tarnybų paslaugos savo kokybe nuo jų atsilieka.
Rezultatai rodo, kad dauguma respondentų (80%) nežino, kas teikia orientavimo karjerai paslaugas
darbo vietoje. Jie nori žinoti, kas turėtų teikti šias paslaugas darbo vietoje ir kodėl yra svarbu ieškoti
patarimų, siekiant pagerinti savo karjerą ir darbo kokybę.
Pagrindinė problema, susijusi su imigrantais, yra kalbos barjeras. 70% imigrantų mano, kad
darbe tobulėjimas yra neįmanomas, jei jie nepagerins savo kalbinių įgūdžių, padedančių bendrauti ir
išreikšti save. 60% suaugusiųjų norėtų pakeisti savo darbą, bet dėl kalbos barjero jie bijo tai daryti.
Kadangi respondentai mažai uždirba, 50% jų nėra pasirengę skirti pinigų ar laiko karjeros
konsultavimo paslaugoms.
Remiantis apklausa, 40% darbdavių organizuoja mokymo kursus darbo vietoje, dauguma jų
yra pasirengę mokėti už savo darbuotojų mokymus ir kalbos kursus ne darbo vietoje.
Tyrimo rezultatai rodo didelį atotrūkį tarp karjeros konsultantų ir klientų - tikrai daug
suaugusiųjų nieko nežino apie konsultavimo paslaugas, tik 10% konsultacijų yra individualios ir tik
5% karjeros konsultantų siūlo asmeninius karjeros valdymo kursus. Suaugusiesiems siūlomų
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programų silpniausias veiksnys yra karjeros valdymo įgūdžių formavimas, nes rezultatas rodo, kad
jų pasiūla tėra 1%. Konsultantai svarbiausiu

orientavimo karjerai veiksniu įvardijo pasitikėjimą

savimi (su tuo sutiko 70% apklaustųjų), antruoju veiksniu jie įvardijo kandidatų domėjimąsi ir
motyvaciją (60%

apklaustųjų). Karjeros paslaugų teikėjai teigia, kad 70%

klientų trūksta

asmeninio ir profesinio tobulėjimo, 65% baiminasi, jog jiems trūksta žinių ir įgūdžių, 60% neturi
ateities vizijos.
Didžiausi orientavimo karjerai programų trūkumai:
•

Menkas bendradarbiavimas tarp karjeros konsultacijas teikiančių institucijų.

•

Klientai nežino visų siūlomų programų.

•

Neaiški programų, siūlomų įvairiems klientams pagal jų lūkesčius ir poreikius, vizija.

•

Konsultavimo paslaugų imigrantams trūkumas.

Didžiausi orientavimo karjerai programų privalumai:
•

Darbdaviai yra įtraukiami į karjeros konsultavimą.

•

Darbo birža ir sąjungos teikia geras karjeros konsultavimo paslaugas.

Klientai noriai ieško tokių paslaugų ir jomis naudojasi, kai tik apie jas sužino.
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2.2.2. Latvijos tyrimo rezultatai
Dalyviai

Apklaustųjų amžius ir lytis

Grupė

Dalyvių skaičius

Suaugusieji

Lytis

Amžiaus grupė

M

V

19

11

19 - 55

27

3

25 - 62

10

5

5

30 - 51

70

51

19

30

(klientai/būsimi klientai)
Karjeros specialistai, dirbantys:
•
•
•

Mokslo įstaigose (universitetuose,
kolegijose)
Latvijos valstybinėje įdarbinimo
agentūroje
Besiverčiantys privačia praktika

Darbdaviai
Iš viso:

5
22
3

Suaugusiųjų apklausos rezultatai

Ar jums kada nors teko naudotis karjeros konsultavimo paslaugomis?

30

Kada jums reikia pagalbos karjeros klausimais?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

10
14

Man nereikia pagalbos karjeros klausimais, tai nebūtina
Kai aš ieškojau/ieškosiu darbo, patarimai karjeros klausimais ar
mokymai; CV ir motyvacinio laiško rašymas
Profesinis tobulėjimas
Aš esu specialiųjų poreikių turintis asmuo, karjeros specialistas
padeda man susirasti darbą
Aš nežinau, kokio darbo norėčiau
Noriu sužinoti daugiau apie tam tikras profesijas/ mano karjeros
galimybes

2
4

Kokios pagalbos ar palaikymo, susijusio su darbu ar karjera, jums reikia ?
Dalyvių skaičius
6
5
3
9
11
2

Atsakymas
Karjeros konsultavimo
Profesinio tobulėjimo kursų/veiklų
Psichologinio patarimo
Akademinio patarimo, žinių vadybos
Jokių
Kitų žmonių patarimo

Kokios rūšies karjeros vertinimo priemones ir testus naudojote?
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Kurioje karjeros planavimo stadijoje patiriate daugiausiai problemų?

Karjeros konsultantų apklausos rezultatai

Kokia yra jūsų pagrindinė profesija?
Karjeros konsultantas
Sveikatos specialistas
Psichologas
Švietimo specialistas
Kiti
Iš viso

18
1
2
1
8
30

Ar kada teko studijuoti karjeros konsultavimo magistro programą?
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Kada paskutinį kartą dalyvavote kokiuose nors profesinio tobulėjimo kursuose ar seminare?

Kokias karjeros konsultavimo suaugusiesiems programas siūlote?
Dalyvių skaičius
7
5
3
2
11
9
13
7
2

Atsakymas
Individualias karjeros konsultacijas
Grupines karjeros konsultacijas
Konsultavimo programą įvairioms gyventojų grupėms
Įvairias programas
Įgūdžių parengimo programą
Programas bedarbiams
Karjeros vystymo programas
Klientų galimybių identifikavimo ir gerinimo programą
Nežinau

Kokį faktorių įvardintumėte kaip svarbiausią sėkmingoje orientavimo karjerai programoje?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

8
15
6
7
2
6
9
11
4
2
9

Motyvaciją
Ryšį su realybe
Bendravimą
Bendradarbiavimą
Į suaugusiuosius orientuotų aktyvių mokymosi metodų naudojimą
Refleksijos praktiką
Realistišką ir tvarią
Orientuotą į tikslą
Visų suinteresuotų šalių įtraukimą į programos kūrimą
Sukurtą gerą pagalbinę medžiagą
Programos turi būti planuojamos taip, kas ilguoju laikotarpiu yra
prieinama
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Ko orientavimo karjerai programose daugiausia pasigenda žmonės, vyresni nei 21 metai?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

7
2
17
11
9
2
5

Individualių karjeros konsultacijų
Grupinių konsultacijų
Motyvacijos
Savęs pažinimo įgūdžių vystymo
Paslaugų karjeros vystymui palaikyti
Profesinės pagalbos žmonėms su specialiaisiais poreikiais
Informacijos, patarimų ir orientavimo siekiant padėti jauniems
žmonėms priimti sprendimus dėl mokymosi ir darbo galimybių
CV rašymo, interviu tobulinimo įgūdžių

10

Kokio amžiaus yra didžiausia jūsų klientų dalis?

Kokius vertinimo būdus ir testus naudojate konsultuodami karjeros klausimais?
Dalyvių skaičius
12
1
11
3
2
7
1
4
2
3
5
2
8
4
1
34

Atsakymas
Holland testą
Myers - Briggs tipo indikatorių
Įvairius
Pomėgių atradimus
NLP metodus
Interviu
Profesinių interesų tyrimą
Jackson profesinių interesų tyrimą
Bendruosius tinkamumo testus
Kortelių rūšiavimą
Vertės paaiškinimą
Kompetencijų tikrinimą
Autobiografiją ir savęs apibūdinimą
Sprendimų priėmimo metodus
Problemų sprendimą
Pasakojimo metodą

1
9
5

Stebėjimo metodą
Intelekto testą (R.Amthauer)
Nežinau

Kokios yra pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų?
Dalyvių skaičius
17
9
4
8
14
16
5
7
6
11

Atsakymas
Motyvacijos trūkumas
Asmeninės aplinkybės , šeiminė padėtis
Bendravimo įgūdžiai
Prastos kalbos žinios
Sutrikimas
Patirties ir žinių trūkumas
Vieta
Blogi įpročiai
Sveikatos būklė
Neaktyvumas

Kurioje karjeros planavimo stadijoje jūsų klientai patiria daugiausia problemų?

Kaip padedate savo klientams pasirinkti tinkamiausią veiksmų planą?
Dalyvių skaičius
16
11
7
5
17
7
6
12
13

Atsakymas
Stengiuosi adekvačiai patenkinti kliento poreikius
Pažangos stebėjimas / planai, kurių reikia laikytis veiksmingiems
rezultatams užtikrinti
Esu gerai informuotas apie paslaugas ir įdarbinimo reikalavimus
Gaunu grįžtamąjį ryšį iš kliento
Nustatau klientų tikslus
Nustatau pasiekiamus ir išmatuojamus tikslus
Numatau veiksmus, kad būtų pasiekti tikslai
Bendradarbiauju rengiant planą
Stebiu, testuoju, klausinėju, modeliuoju
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Kaip reaguojate į regioninius, nacionalinius, globalius pokyčius darbo rinkoje, siūlydami orientavimo
karjerai paslaugas?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

10
21
8

Keičiuosi praktine patirtimi su kitais
specialistais
Stengiuosi gauti naujausią informaciją
Reaguoju socialiai ir kultūriškai jautriai

orientavimo karjerai

5
2
3
4
7

Prisitaikau prie sparčių pokyčių darbo rinkoje
Derinu įgūdžius ir darbus
Nežinau
Informuoju klientus
Karjeros konsultacijose naudoju naujoves

Kurį įgūdį kiekvienas karjeros konsultantas turėtų ugdyti?
Dalyvių skaičius

Labai
nesutinku

Nuoširdų
domėjimąsi kitais
Savirefleksiją
Gebėjimą
klausytis keliais
lygmenimis
Prieinamumą ir
autentiškumą
Lankstumą
Humoro jausmą

Nesutinku

2

Abejoju

Sutinku

Labai
sutinku

2

7

19

2
1

2
0

1
2

15
6

50
21

1

0

3

13

13

1
1

0
0

5
6

13
14

11
9

Kokio pobūdžio aukštesniojo išsilavinimo ar mokymų jums reikia, kokius norėtumėte gauti?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

18
5
9
16
3

Inovatyvių karjeros konsultavimo metodų
Užsienio kalbų
Koučingo
Psichologijos, konfliktų sprendimo
Metodų ir priemonių darbui su specialiųjų poreikių turinčiais
žmonėmis
Apskaitos, apskaitos tvarkymo
Nežinau
Man nereikia jokių mokymų

7
3
4
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Ar priklausote kokiai nors aktyviai su karjeros konsultavimu susijusiai grupei?

Darbdavių apklausos rezultatai

Kokių įgūdžių trūksta suaugusiesiems dabartinėje darbo rinkoje?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

4
3
3

Užsienio kalbos žinių
Stinga patirties ir profesinių žinių
Žema savivertė

4
2

Bendravimo įgūdžių
Sprendimų priėmimo įgūdžių

Kliento ir karjeros konsultanto požiūrių palyginimas

Ko jūs tikitės iš karjeros konsultanto?/ Kaip manote, ko jūsų klientai tikisi iš karjeros konsultanto?
Karjeros
konsultantai
%

Klientai
%

Tiesiog suteikite man informacijos

96.7

86.7

Būkite man draugiški ir šilti

93.3

90

Paaiškinkite, kuo mano karjeros idėjos klaidingos

80

86.7

Būkite nuoširdus, o ne tik žmogus, dirbantis savo
darbą

93.4

83.3

Suteikite padrąsinimo ir paguodos

93.3

90

Bendradarbiaukite ruošiant veiksmų planą, kad būtų
pasiekti mano karjeros tikslai

86.7

86.6

Žinokite, kaip man padėti

83.4

83.4

Įkvėpkite pasitikėjimo ir vilties

96.7

80

Pažinkite mane - žinokite mano pomėgius,
galimybes, tikslus ir gyvenimo būdą

93.4

83.3

90

80

Naudokite testus ir kompiuterines programas,
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siekdami sužinoti mano pomėgius ir galimybes
Informuokite apie tinkamus darbus, atsižvelgdami į
mano turimus įgūdžius

93.3

90

Nustatykite, koks darbas man labiausiai tiktų

66.7

80

Ko Jūs tikitės iš karjeros konsultavimo?
Karjeros
konsultantai
%
Gauti detalios informacijos man rūpimais karjeros
klausimais
Prisiimti atsakomybę už savo karjeros sprendimų
priėmimą
Sužinoti apie galimybes gauti mane dominantį darbą
Suprasti karjeros konsultacijos interviu tikslą
Interviu metu identifikuoti strategijas, ties kuriomis
turėčiau padirbėti
Turėti teisę į nemokamas karjeros konsultacijos
paslaugas
Įgyti patirties, kaip naujai spręsti problemas
Sugebėti padėti sau ateityje
Gauti labai geras karjeros konsultavimo paslaugas,
jei už jas teks mokėti
Kalbėti apie dabartines karjeros problemas
Konsultuotis karjeros klausimais tik tada, kada būsiu
labai neužtikrintas dėl savo karjeros
Gauti informacijos apie išsilavinimo/mokymų
galimybes ir kursus
Gauti informacijos apie mane dominančios
profesinės srities potencialius darbdavius
Įgyti darbo paieškos, pavyzdžiui, CV, motyvacinio
laiško rašymo, interviu, įgūdžių
Gauti brošiūrų ar lankstinukų apie užsiėmimus ir
kursus
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Klientai
%

73.4

86.7

66.7

76.7

56.7
53.3
83.4

86.7
73.4
83.3

40

73.3

53.4
73.3
76.7

86.6
86.6
80

83.4
86.6

86.6
56.7

96.7

83.3

73.3

80

93.4

83.4

63.4

76.7

Išvados
Daugiau nei 56% respondentų naudojosi karjeros konsultavimo paslaugomis. Nepaisant to,
kad daugiau nei 43% neturėjo karjeros konsultavimo paslaugų patirties ir daugelis nežinojo, ką iš
tikrųjų atlieka karjeros konsultantas, jie galėjo išsakyti savo lūkesčius apie karjeros konsultavimą ir
karjeros konsultantą. Latvijos tyrimo rezultatai parodė, kad tarp karjeros konsultantų požiūrio ir
klientų lūkesčių yra atotrūkis.
Galime daryti išvadą, kad klientai turėjo didelių arba labai didelių lūkesčių dėl karjeros
konsultanto asmenybės, pavyzdžiui, tikėjosi,

kad jis bus draugiškas ir nuoširdus (90%), kėlė

aukštus reikalavimus karjeros konsultanto profesinei kompetencijai, tikėjosi, kad

išsiaiškins

klaidingus lūkesčius (86,7%), bendradarbiaus rengiant veiksmų planą, kad būtų pasiekti karjeros
tikslai (86,6%), suteiks padrąsinimą ir paguodą (90%), informuos apie tinkamus darbus pagal
turimus įgūdžius (90%). Taip pat žmonėms labai svarbu, kad konsultantas būtų nuoširdus, o ne tik
atliekantis savo darbą žmogus (83,3%) bei žinotų, kaip padėti (83,4%). Karjeros konsultantų
dalyvių grupės gauti duomenys parodė, kad jie suprato, kad jų klientai turi didelius arba labai
didelius lūkesčius, pavyzdžiui, nori būti tik informuoti (96.7%), įkvėpti pasitikėjimo ir vilties
(96.7%). Taip pat klientai nori, kad konsultantas žinotų jų interesus, gebėjimus, tikslus ir gyvenimo
būdą (93.4%), suteiktų padrąsinimo ir paguodos (93,%), informuotų apie tinkamus darbus pagal
turimus įgūdžius (93.3%), taip pat išsiaiškintų klaidingus lūkesčius (80%) bei nustatytų, koks
darbas klientui būtų tinkamiausias (66.7%). Visi karjeros konsultantai turi antrosios pakopos studijų
diplomus. 60% karjeros specialistų turi magistro laipsnį ir kvalifikaciją „Karjeros konsultantas“.
Atsakymai rodo, kad karjeros konsultantai nori mokytis toliau ir kad jiems reikia profesinių
mokymų. Tyrimo rezultatai parodė, kad efektyvūs yra šie karjeros konsultavimo

metodai:

individualizuotas vertinimas ir grįžtamasis ryšys, modeliavimas ir dėmesio kūrimo pagalba.
Išvados dėl suaugusiųjų karjeros konsultavimo programų:
•

Nurodyti darbo vietas ir kitas su darbu susijusias mokymosi patirtis.

•

Sureguliuoti ryšius su tiekėjais ir kitais verslais.

•

Įtraukti darbdavius.

•

Kuriant programą, naudoti grįžtamąjį ryšį ir kitą pagalbą.

•

Palaikyti nuolatinį bendradarbiavimą tarp institucijų.

Problemos, kurias pavyko identifikuoti karjeros plėtros paramos sistemoje:
•

Nepakankamas dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimas.

•

Nėra karjeros pagalbos paslaugų, atitinkančių skirtingų tikslinių gyventojų grupių

poreikius. (EMKAPT, VIAA, 2011).
•

Pastebimas karjeros pagalbos veiklų neužbaigtumas.
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2.2.3. Lietuvos tyrimo rezultatai
Dalyviai
Dalyvių
skaičius

Grupė

Lytis

Amžiaus grupė

M

V

Suaugusieji (klientai/būsimi
klientai)

67

52

15

18 - 66

Karjeros
dirbantys:

konsultantai,

33

26

7

25 - 66

●
Švietimo
institucijose
(universitetuose, kolegijose)

7

10

5

5

30 -66

110

83

27

20

● Lietuvos valstybinėje darbo
biržoje
● Dirbantys
įmonėje

savo

6

paties

Darbdaviai
Iš viso:

Suaugusiųjų apklausos rezultatai
Ar jums kada nors teko naudotis karjeros konsultavimo paslaugomis?

Kada jums reikia pagalbos karjeros klausimais?
Dalyvių skaičius

40

Atsakymas

45

Niekada

12

Kai neturėjau darbo

10

Man to nereikia

6

Kai iškyla klausimai dėl karjeros

5

Kai ieškojau naujo darbo

4

Kai iškilo klausimų dėl CV rašymo

3

Kai mano organizacija pakviečia lektorių

2

Kai mūsų įmonėje vyksta reorganizacija

2

Praeitais metais/prieš kelerius metus

Kokios pagalbos ar palaikymo, susijusio su darbu ar karjera, jums reikia ?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

7

Pozityvaus mąstymo, palaikymo

5

Man nereikia jokios pagalbos

4

Noriu žinoti duomenų bazėje esančius darbų pasiūlymus

4

Didesnio finansavimo

4

Man reikia naujo darbo pasiūlymo

4

Išmokti užsienio kalbas

3

Profesinio vystymosi galimybių

3

Kolegų pagalbos

3

Paskatinimo pradėti kokią nors naują veiklą

3

Tam tikros srities žinių ir įgūdžių

Kokios rūšies karjeros vertinimo priemones ir testus naudojote?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

15

Neatlikau jokių testų

15

Konsultacijas

8

Testą darbo pokalbio metu

6

Kažkokius man nežinomus testus

5

MBTI

3

Socionics.org

3

Charakteris.info

2

Kažkokiame žurnale apie studijas

2

Holland

Kurioje karjeros planavimo stadijoje patiriate daugiausiai problemų?
Self-awareness
knowledge of career
opportunities
career planning

41

Karjeros konsultantų apklausos rezultatai

Kokia yra jūsų pagrindinė profesija?

Ar kada teko studijuoti karjeros konsultavimo magistro programą?

Kada paskutinį kartą dalyvavote kokiuose nors profesinio tobulėjimo kursuose ar seminare?

42

Kokias karjeros konsultavimo suaugusiesiems programas siūlote?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

26

Asmenines karjeros konsultacijas

25

Individualias konsultacijas

25

CV kūrimą ir korekciją

25

Testus

23

Konsultacijas įsidarbinimo klausimais

22

Paskaitas apie CV ir motyvacinio laiško rašymą

22

Grupines karjeros konsultacijas

22

Savęs pažinimo ir savivertės ugdymą

22

Internetinius puslapius

20

Asmeninius karjeros vadybos kursus

15

Karjeros vadybos įgūdžių tobulinimą

14

Karjeros pamokas profesinėse mokyklose

12

Knygas, žurnalus

11

Karjeros planą

Kokį faktorių įvardintumėte kaip svarbiausią sėkmingoje orientavimo karjerai programoje?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

20

Motyvaciją ko nors siekti

20

Kandidato domėjimąsi ir motyvaciją

18

Pasitikėjimą savimi

18

Žmogaus poreikį keisti gyvenimą

15

Tinkamai nukreiptą į žmonių poreikius programą

14

Individualizaciją

10

Padėti žmogui suvokti, ko jis nori ir ką jis gali pasiekti

9

Galimybę ir poreikį pasiekti tikslus

9

Kliento bendradarbiavimą ir susidomėjimą

9

Svarbiausias yra atvira ir sąžininga, bet kartu profesionali
komunikacija tarp konsultanto ir kliento

43

Ko orientavimo karjerai programose daugiausia pasigenda žmonės, vyresni nei 21 metai?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

20

Informacijos, patarimų ir orientavimo siekiant padėti suaugusiesiems
priimti sprendimus mokslo, mokymų ir darbo galimybių klausimais

20

Individualių karjeros konsultacijų

18

Grupinių karjeros konsultacijų

17

Motyvacijos

16

Savęs pažinimo

15

Karjeros vystymo palaikymo paslaugų

12

CV kūrimo, interviu įgūdžių tobulinimo

Kokio amžiaus yra didžiausia jūsų klientų dalis?

0%
18%

18-35
36-55
55-65

82%

Kokius vertinimo būdus ir testus naudojate konsultuodami karjeros klausimais?
Dalyvių skaičius

44

Atsakymas

20

Interviu

14

Holland testą ir aprašą

14

Myers - Briggs tipo testą

11

Dokumentą „Darbo metodai...“

7

Apklausą dominančių užsiėmimų klausimais

6

Jackson profesinių interesų apklausą

4

Bendrųjų sugebėjimų testus

3

Vertybių aiškinimąsi

3

Kompetencijų tikrinimą

2

Autobiografijos ir savicharakterizacijos metodą

2

Sprendimų priėmimo techniką

2

Problemų sprendimo metodą

1

Pasakojimo metodą

Kokios yra pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

25

Jis/ji nežino, ko nori

24

Asmeninio ir profesinio ugdymosi nebuvimas

20

Laiko ir vadybinių įgūdžių trūkumas

20

Pernelyg didelis ar mažas pasitikėjimas savimi

20

Per dideli lūkesčiai kitų, o ne savo atžvilgiu

18

Pokyčių baimė

18

Savimotyvacijos įgūdžių trūkumas

17

Pasitikėjimo savimi trūkumas

16

Jis/ji neturi ateities planų vizijos

16

Jis/ji nežino, kaip save efektyviai pristatyti

15

Baimė, žinių ir įgūdžių trūkumas

15

Netikėjimas, kad situacija gali pagerėti

Kurioje karjeros planavimo stadijoje jūsų klientai patiria daugiausia problemų?

Kaip padedate savo klientams pasirinkti tinkamiausią veiksmų planą?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

25

Pagalba ieškant reikiamos informacijos apie karjerą, darbo pasiūlymus

25

Personalizuotų testų atlikimas

25

Konsultacijų organizavimas

22

Apmokymai

20

Pagalba ieškant geriausio sprendimo

18

Pagalba įsivertinat, pažįstant save

18

Informacijos teikimas

16

Pagalba rašant karjeros planą

15

Pagalba rašant CV, motyvacinį laišką

15

Individualios konsultacijos, ruošiant asmeninį karjeros planą

15

Pokalbiai

15

Pagalba aiškinantis lūkesčius, galimybes ir sudarant veiksmų planą

15

Koučingas

12

Karjeros vadybos įgūdžių dirbtuvės
45

Kaip reaguojate į regioninius, nacionalinius, globalius pokyčius darbo rinkoje, siūlydami orientavimo
karjerai paslaugas?
Dalyvių
skaičius

Atsakymas

36

Reaguoju normaliai, nes gyvenu besikeičiančiame pasaulyje

22

Stengiuosi tobulėti priklausomai nuo šių pokyčių

20

Ramiai

20

Informuoju klientus apie pasikeitimus

15

Atkreipiu į juos dėmesį

15

Seku juos ir žinau, kas vyksta šioje srityje

15

Pozityviai

15
15

Sveikinu šiuos pokyčius, nes pasaulyje viskas greitai keičiasi, taip pat ir
profesionalai
Reaguoju ramiai, stengiuosi integruoti naujas žinias

15

Reaguodama į pokyčius keičiu savo programą

10

Norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, apsilankyti nemokamuose
seminaruose
Nereaguoju

6

Kurį įgūdį kiekvienas karjeros konsultantas turėtų ugdytis?
Dalyvių skaičius

Visiškai
Nesutinku
nesutinku

Neturiu
nuomonės

Sutinku

Visiškai sutinku

Nuoširdų domėjimą kitais

0

0

0

15

18

Savirefleksiją

0

0

2

15

16

0

0

3

11

19

0

1

6

14

12

Lankstumą

0

0

2

23

8

Humoro jausmą

0

1

6

19

7

Gebėjimą išklausyti įvairiais
lygmenimis
Prieinamumą ir autentiškumą

46

Kokio pobūdžio išsilavinimo ar mokymų jums reikia, kokius norėtumėte gauti?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

20

Norėčiau patobulinti karjeros konsultavimo įgūdžius

14

Informacijos apie priemones (adaptuoti testai, klausimynai)

10

Susipažinti su naujomis profesijomis

9
9

Mokymų dirbti su įvairiomis priemonėmis: sprendimų priėmimo modelių ir
technikų, laiko ir kitų išteklių panaudojimas
Norėčiau studijuoti psichologiją ir įgyti mokslinį laipsnį

8

Norėčiau kelti kvalifikaciją šioje srityje bei įgyti karjeros konsultanto diplomą

8

Savęs pažinimo

8

Inovatyvių metodų suaugusiesiems

7

Praktinių savo srities mokymų

7

Asmeninių vadybos kursų

6

Anglų kalbos

5

Praktikos dirbant su suaugusiaisiais

5

Egzistencinės psichoterapijos

4

Orientavimo karjerai kursų užsienyje

Ar priklausote kokiai nors aktyviai su karjeros konsultavimu susijusiai grupei?

Ne
67%

Taip
33%
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Darbdavių apklausos rezultatai

Kokių įgūdžių trūksta suaugusiesiems dabartinėje darbo rinkoje?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

1
3
1

Verslo komunikacijos pokyčių, veiklų planavimo
Gebėjimų tinkamai organizuoti darbą
Užsienio kalbų mokėjimo (prastas vyresniųjų anglų kalbos mokėjimas, o
jaunesniųjų – lietuvių kalbos)
Komandos darbo laiko planavimo, geresnių ir greitesnių inovacijų
įsisavinimo, IKT praktikos
Darbo patirties, savo tikslų žinojimo, supratimo, kokio darbo žmogui
reikia
Atsakomybės, tikslų nusistatymo, nuoseklumo, adekvataus pasitikėjimo
savimi (ne per didelio!)
Komunikacijos įgūdžių

2
2
3
3

Kliento ir karjeros konsultanto požiūrių palyginimas
Ko jūs tikitės iš karjeros konsultanto?/ Kaip manote, ko jūsų klientai tikisi iš karjeros konsultanto?
Karjeros
konsultantai
Sutinku, visiškai sutinku ,
procentai

Klientai
Sutinku, visiškai sutinku ,
procentai

Tiesiog suteikite man informacijos

72

82

Būkite man draugiški ir šilti

75

68

Paaiškinkite, kuo mano karjeros idėjos klaidingos

91

74

Būkite nuoširdus, o ne tik žmogus, dirbantis savo
darbą

68

81

Suteikite padrąsinimo ir paguodos

77

75

Bendradarbiaukite ruošiant veiksmų planą, kad būtų
pasiekti mano karjeros tikslai

90

77

Žinokite, kaip man padėti

98

71

Įkvėpkite pasitikėjimo ir vilties

76

72

Pažinkite mane - žinokite mano pomėgius,
galimybes, tikslus ir gyvenimo būdą
Naudokite testus ir kompiuterines programas,
siekdami sužinoti mano pomėgius ir galimybes
Informuokite apie tinkamus darbus, atsižvelgdami į
mano turimus įgūdžius

93

68

93

68

98

69

Nustatykite, koks darbas man labiausiai tiktų

80

58
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Ko jūs tikitės iš karjeros konsultacijos?
Karjeros
konsultantai
Sutinku, visiškai
sutinku , procentai

Klientai
Sutinku, visiškai
sutinku , procentai

Gauti detalios ir pakankamos informacijos mane
dominančiais karjeros klausimais

93

86

Prisiimti atsakomybę už savo karjeros sprendimų
priėmimą

80

59

Sužinoti apie galimybes gauti mane dominantį darbą

90

75

Suprasti karjeros konsultacijos interviu tikslą

80

63

Interviu metu identifikuoti strategijas, ties kuriomis
turėčiau padirbėti

78

72

Turėti teisę į nemokamas karjeros konsultacijos
paslaugas

78

49

Įgyti patirties, kaip naujai spręsti problemas

66

76

Sugebėti padėti sau ateityje

93

82

Gauti labai geras karjeros konsultavimo paslaugas,
jei už jas teks mokėti

79

67

Kalbėti apie dabartines karjeros problemas

90

67

Konsultuotis karjeros klausimais tik tada, kada būsiu
labai neužtikrintas dėl savo karjeros

71

66

Gauti informacijos apie išsilavinimo/mokymų
galimybes ir kursus

79

81

Gauti informacijos apie mane dominančios
profesinės srities potencialius darbdavius

80

75

Įgyti darbo paieškos, pavyzdžiui, CV, motyvacinio
laiško rašymo, interviu, įgūdžių

93

64

Gauti brošiūrų ar lankstinukų apie užsiėmimus ir
kursus

73

48

Išvados

Suaugusiųjų apklausa. Apklausos dalyviai turi gana aukštą savivertę. Be to, jie tiki, kad turi
šiuolaikinei darbo rinkai reikalingas kompetencijas ir moka užsienio kalbas. Trečdalis respondentų
yra naudojęsi karjeros konsultavimo paslaugomis. Mažiau nei pusė respondentų turi galimybę gauti
karjeros konsultacijos paslaugas darbo vietoje. Populiariausios karjeros konsultavimo paslaugos
darbo vietoje yra šios: konsultacijos, seminarai, psichologo konsultacijos. Dažniausiai minimos
49

problemos, susijusios su asmenine karjera, yra šios: per žemas atlyginimas, laiko trūkumas,
nepasitenkinimas specialybe, baimė ką nors keisti. Apie 30% respondentų norėtų pakeisti savo
darbą. Dauguma respondentų nelinkę mokėti pinigų už karjeros paslaugas arba gali mokėti labai
mažai. Suaugusieji dažniausiai tikisi, kad karjeros konsultacijos padės jiems prisiimti atsakomybę
už padarytus sprendimus, konsultacijų metu bus aptariamos problemos, su kuriomis jie susiduria;
jie norėtų nemokamų karjeros konsultacijų bet kuriame savo gyvenimo tarpsnyje. Daugiau nei pusė
respondentų norėtų, kad karjeros konsultantas įvairiais testais arba konsultacijų metu padėtų jiems
suvokti savo interesus, įgūdžius ir tikslus.
Galima teigti, kad apklaustieji nežino, ar gali prašyti karjeros konsultacijų, nors didelis
skaičius žmonių norėtų keisti darbą. Didelis skaičius respondentų nėra prašę karjeros konsultacijų
net jei ir žino, kad jų įmonė tokias teikia. Tik mažas skaičius karjeros konsultacijų paslaugas
teikiančiųjų yra profesionalūs specialistai ir dažnas respondentas mano, kad tik bedarbiams
reikalingos karjeros konsultacijos, o dirbantiesiems jų nereikia. Taigi galima teigti, kad žmonės turi
gana menką supratimą apie karjeros paslaugas. Dažnas respondentas nežino, kaip karjeros
konsultantas galėtų jam padėti, o darbuotojai darbo vietoje negauna karjeros konsultacijų paslaugų
profesiniais klausimais.
Karjeros konsultantų apklausa. Suaugusiųjų karjeros konsultantų išsilavinimas yra gana
įvairus, bet jie nuolat kelia savo kvalifikaciją, mokosi ir domisi inovacijomis. Karjeros
specialistams dažnai trūksta šių žinių: konsultavimo, informacijos apie priemones ir technikas,
pritaikytų testų, klausimynų, kurie gali būti naudojami. Taipogi yra pastebimas poreikis susipažinti
su kitais šios srities specialistais.
Karjeros konsultantai dažniausiai teikia savo paslaugas 18 – 35 metų klientams.
Populiariausios paslaugos yra šios: individualios karjeros konsultacijos, CV tobulinimas ir
taisymas, testai ir konsultacijos, susijusios su darbo galimybių paieška, individualios ir grupinės
karjeros konsultacijos, savęs pažinimo ir savigarbos puoselėjimo technikos. Apie pusę apklaustų
karjeros specialistų pastebi, kad svarbiausi jų klientų tikslai yra pasitikėjimo įgijimas ir veiksmų
plano etapų nustatymas, reikalingas tam, kad klientai galėtų pasiekti savo karjeros tikslus. Karjeros
specialistai dažniausiai padeda klientams rasti reikalingos informacijos apie karjerą, darbo
pasiūlymus, suteikdami galimybę atlikti asmenybės testus, organizuodami konsultacijas, mokymus,
kartu ieškodami geriausio sprendimo. Anot karjeros konsultantų, svarbiausi įgūdžiai sėkmingam
įsidarbinimui yra šie: bendravimo įgūdžiai, savimotyvacija, laiko valdymo ir problemų sprendimo
įgūdžiai. Pagrindinės kliūtys, trukdančios įgyvendinti karjeros planus, yra šios: žmonės nežino, ko
nori, jų profesinis ugdymasis yra sustojęs, jiems trūksta laiko valdymo įgūdžių, neadekvačiai (per
daug arba per mažai) pasitiki savimi, kelia pernelyg didelius lūkesčius kitų atžvilgiu.
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Jau užbaigtos projekto veiklos padeda suvokti, kad jei viena institucija patobulina savo
veiklas, ji patobulina suaugusiųjų švietimo kokybę visoje šalyje. Ir mes toliau siekiame savo tikslų
ne tik tobulindami atskiros individualios institucijos veiklas, bet ir diegdami naujas programas
nacionaliniu lygmeniu. Apklausos rezultatų pagrindu bus kuriamos rekomendacijos, o programa bus
patikrinta visose šalyse partnerėse - tai gali būti geras būdas atkreipti įstatymų kūrėjų dėmesį į
suaugusiųjų karjeros planavimo problemas.
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2.2.4. Norvegijos tyrimo rezultatai
Dalyviai
Apklaustųjų amžius ir lytis
Grupė
Suaugusieji (klientai/būsimi
klientai)

Dalyvių
skaičius

M

V

62

30

32

20 - 65

10

5

30 - 65

3

2

1

35 - 50

80

42

37

Mokytojai/karjeros konsultantai,
dirbantys:
•

Švietimo
institucijose
(vidurinėse
mokyklose,
universitetuose, kolegijose)

8

•

NAV
(Valstybinėje
įdarbinimo agentūroje)

7

Darbdaviai
Iš viso:

Lytis

Amžiaus grupė

Suaugusiųjų apklausos rezultatai

Ar jums kada nors teko naudotis karjeros konsultavimo paslaugomis?
Taip

Ne
29%

71%

Kada jums reikia pagalbos karjeros klausimais?
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Dalyvių skaičius

Atsakymas

70
8
12
10

Man karjeros konsultacijos nereikalingos
Kai prarandu darbą
Kai prireiks pagalbos dėl karjeros ateityje
Nežinau, koks darbas man reikalingas
Noriu sužinoti daugiau apie konkrečias karjeros galimybes/mano
karjeros galimybes

Kokios pagalbos ar palaikymo, susijusio su darbu ar karjera, jums reikia ?
Dalyvių skaičius
16
14
13
8
12
17
30

Atsakymas
Karjeros konsultavimo
Profesinio tobulėjimo kursų/veiklų
Profesinio patarimo
Akademinio patarimo, žinių vadybos
Jokių
Kitų žmonių patarimo
Nėra atsakymo

Kokios rūšies karjeros vertinimo priemones ir testus naudojote?

N=62. Kai kurie naudojo daugiau nei vieną įrankį. Rezultatai parodo, kad dažniausiai naudojamos veiklos
yra asmeniniai pokalbiai.

Kurioje karjeros planavimo stadijoje patiriate daugiausiai problemų?
Mes paklausėme dalyvių dėl karjeros planavimo proceso ir kuriuo šio proceso metu jie patyrė
daugiausiai problemų. Iš apklausos gautų rezultatų yra neįmanoma nustatyti bei įvardinti tam tikro
etapo. Neaiškumas dėl asmeninės karjeros po truputį didėja nuo to momento, kai žmonės suvokia,
jog negali baigti vidurinės mokyklos.
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Karjeros konsultantų apklausos rezultatai

5
4
3
2
1
0

Kokia yra jūsų pagrindinė profesija?

Ar kada teko studijuoti karjeros konsultavimo magistro programą?
Taip

Ne

24%
76%

Kada paskutinį kartą dalyvavote kokiuose nors profesinio tobulėjimo kursuose ar seminare?

Kokias karjeros konsultavimo suaugusiesiems programas siūlote?
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Dalyvių skaičius
5
3
2
4
6
12
2

Atsakymas
Individualias karjeros konsultacijas
Grupines karjeros konsultacijos
Konsultavimo programą įvairioms gyventojų grupėms
Formalųjį aukštesnįjį išsilavinimą
Programas bedarbiams
Karjeros vystymo programas
Sveikatos paslaugas

Kokį faktorių įvardintumėte kaip svarbiausią sėkmingoje orientavimo karjerai programoje?
Dalyvių skaičius
6
2
2
4
5
7
7
7

Atsakymas
Motyvaciją
Bendravimą
Bendradarbiavimą
Į suaugusiuosius orientuotus aktyvaus mokymosi metodus
Refleksijos praktiką
Orientavimąsi į tikslus
Visų suinteresuotų šalių įtraukimą į programos kūrimą
Motyvuotus ir patyrusius mokytojus

Ko orientavimo karjerai programose daugiausia pasigenda žmonės, vyresni nei 21 metai?
30
25
20
15
10
5
0

Personalizuotų Testavimo
testų
programų

Praktinės
veiklos

Interviu

Specifinių
priemonių
trūkumas

Kokio amžiaus yra didžiausia jūsų klientų dalis?
55

18-25

26-35

55-65

Vyresni nei 65
0%

22%

22%

36-55
17%

39%

Kokius vertinimo būdus ir testus naudojate konsultuodami karjeros klausimais?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Myers- Briggs

Interviu

Kompetencijų
tyrinėjimas

Stebėjimas

Apklausa dėl
pomėgių

Kokios yra pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų?
Dalyvių skaičius
12
7
5
1
12
3
8
8

Atsakymas
Motyvacijos trūkumas
Asmeninės aplinkybės, šeimyninė padėtis
Bendravimo įgūdžiai
Prastos kalbos žinios
Patirties ir žinių trūkumas
Blogi įpročiai
Sveikatos būklė
Neaktyvumas

Kurioje karjeros planavimo stadijoje jūsų klientai patiria daugiausia problemų?
56

6
5
4
3
2
1
0
Pasitikėjimas
savimi

Karjeros
galimybių
žinojimas

Finansinės
problemos

Kita

Kaip padedate savo klientams pasirinkti tinkamiausią veiksmų planą?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

16
Stengiuosi adekvačiai patenkinti kliento poreikius
11
Naudoju įvairias testavimo programas
7
Esu gerai informuotas apie paslaugas ir įdarbinimo reikalavimus
5
Interviu metu gaunu grįžtamąjį ryšį iš kliento
17
Tiksliai nustatau kliento tikslus
12
Bendradarbiauju rengiant planą
Kaip reaguojate į regioninius, nacionalinius, globalius pokyčius darbo rinkoje, siūlydami orientavimo
karjerai paslaugas?

Dalyvių skaičius
5
2
6
2

Atsakymas
Stengiuosi adekvačiai patenkinti kliento poreikius
Greitai prisitaikau prie pokyčių darbo rinkoje
Derinu įgūdžius ir darbus
Kita

Kurį įgūdį kiekvienas karjeros konsultantas turėtų ugdyti?
6
5
4
3
2
1
0
Nuoširdus Gebėjimas
domėjimasis išklausyti
kitais

Lankstumas

Humoro
jausmas

Kita

Kokio pobūdžio aukštesniojo išsilavinimo ar mokymų jums reikia, kokius norėtumėte gauti?
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Dalyvių skaičius

Atsakymas

4
2
12
6
12

Inovatyvių karjeros konsultavimo metodų
Užsienio kalbos
Koučingo
Psichologijos, konfliktų sprendimo
Metodų ir priemonių darbui su specialiųjų poreikių turinčiais
žmonėmis
Man nereikia jokių mokymų

0

Ar priklausote kokiai nors aktyviai su karjeros konsultavimu susijusiai grupei?
Ne
12%

Taip
88%

Darbdavių apklausos rezultatai
Mes ilgiau kalbėjomės tik su trimis darbdaviais. Visi jie mums pateikė panašią informaciją šia tema.
Lygiagrečiai rėmėmės nacionaline statistika.

Kokių įgūdžių trūksta suaugusiesiems dabartinėje darbo rinkoje?
Dalyvių skaičius
0
2
1
2
1

Atsakymas
Užsienio kalbos žinių
Patirties, profesinių žinių
Žema savivertė
Bendravimo įgūdžių
Sprendimų priėmimo įgūdžių

Kliento ir karjeros konsultanto požiūrių palyginimas
Ko jūs tikitės iš karjeros konsultanto?/ Kaip manote, ko jūsų klientai tikisi iš karjeros konsultanto?

Tiesiog suteikite man informacijos
Būkite man draugiški ir šilti
Paaiškinkite, kuo mano karjeros idėjos klaidingos
Suteikite padrąsinimo ir paguodos
Bendradarbiaukite ruošiant veiksmų planą, kad būtų pasiekti
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Karjeros
konsultantai

Klientai

3
1
3
0.
3

20
15
2
8
16

mano karjeros tikslai
Pažinkite mane - žinokite mano pomėgius, galimybes, tikslus ir
gyvenimo būdą
Naudokite testus ir kompiuterines programas, siekdami sužinoti
mano pomėgius ir galimybes
Nustatykite, koks darbas man labiausiai tiktų

12
3

6

3

18

Išvados
Šio tyrimo Norvegijoje rezultatai atskleidė, kad suaugusiųjų orientavimo karjerai problema
šalyje egzistuoja. Duomenys rodo, kad greičiausiai dėl prastos informacijos sklaidos bei prasto
paslaugų prieinamumo

yra

mažokai suaugusiųjų, besinaudojančių karjeros konsultanto

paslaugomis.
Iš tyrimo rezultatų galime pamatyti kai kuriuos Norvegijos mokyklų sistemos veikimo
ypatumus. Apie 30% vidurinės mokyklos aukštesniųjų klasių moksleivių meta mokslą. Dauguma
metusiųjų, beje, grįžta į mokyklas po vienerių ar dvejų metų ir iki 25 metų daugiau nei 95 %
jaunuolių baigia vidurinę mokyklą. Būtent dėl šios tendencijos formaliosios karjeros konsultavimo
programos Norvegijoje nėra populiarios. Jaunimas visus mokymus bei karjeros konsultacijas gauna
formaliojo mokymo metu. Yra labai nedaug vadinamųjų tikrų karjeros konsultantų. Konsultavimo
veiklos vykdomos mokyklose bei universitetuose, o jei dirbi kompanijoje,

tuo pasirūpina

darbdaviai.
Mūsų tyrimo rezultatai atskleidžia panašias tendencijas. Klientai ir konsultantai į karjeros
konsultavimą žvelgia panašiai. Abi pusės tikisi tinkamos ir pakankamos informacijos, gero veiksmų
plano bei gero patarimo. Skiriasi tik lūkesčiai. Galima pastebėti, kad vis tik klientai tikisi gauti
daugiau nei konsultantai gali suteikti.
Visi karjeros konsultantai turi antrosios studijų pakopos kvalifikaciją. 60% visų
praktikuojančių karjeros konsultavimą turi magistro laipsnį ir karjeros konsultanto kvalifikaciją.
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2.2.5. Švedijos tyrimo rezultatai
Dalyviai
Apklaustųjų amžius ir lytis

Grupė

Dalyvių

Suaugusieji

Lytis

Amžiaus grupė

skaičius

M

V

11

5

6

20 - 61

9

1

25 - 59

9

1

8

48 - 67

30

15

15

(klientai/ būsimi klientai)
Karjeros konsultantai, dirbantys:
•

Savivaldybių

suaugusiųjų

6

mokykloje

2

•

Karjeros gidų centre

2

•

Liaudies mokykloje

Darbdaviai
Iš viso:

Suaugusiųjų apklausos rezultatai

Ar jums kada nors teko naudotis karjeros konsultavimo paslaugomis?
Ne
(18%)

Taip
(82%)

Kada jums reikia pagalbos karjeros klausimais?
Dalyvių skaičius

60

Atsakymas

3

Dabar, kai baigiau mokytis švedų kalbą imigrantams

1

Kai norėsiu studijuoti Švedijoje

2

Kai norėsiu pakeisti savo karjerą

4

Kai norėsiu tobulėti

1

Kai neturėsiu darbo ir nebesimokysiu

Kokios pagalbos ar palaikymo, susijusio su darbu ar karjera, jums reikia ?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

1
3
4
2
1

Pagalbos ieškant darbo arba besiverčiant privačia praktika
Pagalbos ieškant darbo arba siekiant išsilavinimo
Surandant, kur įgyti man tinkantį išsilavinimą
Įgyjant aukštąjį išsilavinimą
Surandant darbą, kuriame reikalingi mano įgūdžiai

Kokios rūšies karjeros vertinimo priemones ir testus naudojote?
Jokių
(36%)

Asmenyb
ės testas
(18%)

Karjeros
testas
(46%)

Kurioje karjeros planavimo stadijoje patiriate daugiausiai problemų?
Savęs pažinimas

(0%)

Karjeros galimybių
(82%)
pažinimas
Karjeros planavimas(9%)
Karjeros įgyvendinimas
(9%)

Karjeros konsultantų apklausos rezultatai

Kokia yra jūsų pagrindinė profesija?
Karjeros konsultantas

100%
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Ar kada teko studijuoti karjeros konsultavimo magistro programą?
Ne (100%)

Kada paskutinį kartą dalyvavote kokiuose nors profesinio tobulėjimo kursuose ar seminare?
Šiais metais (50%)
Pernai (30%)
Kita (20%)

Kokias karjeros konsultavimo suaugusiesiems programas siūlote?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

9

Individualias karjeros konsultacijas

8

Grupines karjeros konsultacijas

1

Karjeros konsultavimo programą įvairioms gyventojų grupėms

11

Įgūdžių rengimo programas

4

Programas bedarbiams

8

Karjeros vystymo programas

4

Klientų galimybių identifikavimo ir gerinimo programą

3

Informaciją prisijungus prie įvairių šaltinių internete

Kokį faktorių įvardytumėte kaip svarbiausią sėkmingoje orientavimo karjerai programoje?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

8
3
6
9
6
5
9
1
2
7

Motyvaciją
Geras žinias apie išsilavinimo galimybes ir būsimą darbo rinką
Bendravimo įgūdžius
Patikimumą. Padėti klientui patogiai pasijausti tokioje situacijoje, kokioje jis yra
Refleksijos praktiką
Realistiškumą ir patikimumą
Orientaciją į tikslą
Visų suinteresuotų šalių įtraukimą į programos kūrimą
Tokį, kuris plėtoja gerąją pagalbą
Siūlančią pakartoninius susitikimus su klientais
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Ko orientavimo karjerai programose daugiausia pasigenda žmonės, vyresni nei 21 metai?
Dalyvių
skaičius

Atsakymas

7

Individualių karjeros kunsultacijų ir žinių apie galimybes

5
9
9
9

Grupinių konsultacijų
Motyvacijos
Savęs pažinimo
Paslaugų karjeros vystymui palaikyti ir orientacinės pagalbos prieinamumo

2
8

Profesinės pagalbos žmonėms su specialiaisiais poreikiais
Informacijos, patarimų ir orientavimo siekiant padėti jauniems žmonėms priimti sprendimus
dėl mokymosi ir darbo galimybių

6

CV rašymo, interviu tobulinimo įgūdžių

Kokio amžiaus yra didžiausia jūsų klientų dalis?

18…

Kokius vertinimo būdus ir testus naudojate konsultuodami karjeros klausimais? Prašome įvardyti!
Dalyvių skaičius

Atsakymas

4
5
2
7
4
2
3
5
2
8
4
4

SACO testą prisijungus
Darbo centro testą prisijungus
Interviu modelius
Profesinių interesų tyrimą
Savęs vertinimo pratimus
Asociacijos korteles
Vertės paaiškinimą
Kompetencijos tikrinimą
Autobiografiją ir savęs apibūdinimą
Sprendimo priėmimo metodą
Problemos sprendimo metodą
„Gyvenimo fiziką” (Amundson)
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Kokios yra pagrindinės kliūtys, siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

6
3

Pasitikėjimo/savigarbos trūkumas
Asmeninės aplinkybės, šeimyninė padėtis

4

Prasti bendravimo įgūdžiai

5

Prastos kalbos žinios

7

Nesiorientavimas šioje sistemoje

4

Gėdijimasis savo ankstesnių pasiekimų mokykloje

7

Galimybių žinių trūkumas

3

Mano, kad jie yra per seni

6

Neaktyvumas, motyvacijos trūkumas

Kurioje karjeros planavimo stadijoje jūsų klientai patiria daugiausia problemų?
Savęs pažinimas (50%)
Karjeros galimybių
pažinimas (40%)
Karjeros planavimas
(10%)

Kaip padedate savo klientams pasirinkti tinkamiausią veiksmų planą?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

8
5
3
6
9
7
8
6
9

Kalbu apie galimybes
Parodau žingsnelius, kurių reikia kelionės pradžiai
Esu gerai informuotas apie paslaugas ir įdarbinimo reikalavimus
Nukreipiu į tinklalapius, kuriuose nurodomos mokymosi galimybės
Nustatau klientų tikslus, interesus ir svajones
Suteikiu pasitikėjimo
Kartu su klientu ruošiu veiksmų planą
Kalbamės apie jų statusą ir galimybes
Stebiu, testuoju, klausinėju, modeliuoju
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Kaip reaguojate į regioninius, nacionalinius, globalius pokyčius darbo rinkoje, siūlydami orientavimo
karjerai paslaugas?

Dalyvių skaičius

Atsakymas

8
9
6
5
2
3
4
4
1

Keičiuosi praktine patirtimi su kitais orientavimo karjerai specialistais
Suteikiu naujausios informacijos
Esu socialiai ir kultūriškai jautrus, todėl mano darbas yra įdomus
Prisitaikau prie sparčių pokyčių darbo rinkoje
Suderinu įgūdžius ir profesijas
Tai verčia mane daugiau dirbti
Informuoju klientus
Šiandien svarbiau būti kvalifikuotu karjeros vadovu
Nežinau

Kurį įgūdį kiekvienas karjeros konsultantas turėtų ugdytis?
Dalyvių skaičius

Labai
nesutinku

Nesutinku

Abejoju

Sutinku

Nuoširdaus domėjimosi kitais

Labai
sutinku
30

Savirefleksijos
Gebėjimo klausytis keliais
lygmenimis
Prieinamumo ir autentiškumo
Lankstumo
Humoro jausmo

11
5

14
6

5
19

7
4
6

12
15
17

11
4
4

Kokio pobūdžio išsilavinimo ar mokymų jums reikia, kokius norėtumėte gauti?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

4
8
5
3
2
9
3
1
3

Inovatyvių karjeros konsultavimo metodų
Užmegzti glaudesnius ryšius su vietiniu verslu
Užsienio kalbų
Geresnių žinių apie kitų šalių švietimo sistemas – pasaulinių gairių
Kaip įveikti kultūrinius skirtumus
Koučingo
Psichologijos, konfliktų sprendimo
Vadovavimo
Nežinau
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Ar priklausote kokiai nors aktyviai su karjeros konsultavimu susijusiai grupei?

Taip (100%)

Darbdavių apklausos rezultatai

Kokių įgūdžių trūksta suaugusiesiems dabartinėje darbo rinkoje?
Dalyvių skaičius

Atsakymas

6
5
1
2
1

Inžinierių, techninių gamybos darbuotojų
Patirties, profesinių žinių
Žema savivertė
Bendravimo įgūdžių
Sprendimo priėmimo įgūdžių

Kliento ir karjeros konsultanto požiūrių palyginimas
Ko jūs tikitės iš karjeros konsultanto?/ Kaip manote, ko jūsų klientai tikisi iš karjeros konsultanto?
Karjeros
konsultantai Klientai

Tiesiog suteikite man informacijos
Būkite man draugiški ir šilti
Paaiškinkite, kuo mano karjeros idėjos klaidingos
Būkite nuoširdus , o ne tik žmogus, dirbantis savo darbą
Suteikite padrąsinimo ir paguodos
Bendradarbiaukite ruošiant veiksmų planą, kad būtų pasiekti mano karjeros tikslai
Žinokite, kaip man padėti
Įkvėpkite pasitikėjimo ir vilties
Pažinkite mane - žinokite mano pomėgius, galimybes, tikslus ir gyvenimo būdą
Naudokite testus ir kompiuterines programas, siekdami sužinoti mano pomėgius ir
galimybes
Informuokite apie tinkamus darbus, atsižvelgdami į mano turimus įgūdžius
Nustatykite, koks darbas man labiausiai tiktų

66

%

%

0
100
30
100
100
100
90
100
60
70

0
91
45
100
82
100
100
100
45
36

100
20

100
100

Ko Jūs tikitės iš karjeros konsultavimo?

Karjeros
konsultantai Klientai

Gauti detalios informacijos mane dominančiai karjeros klausimais
Prisiimti atsakomybę už savo karjeros sprendimų priėmimą
Sužinoti apie galimybes gauti mane dominantį darbą.
Suprasti karjeros konsultacijos interviu tikslą
Interviu metu identifikuoti strategijas, ties kuriomis turėčiau padirbėti
Turėti teisę į nemokamas karjeros konsultacijos paslaugas
Įgyti patirties, kaip naujai spręsti problemas
Sugebėti padėti sau ateityje
Gauti labai geras karjeros konsultavimo paslaugas, jei už jas teks mokėti
Kalbėti apie dabartines karjeros problemas
Konsultuotis karjeros klausimais tik tada, kada būsiu labai neužtikrintas dėl savo
karjeros
Gauti informacijos apie išsilavinimo/mokymų galimybes ir kursus
Gauti informacijos apie mane dominančios profesinės srities potencialius
darbdavius
Įgyti darbo paieškos, pavyzdžiui, CV, motyvacinio laiško rašymo, interviu,
įgūdžių
Gauti brošiūrų ar lankstinukų apie užsiėmimus ir kursus

%

%

100
90
100
60
100
20
100
100
100
30
0

100
73
100
27
100
27
66
100
100
73
46

100
90

91
64

40

27

50

64

Išvados
Tyrimas parodė, kad karjeros konsultantų ir klientų lūkesčiai dėl orientavimo karjerai buvo
panašūs. ,,Detali informacija apie mane dominančią karjerą” atrodė labai svarbi tiek klientams, tiek
konsultantams. Klientai norėjo su konsultantais „bendradarbiauti rengiant veiksmų planą, kad būtų
pasiekti mano karjeros tikslai”, ir konsultantai manė, kad tai yra labai svarbu. Būti nuoširdžiu
žmogumi, o ne tik tuo, kuris ,,atlieka savo darbą”, taip pat buvo vertinama kaip labai svarbus
aspektas tiek konsultantų, tiek jų klientų. Konsultantai nemanė, kad klientai bus taip suinteresuoti
kalbėti apie savo dabartinę karjerą. Galbūt taip yra todėl, kad konsultantai yra orientuoti į ateitį bei
mokomi žvelgti į priekį, neskirti tiek daug dėmesio praeičiai.
Konsultantai mokosi „koučingo” kaip priemonės dirbti su klientais, koučingas yra susijęs su
tokiais posakiais,

kaip „netaisyk daikto, kuris nėra sugedęs” ir „nėra problemų, bet yra

sprendimai”. Tuo tarpu klientai mėgsta kalbėti apie dabartį ir praeitį, nuolat grįžti prie to, kas
nepasisekė. Tai ir gali būti neatitikimų priežastis. Klientai nėra taip susidomėję „įgyti darbo
paieškos ar darbo prašymo ir interviu įgūdžių”. Konsultantai galbūt geriau žino, kad tai svarbi
problema, ir todėl jie mano, kad klientai taip pat turėtų labiau domėtis šiuo klausimu. Siekiant
sėkmingai orientuoti karjerai suaugusiuosius labai svarbu, kad darbo paieškos įgūdžiai ir CV
rašymas būtų kuo ,,malonesnė” ir lengviau įgyvendinama veikla.
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Vienas iš profesijos sunkumų yra pastebėti klientų poreikį mąstyti naujomis kryptimis, nors
klientai nėra pasirengę to padaryti arba yra visiškai nesuinteresuoti pažinti save ir ieškoti naujų
profesinių krypčių. Tai kartais sukelia neatitikimų. Nepaisant to, nei klientai, nei konsultantai
nesitiki susitikimo metu tik duoti/gauti informacijos. Klientai nori tobulėti, nori bendrauti ir
bendradarbiauti bei sulaukti konkrečios pagalbos, o ne tik gauti informacijos ar brošiūrų apie
mokymus.
Verta atkreipti dėmesį: nė vienas iš karjeros vadovų neturėjo magistro laipsnio. Darbdaviai
(ir patys karjeros vadovai) nėra ypač suinteresuoti tapti labiau išsilavinusiais karjeros vadovais.
Išvados dėl suaugusiųjų karjeros konsultavimo programų:
•

Nurodyti darbo vietą ir kitą su darbu susijusią mokymosi patirtį.

•

Sureguliuoti ryšius su tiekėjais ir kitais verslais.

•

Įtraukti darbdavius.

•

Kuriant programą, naudoti grįžtamąjį ryšį ir kitą pagalbą.

•

Palaikyti nuolatinį bendradarbiavimą tarp skirtingų grandžių.

Problemos, nurodytos karjeros vystymo pagalbos sistemoje:
•

Nepakankamas dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimas.

•

Neturėjimas teisingo patarimo suaugusiesiems, nedavimas jiems to, ko jie iš tikrųjų

•

Konsultantų pakankamo ryšio su darbo rinka ir verslo pasauliu neturėjimas.

•

Patarėjų kvalifikacijos tobulinimo būtinybė suaugusiųjų karjeros vadovavimo srityje.

prašo.
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