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1. Sąvokos ir trumpiniai 

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos ir 

trumpiniai. 

1 lentelė. Sąvokos ir trumpiniai 

Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

AIKOS Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema 

Apklausos 
Priemonės periodiškai tirti ugdymo karjerai paslaugų gavėjų ir teikėjų 

nuomonę apie ugdymo karjerai paslaugas 

Atitiktis Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų nuostatų 

analizės pagrindu išskirta ugdymo karjerai stebėsenos sritis, apimanti 

ugdymo karjerai tikslų ir veiklų bei ugdymo karjerai sistemos dalyvių 

poreikių ir siekių darnumo santykį, atsižvelgiant į šalies ūkio plėtros 

kryptis, pavyzdžiui:  

► ugdymo karjerai veiklų ir metodų atitikimas ugdymo karjerai paslaugų 

gavėjų poreikiams;  

► ugdymo karjerai tikslų dermė su tolimesnio asmens mokymosi ir 

įsidarbinimo galimybėmis;  

► ugdymo karjerai tikslų suderinamumas su ugdymo karjerai paslaugų 

teikėjų siekiais; 

► kita. 

Bendradarbiavimas Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų analizės 

pagrindu išskirtas ugdymo karjerai strateginis siekis, apimantis ugdymo 

karjerai sistemos dalyvių veikimą kartu instituciniu, nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu ir suinteresuotų šalių į(si)traukimą, siekiant 

formuoti adekvačią ugdymo karjerai politiką ir ją įgyvendinti, pavyzdžiui:  

► ugdymo karjerai paslaugų politikos formuotojų veiksmų suderinimas 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

7 lapas iš 228 
E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 

 

 

 

Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

su švietimo bei socialinės apsaugos ir darbo politikos formuotojais; 

► glaudus bendradarbiavimas tarp ugdymo karjerai sistemoje 

dalyvaujančių institucijų; 

► įvairiapusiški ryšiai su darbo rinkos atstovais; 

► tarptautinis bendradarbiavimas vystant ugdymo karjerai politiką, 

formuojant tam tikrus standartus ir remiant jų įgyvendinimą; 

► tikslinių grupių, kaip ugdymo karjerai paslaugų gavėjų šeimos, 

į(si)traukimas į ugdymo karjerai procesą ir jo vertinimą; 

► kita. 

Ekspertai 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame 

projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-

ŠMM-01-V-01-002 dalyvaujantys ugdymo karjerai ekspertai 

Ernst & Young UAB „Ernst & Young Baltic“ 

ES Europos Sąjunga 

Informavimas karjerai1 Informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir 

teikimo suinteresuotoms šalims procesas 

Infrastruktūra2 Ugdymo karjerai dalyvių sąveiką ir paslaugas užtikrinanti švietimo 

sistemos dalis, apimanti susijusių elementų visumą: ugdymo karjerai 

procesus, funkcijas, aplinkas, technologinį ir metodinį aprūpinimą, 

ugdymo karjerai sistemos stebėsenos ir kokybės užtikrinimo 

mechanizmus bei efektyviai veikiantį vienas kitą papildančių įstaigų 

tinklą 

IS Informacinė sistema 

                                                 

1 Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelyje naudojama sąvoka „Karjeros 

informavimas“. 
2 Parengta remiantis Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m.  kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK - 433/A1-83. 
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Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

JK Jungtinė Karalystė 

Karjeros planavimo ir 

sprendimų priėmimo 

gebėjimų 

į(si)vertinimas3 

Konsultavimo karjerai dalis, nustatanti mokinių gebėjimų planuoti karjerą 

ir priimti sprendimus lygmenį. 

► Karjeros planavimo ir sprendimų priėmimo gebėjimų įvertinimas – 

procesas, kurio metu vertintojas, naudodamas formaliąsias 

(standartizuotas, validžias, patikimas, nešališkas ir palyginamas) ir 

neformaliąsias įvertinimo priemones, nustato mokinio gebėjimus 

planuoti karjerą ir priimti sprendimus. 

► Karjeros planavimo ir sprendimų priėmimo gebėjimų įsivertinimas – 

procesas, kurio metu pats mokinys įvertinimo priemonėmis nusistato 

savo gebėjimus planuoti karjerą ir priimti sprendimus. 

Karjeros planavimo 

skyrius 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro karjeros 

planavimo skyrius 

Karjeros valdymo 

kompetencijų ugdymas4 

Kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros valdymo kompetencijų plėtojimas 

kuriamosios sąveikos pagrindu 

Kokybė5 Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų analizės 

pagrindu išskirtas ugdymo karjerai strateginis siekis, apimantis ugdymo 

karjerai sistemos indėlio, proceso ir rezultatų kokybę, atsižvelgiant į 

ugdymo karjerai paslaugų gavėjų ir ugdymo karjerai sistemos konteksto 

veiksnius, pavyzdžiui: 

► ugdymo karjerai paslaugų teikėjų kompetencijų lygis ir kvalifikacija; 

► ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingų materialiųjų išteklių 

                                                 

3  Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelyje naudojama sąvoka „Karjeros 

į(si)vertinimas“. 
4 Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelyje naudojama sąvoka „Ugdymas 

karjerai“, Lietuvos Respublikos teisės aktuose - „profesinis orientavimas“. 
5 Pagal Dakaro veiksmų plane pateiktą kokybės apibrėžimą, nurodantį pageidautinas moksleivių/ studentų savybes (sveiki, motyvuoti 

moksleiviai/ studentai), procesus (kompetentingi mokytojai/ dėstytojai, naudojantys aktyvią pedagogiką), turinį (aktuali mokymo 

programa) ir sistemas (geras valdymas ir teisingas išteklių paskirstymas). Šaltinis: Education for All - The Quality Imperative – EFA 

Global Monitoring Report. United Nations Educational, 2005.  
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Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

pakankamumas; 

► ugdymo karjerai veiklų procesų efektyvumas ir nuolatinis jų 

tobulinimas; 

► ugdymo karjerai paslaugų tikslingumas; 

► ugdymo karjerai paslaugų gavėjų charakteristikos, jų įtaka ugdymo 

karjerai sistemos rezultatams; 

► ugdymo karjerai sistemos kontekstas, jo poveikis ugdymo karjerai 

sistemos rezultatams; 

► kita. 

Kompetencijos Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų analizės 

pagrindu išskirtas ugdymo karjerai strateginis siekis, apimantis ugdymo 

karjerai orientaciją į kompetencijų dermę su ugdymo programomis ir 

ugdymo karjerai paslaugų gavėjų kompetencijų lygį, atitinkantį ugdymo 

karjerai kompetencijų kokybės gaires, pavyzdžiui:  

► ugdymo karjerai paslaugų gavėjų įgytų kompetencijų lygis, teikiant 

ugdymo karjerai paslaugas: 

− karjeros valdymo kompetencijų ugdymas; 

− profesinis veiklinimas;  

− konsultavimas karjerai; 

− informavimas karjerai; 

− karjeros planavimo ir sprendimų priėmimo  gebėjimų 

į(si)vertinimas; 

− darbo ieška. 

► ugdymo karjerai kompetencijų kokybės gairių, apibrėžtų teisės aktais, 

taikymas; 

► ugdymo karjerai kompetencijų dermė su ugdymo programomis; 

► kita. 
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Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

Konsultavimas karjerai6 Konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti 

konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo 

rinkos reikalavimais, formuluoti tikslus mokymuisi, darbui ir kitoms 

užimtumo sritims, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti 

KVIS Aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo informacinė sistema 

LMITKC Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras 

Modelis 
Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių 

ugdymo karjerai modelis 

MOSTAF Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimo ir 

įgyvendinimo projektas 

Nacionalinis karjeros 

centras7 

Institucija, organizuojanti ir koordinuojanti mokinių profesinį orientavimą 

nacionaliniu lygmeniu 

NECIS Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema 

NMVA Nacionalinės mokyklų vertimo agentūros 

NŠVIS Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo projektas8 

Objektyvūs kiekybiniai 

duomenys 
Objektyvius duomenis apie mokinių ir/ ar jų tėvų priimtus sprendimus 

PIT Profesinio informavimo taškai 

POC Profesinio orientavimo centrai 

Prieinamumas ir 

tęstinumas 

Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų analizės 

pagrindu išskirtas ugdymo karjerai strateginis siekis, apimantis lygių 

                                                 

6 Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelyje naudojama sąvoka „Karjeros 

konsultavimas“. 
7 Apibrėžta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, kurio 10 punkte įvardintos 

detalios institucijos funkcijos. 
8 Projekto apimtyje bus atnaujinama Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS), tobulinant švietimo stebėsenos nacionaliniu 

lygmeniu posistemę. 
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Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

galimybių gauti ugdymo karjerai paslaugas užtikrinimą ir sąlygų įgytas 

kompetencijas tobulinti kitose švietimo grandyse9 sudarymą, siekiant 

užtikrinti asmens mokymosi karjerai tąsą ir nuoseklumą, pavyzdžiui: 

► ugdymo karjerai paslaugų gavėjų mokymosi karjerai įvairiomis 

formomis ir būdais tąsa; 

► ugdymo karjerai paslaugų ryšys su karjeros valdymo paslaugomis; 

► ugdymo karjerai paslaugų prieinamumas įvairioms asmenų grupėms 

pagal jų charakteristikas; 

► kita. 

Profesinis 

orientavimas10 

Pagalba asmenims renkantis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo 

galimybes, sąlygų įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą 

(t.y. visą gyvenimą trunkančią asmens mokymosi ir darbo patirčių seką) 

sudarymas, teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio 

konsultavimo paslaugas 

Projektas 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomas 

projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-

ŠMM-01-V-01-002 

Rekomendacijos 
Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių 

karjeros vystymo modelio diegimo rekomendacijos 

RŠVIS Regioninė švietimo valdymo informacinė sistema 

SADM Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SMART Stebėsenos rodiklių rengimo principas 

Stebėsena Nuolatinė ugdymo karjerai būklės ir kaitos analizė, vertinimas, 

                                                 

9 Švietimo grandys apima formalųjį (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą, aukštąjį mokslą) ir 

neformalųjį (ikimokyklinį, priešmokyklinį, suaugusiųjų ir pasirenkamąjį vaikų švietimą) švietimą, švietimo pagalbą ir savišvietą.  
10 Apibrėžta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“. 
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Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

prognozavimas, kada pagal aiškiai apibrėžtus rodiklius sistemingai 

renkami duomenys, nusakantys ugdymui karjerai keliamų tikslų 

įgyvendinimo progresą, ugdymo karjerai rezultatus ir ugdymo karjerai 

paslaugų teikimui panaudotas lėšas 

Stebėsenos sritis Strateginių ugdymo karjerai nuostatų grupė, kuri pagal UNESCO 

metodiką11 atitinka prioritetinę ugdymo karjerai sistemos politikos (angl. 

policy) kryptį 

Strateginė nuostata Ugdymo karjerai strateginio dokumento teiginys. Strategine nuostata 

dokumente gali būti apibrėžta vizija, prioritetas, tikslas, uždavinys, 

priemonė, ugdymo karjerai stebėsenos rodiklis, kt. 

Subjektyvūs kokybiniai 

duomenys 

Subjektyvūs kokybiniai apklausų duomenys apie ugdymo karjerai veiklų 

procesus ir jų rezultatus 

ŠMM Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

ŠVIS Švietimo valdymo informacinė sistema 

Ugdymas karjerai12 Kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas 

kuriamosios sąveikos pagrindu, įgyvendinamas teikiant paslaugas, 

apimančias informavimą karjerai, karjeros planavimo ir sprendimų 

priėmimo gebėjimų į(si)vertinimą, karjeros valdymo kompetencijų 

ugdymą, konsultavimą karjerai, profesinį veiklinimą ir darbo paiešką. 

Ugdymo karjerai 

paslaugų gavėjai 

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai 

Ugdymo karjerai 

paslaugų teikėjai 

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų specialistai, 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

                                                 

11 M. Martin, C. Sauvageot, „Constructing an indicator system or scorecard for higher education. A practical guide“, UNESCO, 

2011. 
12 Apibrėžta vadovaujantis projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtose „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 

mokinių karjeros vystymo modelio diegimo rekomendacijose“ naudojama sąvokų sistema. 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

13 lapas iš 

228 E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 

 

 

 

Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

mokslo ministerijai bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių 

institucijų koordinuojami struktūriniai vienetai, t.y. profesinio 

informavimo taškai ir profesinio orientavimo centrai 

ŪkMin Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

UKSMIS Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema 

Užimtumas Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir ES lygmens strategijų, 

programų ir kitų su ugdymu karjerai susijusių dokumentų analizės 

pagrindu išskirtas ugdymo karjerai strateginis siekis, apimantis asmenų 

mokymosi visą gyvenimą nuostatų formavimą(si), užimtumo skatinimą ir 

savirealizaciją įvairiose užimtumo srityse, pavyzdžiui:  

► efektyvi ugdymo karjerai paslaugų gavėjų iškritimo iš švietimo 

sistemos prevencijos ir postvencijos sistemos veikla; 

► ugdymo karjerai edukacinės aplinkos kūrimas ir tobulinimas; 

► ugdymo karjerai paslaugų gavėjų integracija darbo rinkoje; 

► kita. 

VORT  Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimo sistema 
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2. Įvadas 

2.1 Projekto pristatymas 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (toliau – LMITKC) 

įgyvendindamas Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio 

orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-

ŠMM-01-V-01-002 (toliau – Projektas). 

Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, 

užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą, prieinamumą ir lygias galimybes visiems švietimo sistemos 

dalyviams. 

Projekto tikslo siekiama vykdant šiuos uždavinius: 

► prisidėti prie nuoseklios, vientisos, darnios ugdymo karjerai sistemos bendrajame ugdyme ir 

profesiniame mokyme sukūrimo; 

► sukurti ugdymo karjerai veiklų ir rezultatų stebėsenos informacinę sistemą, sudarysiančią 

sąlygas užtikrinti ugdymo karjerai veiklų ir rezultatų efektyvumą. 

Projekto metu sukuriami rezultatai: 

► parengtas ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos; 

► sukurta ir įdiegta programinė įranga (informacinė sistema), realizuojanti ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos modelį. 

Projekto nauda 

Projekto įgyvendinimo metu atliekami šie darbai: 

► mokinių ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimas ir įdiegimas; 

► mokymo programų ir metodinių priemonių švietimo pagalbos specialistams parengimas. 

Projekte dalyvauja beveik 2000 švietimo pagalbos specialistų (mokytojai, mokyklų 

psichologai, socialiniai pedagogai) iš 700 bendrojo ugdymo mokyklų ir 70 profesinio mokymo 

įstaigų. Parengti specialistai teikia ugdymo karjerai paslaugas 88000 mokinių Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir savivaldybių teritorijose įsteigtuose ugdymo 

karjerai centruose. Mokiniams teikiamos tinkamos kokybės ir inovatyvios ugdymo karjerai 
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paslaugos, kurios skatina mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą ir užtikrina 

konkurencingumą darbo rinkoje. 

Įgyvendinus Projektą bus sukurta Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema (toliau – 

UKSMIS), kurios priemonėmis vykdoma ugdymo karjerai stebėsena sudarys šias prielaidas: 

► užtikrinti ugdymo karjerai veiklų ir rezultatų efektyvumą, ne tik stebėti ugdymo karjerai 

veiklas ir jų rezultatus, bet ir laiku šalinti  nustatytus trūkumus; 

► strateginius sprendimus priimančioms institucijoms ar organizacijoms naudotis laiku 

teikiama ir aiškia informacija, tiksliai apibūdinančia profesinio orientavimo  sistemos 

būseną ir  pagrindines tendencijas; 

► efektyviau naudoti ugdymo karjerai veiklų infrastruktūrą, mokymosi medžiagą ir priemones 

bei žmogiškuosius išteklius; 

► gerinti ugdymo karjerai kokybę, efektyviau bendradarbiauti institucijoms, sėkmingai 

integruotis mokiniams, į darbo rinką. 

Projektas vykdomas dviem etapais: 

► I etapas: ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimas. Šiame etape 

vadovaujantis 10 žingsnių metodika parengtas ugdymo karjerai stebėsenos sistemos 

modelis ir paruoštos rekomendacijos jam įgyvendinti; 

► II etapas: ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį realizuojančios programinės 

įrangos (informacinės sistemos) sukūrimas ir įdiegimas. Pirmame etape parengus 

ugdymo karjerai stebėsenos modelį ir atlikus informacinės sistemos diegimo 

paruošiamuosius darbus, antrame etape yra sukuriama ir įdiegiama informacinė sistema 

ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modeliui įgyvendinti. 
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2.2 Dokumento paskirtis 

Šiame dokumente pateikiamas Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelis ir jo 

įgyvendinimo rekomendacijos. Projekto dalyviams dokumentas turėtų leisti išsamiai susipažinti su 

Projekto apimtyje atliktais darbais ir parengtais rezultatais. Šį dokumentą sudaro šios dalys: 

► Lietuvos ugdymo karjerai situacijos apžvalga; 

► užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos situacijos apžvalga; 

► ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio detalus aprašas; 

► ugdymo karjerai stebėsenos sistemos rodiklių sąrašas ir jų aprašai, pateikiami priede prie 

šios ataskaitos; 

► ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio įgyvendinimo rekomendacijos ir detalus 

modelio įgyvendinimo planas. 

Lietuvos ugdymo karjerai situacijos apžvalga 

Šioje dalyje yra apžvelgiama Lietuvos ugdymo karjerai aplinka ir kontekstas, analizuojant 

politinę, ekonominę, socialinę ir teisinę aplinką. Taip pat yra išskiriamos susijusios ugdymo karjerai 

sistemos suinteresuotos šalys. 

Toliau yra atlikta esamos ugdymo karjerai sistemos situacijos Lietuvoje stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių analizė, apžvelgiamas ugdymo karjerai sistemos modelis, atlikti ir vykdomi 

švietimo stebėsenos projektai Lietuvoje ir jų sąsaja su kuriamu ugdymo karjerai stebėsenos sistemos 

modeliu, atliekama esamos švietimo stebėsenos situacijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių 

analizė. 

Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos situacijos apžvalga 

Šioje ataskaitos dalyje yra pateikiama trijų užsienio valstybių (Jungtinės Karalystės, Airijos ir 

Kanados) ugdymo karjerai stebėsenos situacijos apžvalgos rezultatai. Joje pateikiama kiekvienos 

šalies ugdymo karjerai stebėsenos organizacinės sąrangos, teisinės bazės, stebėsenos objekto, 

stebėsenos apimties, ugdymo karjerai stebėsenos rezultatų panaudojimo aprašymas. Taip pat yra 

pateikiamos Europos lygmens rekomendacijos dėl ugdymo karjerai stebėsenos ir kokybės 

užtikrinimo ugdymo karjerai veiklose. 
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Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio detalus aprašas 

Šioje ataskaitos dalyje atsižvelgus į surinktą informaciją, numatomus ugdymo karjerai tikslus 

bei ugdymo karjerai organizacinių pokyčių kryptis, užsienio šalių patirtį ir geriausias praktikas, yra 

detaliai aprašomas pasirinktas Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos modelis. Modelio aprašas 

apima: 

► modelio paskirčių ir funkcionalumų aprašymą, kuriame detaliai aprašoma, kokius 

funkcionalumus bei stebėsenos galimybes turės modelis; 

► modelio struktūrinę organizaciją, apimančią duomenų rinkimo bei rodiklių sudarymo 

logikos aprašymą; 

► modelio informacinės – technologinės aplinkos aprašymą, kuriame aptariamos  modelio 

įgyvendinimo alternatyvos, UKSMIS funkcinė schema; 

► modelio įgyvendinimo, funkcionavimo užtikrinimo ir tęstinumo rekomendacijas, kuriose 

bus pateikiama kokybės užtikrinimo strategija. 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos rodiklių sąrašas ir jų aprašai 

2 ataskaitos priede yra pateikiami konkretūs ugdymo karjerai stebėsenos rodikliai ir detalūs jų 

aprašai.  

Modelio įgyvendinimo rekomendacijos ir detalus ugdymo karjerai stebėsenos modelio 

įgyvendinimo planas 

Šioje ataskaitos dalyje yra detaliai aprašomas modelio įgyvendinimo planas, kuriame 

pateikiami pagrindiniai įgyvendinimo žingsniai ir numatoma jų įgyvendinimo trukmė. Šioje dalyje 

taip pat pateikiamos modelio įgyvendinimo rekomendacijos, analizuojami organizaciniai, techniniai 

aspektai bei aptariami pagrindiniai modelio įgyvendinimo principai.  

Ataskaitos 1 ir 3 prieduose yra pateikiami šie dokumentai: 

► Ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų analizės rezultatai; 

► Su ugdymo karjerai stebėsena susijusių švietimo ir kitų valstybės registrų bei informacinių 

sistemų duomenų analizės rezultatai.  
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3. Lietuvos situacijos apžvalga 

3.1 Ugdymo karjerai aplinka ir kontekstas 

Ugdymo karjerai paslaugos planuojamos, teikiamos ir valdomos tam tikroje aplinkoje, kuri 

veikia ugdymo karjerai stebėsenos sistemos poreikio formavimąsi, kelia tam tikrus reikalavimus 

stebėsenos turiniui ir apimčiai, daro poveikį įgyvendinant ugdymo karjerai stebėsenos modelį. 

Atsižvelgiant į tai, labai svarbu suprasti ugdymo karjerai aplinką ir kontekstą (žr. paveikslą 

žemiau):  

► išorinės aplinkos veiksnius (politinę – valdymo ir teisinę, ekonominę, socialinę, 

technologinę aplinkas); 

► Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo bei ūkio ministerijų 

formuojamas strategines ugdymo karjerai paslaugų plėtros kryptis; 

► ugdymo karjerai paslaugų teikėjų situaciją ir susijusių institucijų vaidmenį teikiant, 

koordinuojant ir tobulinant ugdymo karjerai paslaugas; 

► paslaugų gavėjų poreikį ugdymo karjerai paslaugoms. 

IŠORĖS APLINKA

Ugdymo 

karjerai 

paslaugų 

teikėjai

Ugdymo 

karjerai politiką 

formuojančios 

institucijos

Ugdymo 

karjerai 

paslaugų 

gavėjai

UGDYMAS 

KARJERAI

Politiniai 

veiksniai

Ekonominiai 

veiksniai

Socialiniai 

veiksniai

Technologiniai 

veiksniai

SUINTERESUOTOS 

ŠALYS

 

1 pav. Ugdymo karjerai aplinka ir kontekstas 
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Toliau šiame skyriuje yra detaliai aprašoma ugdymo karjerai sistemos aplinka ir kontekstas 

pagal kiekvieną veiksnį/ šalį. 

3.1.1 Išorės aplinka 

3.1.1.1 Politinė valdymo aplinka 

ES strateginiai dokumentai  

ES siekiant tapti labiau konkurencinga, dinamiška, žiniomis grįsta ekonomika ir didinti 

bendrąjį užimtumą, 2000 m. Europos Vadovų Taryba patvirtino „Nacionalinę Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo programa“13, kurioje keliamas uždavinys nukreipti kiekvieną asmenį į mokymosi, 

profesinės veiklos sritį pagal jo gebėjimus taip, kad būtų pasiektas maksimalus dirbančiųjų 

produktyvumas.  

2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate „Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategija“ ateinančiam dešimtmečiui yra išskiriamos pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo kryptys. Naujojoje strategijoje akcentuojamas poreikis didinti: 

► dirbančių žmonių dalį („75 % darbingo amžiaus (20–64 metų) žmonių turėtų dirbti“). Ilgą 

laiką esant aukštam nedarbo lygiui kyla didelis pavojus, kad darbo rinkos užribyje esantys 

arba prastai darbo rinkoje integruoti asmenys iš viso bus iš jos išstumti; 

► aukštąjį išsilavinimą įgyjančių žmonių dalį („bent 40 % jaunesnės kartos atstovų turėtų 

turėti aukštąjį išsilavinimą“). Tačiau esant per dideliam aukštąjį išsilavinimą turinčių 

asmenų santykiui, darbo rinkoje atsiranda struktūrinis nedarbas (kai darbo pasiūla 

neatitinka darbo paklausos kriterijų), lemiantis gyventojų emigraciją, nepasitenkinimą 

gyvenimo kokybe ir sukeliantis kitas socialinio diskomforto aplinkybes. 

Strategijoje pateikiamos septynios pagrindinės iniciatyvos (angl. flagship initiatives), skirtos 

pažangiam, tvariam ir integraliam ekonomikos augimui užtikrinti: 

► Europos skaitmeninė darbotvarkė (angl. Digital Agenda for Europe); 

► Inovacijų sąjunga (angl. Innovation Union); 

► Judus jaunimas (angl. Youth on the Move); 

► Tausiai išteklius naudojanti Europa (angl. Resource Efficient Europe); 

► Ekologiškam augimui skirta pramonės politika (angl. An Industrial Policy for the 

                                                 

13 Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa // Valstybės žinios. 2007 08 14, Nr. 92-3699. 
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Globalisation Era); 

► Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė (angl. New Skills for New Jobs); 

► Europos kovos su skurdu veiksmai (angl. European Platform Against Poverty). 

Ugdymo karjerai sričiai ypač aktualios:  

► iniciatyva „Judus jaunimas“, kuria siekiama pagerinti Europos aukštojo mokslo sistemos 

kokybę ir sustiprinti tarptautinį jos patrauklumą skatinant studentų ir stažuotojų mobilumą. 

Pavyzdžiui, visiems europiečiams turėtų būti suteikta daugiau galimybių įsidarbinti visose 

valstybėse narėse, o profesinė kvalifikacija ir patirtis turėtų būti tinkamai pripažįstama. 

► iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, kurioje pabrėžiama darbo 

rinkos modernizavimo svarba, kad būtų didinamas užimtumas ir užtikrinamas ES socialinių 

modelių tvarumas. Iniciatyvoje numatyti veiksmai, padėsiantys: pagerinti darbo rinkos 

lankstumą ir saugumą (angl. flexicurity principas), motyvuoti žmones investuoti į gebėjimų 

ugdymą ir kvalifikacijos kėlimą, kad ji atitiktų darbo rinkos poreikius, užtikrinti 

tenkinančias darbo sąlygas, pagerinti naujų darbo vietų kūrimo sąlygas ir pan. 

Ugdymas karjerai nuolat siejamas su mokymosi visą gyvenimą strateginėmis kryptimis. ES 

kontekste profesinis orientavimas14 yra vienas iš svarbiausių veiksnių, skatinančių užimtumą, darbo 

jėgos prisitaikymą prie rinkos sąlygų, verslumą ir lygias galimybes15. Pastaraisiais metais 

pokyčiams mokymosi visą gyvenimą srityje darė įtaką šie dokumentai: 

► 2000 m. Europos Komisijos „Mokymosi visą gyvenimą memorandumas“, akcentuojantis 

sugebėjimą prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų; 

► 2008 m. Europos Bendrijos rekomendacija „Mokymosi visą gyvenimą Europos 

kvalifikacijų sąranga“ (Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2009), siejanti šalių 

kvalifikacijų sistemas ir veikianti kaip perkėlimo mechanizmas, kad skirtingų Europos šalių 

ir sistemų kvalifikacijos taptų aiškesnės ir suprantamesnės. 

Siekiant sukurti prielaidas ES valstybėms tobulinti švietimo politiką, kuri užtikrintų geresnę 

švietimo kokybę ir veiksmingumą, 2010 m. buvo Europos Komisijos priimti „Bendrieji Europos 

principai mokytojų kompetencijoms ir kvalifikacijai“, kurie mokytojų profesiją sieja su: 

                                                 

14 Taip pat bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymas karjerai.  
15 Gailienė M., Grinytė L., Indrašienė V., Railienė A ., Rimkevičienė V. Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir 

orientavimas mokyklose. Tyrimo ataskaita. – Vilnius, 2006 [žiūrėta 2007 m. balandžio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai>. 
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► aukšta kvalifikacija; 

► mokymusi visą gyvenimą; 

► mobilumu; 

► bendradarbiavimu. 

Taip pat su ugdymo karjerai sistemos tobulinimu susiję šie ES dokumentai: 

► 2008 m. Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija „Geresnis orientavimo visą gyvenimą 

integravimas į švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas“ (angl. Council Resolution 

on Better Integrating Lifelong Guidance Into Lifelong Learning Strategies), kurioje 

karjeros kompetencijų įgijimo skatinimas yra prioritetinė veikla; 

► 2007 m. Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija „Nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms“ 

(angl. New Skills for New Jobs) ir po jos 2008 m. parengta Europos Komisijos strategija 

„Nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms: Numatyti ir suderinti darbo rinkos ir įgūdžių 

poreikius“ (angl. New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and 

skills needs), kurioje keliamas darbo jėgos poreikių prognozavimo ir atitinkamų gebėjimų 

ugdymo klausimas. 

Investicijų patarėjų komisijos išvados 

Investicijų patarėjų komisijos, 2010 m. birželio 7 d. posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministras, buvo identifikuotos probleminės, su švietimu susijusios 

sritys ir pateiktos Investicijų skatinimo strategijos priemonių plano dalys. Buvo nurodytos šios 

pagrindinės švietimo Lietuvoje probleminės sritys: 

► darbo rinkos informacijos stygius, t.y.: 

− nėra patikimos informacijos apie dabartinį darbo rinkos balansą, stinga bendro sutarimo 

dėl vizijos, koks jis turėtų būti ateities perspektyvoje; 

− nėra tikslių duomenų apie aukštos kvalifikacijos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos 

balansą; 

− menkas visuomenės supratimas apie tikrą darbo rinkos situaciją ir įsidarbinimo 

galimybes po studijų arba profesinio mokymo programos baigimo; 

► neoptimalus darbo jėgos pasiūlos panaudojimas, t.y.: 

− Lietuvos darbo rinkos struktūros ir aukštos kvalifikacijos specialistų pagal lygį ir kryptį 

paruošimo; disproporcijos; 
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− specialistų mokymo sistema aukštojo neuniversitetinio mokslo ir profesinėse 

mokyklose lėtai adaptuojama prie besikeičiančių rinkos reikalavimų; 

− didelis darbo jėgos ir „protų“ nutekėjimas į užsienio valstybes ir didėjanti investuotojų 

konkurencija dėl talentų; 

► verslo, mokslo ir švietimo bendradarbiavimo stoka, t.y.: 

− praktinių žinių ir įgūdžių stygius; 

− bendrai priimtos strategijos ir suderintų verslo, mokslo ir švietimo tikslų trūkumas; 

− viešojo sektoriaus organizacijų žinių ir gebėjimų stoka dirbant su investuotojais, 

projektais ir programų valdymu; 

► švietimo programų neadekvatumas darbo rinkos poreikiams, t.y.: 

− aukštesniojo ir profesinio mokymo programų turinys ir įgyvendinimo kokybė nevisiškai 

suderinta su greitai besivystančios darbo rinkos poreikiais; 

− mažas žmogiškųjų išteklių profesinis ir geografinis judumas, ribotos darbuotojų tęstinio 

mokymo ir kompetencijų tobulinimo galimybės. 

Investicijų patarėjų komisija švietimo Lietuvoje problemas siūlo spręsti šiais būdais: 

► sekant pasaulines mokslo ir technologijų kryptis, įsitraukti į inovatyvių ir dinamiškų 

technologijų plėtros procesą ir ruošti atitinkamos kompetencijos specialistus, kurie galėtų 

tuose procesuose dalyvauti; 

► vystyti plačiai taikomų technologijų kompetencijų ir kvalifikacijų formavimą  

► atsižvelgiant į reikalingas kompetencijas užtikrinti kryptingą specialistų ugdymą; 

► užtikrinti, kad darbdaviai pripažintų turimas jaunimo kompetencijas ir kvalifikaciją; 

► padidinti žmogiškųjų resursų konkurencingumą darbo rinkoje (jų judumą, 

persikvalifikavimo galimybes, mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimo skatinimą); 

► stiprinti bendras kompetencijas (pvz., kalbų mokėjimą, informacinių  ir komunikacinių 

technologijų (IKT) kompetencijas); 

► užtikrinti reikiamą pagalbą investuotojams, kurie planuoja investuoti į Lietuvą. 

3.1.1.2 Politinė teisinė aplinka 

Kuriant ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį būtina atsižvelgti į jo suderinamumą su 

veikiančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja ugdymą karjerai, bendrąjį ugdymą ir profesinį 

mokymą bei  bendrai švietimą.  
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Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys švietimo sistemą: 

1. 1991 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 

Seimo priimtas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593) ir 

Lietuvos Respublikos Seimo priimti šio įstatymo pakeitimai nustato Lietuvos Respublikos 

švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo 

veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje; 

2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 

43-1627) nustato profesinio mokymo sistemos sandarą, kvalifikacijų sudarymą, jų 

tvarkymą ir suteikimą, profesinio mokymo organizavimą ir jo valdymą, profesinio 

mokymo finansavimą; 

3. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140) nustato 

mokslo ir studijų valstybinį reguliavimą, kokybės užtikrinimo principus, institucijų 

steigimo, pabaigos ir pertvarkymo teisinius pagrindus, kvalifikacijų ir mokslo laipsnių 

suteikimą ir pripažinimą, institucijų valdymą, veiklos organizavimą ir priežiūrą, institucijų 

dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų teises ir pareigas, finansavimą, valstybinių 

aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus; 

4. 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. IX-1700 „Dėl Valstybinės 

švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 71-3216) nustato pagrindą 

Lietuvos švietimo vizijai įgyvendinti ir sudaryti galimybę Lietuvos piliečiams, jų interesų 

grupėms ir valstybės institucijoms tęsti viešas diskusijas ir susitarti dėl šios vizijos 

įgyvendinimo kelių; 

5. 2003 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta „Profesinio orientavimo strategija“ 

apibrėžia aplinką profesinio orientavimo sistemai ir paslaugų plėtotei Lietuvoje 

atsižvelgiant į šalies ekonominės ir socialinės raidos perspektyvas ir individualius 

kiekvieno visuomenės nario poreikius; 

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo“ (Žin., 

2004, Nr. 56-1955) nurodo teikti paramą Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo 
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ministerijoms bei Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondui kuriant politikos 

gaires, stiprinant institucinius gebėjimus ir planuojant konkrečią bandomąją veiklą, 

skatinančią tęstinę profesinio mokymo plėtrą, tęstinio profesinio mokymo ir mokymosi 

visą gyvenimą plėtotę ir užtikrinant darbo jėgos konkurencingumą, gebėjimą adaptuotis 

pasikeitus rinkos sąlygoms. 

7. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 (Žin., 2004, Nr. 56-1957) apibrėžia 

mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos tikslą – numatyti ir apibrėžti mokymosi 

visą gyvenimą plėtros kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, akcentuojant profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų tęstinio mokymo sritis; 

8. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 (Žin., 2004, Nr.56-1957; 2008, Nr.122-

4647) numatyto ir apibrėžia mokymosi visą gyvenimą plėtros kryptis ir jų įgyvendinimo 

priemones, akcentuojant profesinio mokymo ir suaugusiųjų tęstinio mokymo sritis. 

9. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506 

„Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, 

specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 

43-1395) apibrėžia papildomus kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas; 

10. 2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. ISAK-739/A1-116 „Dėl 

profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ nustato profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo 

reikalavimus, atsakingas įstaigas ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą; 

11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 

ISAK-2240 „Dėl valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, 
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Nr. 141-5082) nustato švietimo stebėsenos tikslą ir uždavinius, objektą, organizavimą ir 

vykdymą, švietimo stebėsenos rodiklius, disponavimą švietimo stebėsenos informacija bei 

stebėsenos finansavimą; 

12. 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 2007 m. liepos 30 d. 

pateikia dabartinės socialinės ir ekonominės būklės Lietuvoje plėtros perspektyvų analizę, 

veiksmų programos strategiją, finansavimo planą, veiksmų rengimo programas, jų 

įgyvendinimo nuostatas; 

13. 2006 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos 

užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762), nustato darbo ieškančių asmenų 

užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo 

politiką įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo priemonių 

įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo organizavimą ir finansavimą. Šis įstatymas 

taikomas Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems 

Lietuvos Respublikoje; 

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK- 1387 patvirtintas Vidurinio ugdymo programos aprašas ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. priimtas įsakymas Nr. V-1609 „Dėl 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 "Dėl švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 "Dėl Vidurinio ugdymo 

programos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo“ nustato, kaip keisis vidurinio 

ugdymo programos sandara ir jos įgyvendinimo principai; 

15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1841 „Dėl ikiprofesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.: 2007 Nr.100-

4089) nustato ikiprofesinio mokymo tikslus, uždavinius, ikiprofesinio mokymo 

organizavimą, programų rengimą, reikalavimus mokymo(si) aplinkai. 

16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 

ISAK-2179 „Dėl švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 

2006, nr. 141-5436) reglamentuoja jos steigimo pagrindą, objektą, tikslus, funkcijas, 

organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, kaupiamų duomenų šaltinius, 

reikalavimus duomenų saugai; 
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17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 

ĮSAK-2332 „Dėl nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos 

patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 7-258). Programos paskirtis yra suplanuoti ir padėti 

racionaliai įsisavinti 2007–2013 m. programavimo periodo Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas profesiniam orientavimui; 

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-54 

„Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ nustato pedagogų (išskyrus aukštųjų 

mokyklų dėstytojus) rengimo būdus, bendruosius pedagoginių studijų reikalavimus, 

pedagoginių studijų sandarą ir reikalavimus pedagoginių studijų vykdytojams ir 

reikalavimus pedagoginei praktikai.  

Kadangi ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelis bus realizuojamas sukuriant informacinę 

sistemą, taip pat reikia atsižvelgti į informacinių sistemų diegimą viešajame sektoriuje 

reglamentuojančius dokumentus. 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys informacinių sistemų kūrimą ir diegimą: 

1. Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 11 d. priimtas Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479) ir 2011 m. gegužės 12 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo priimtas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1, 2, 3, 6, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 53 straipsnių, ketvirtojo ir devintojo 

skirsnių pavadinimų pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 13(1), 15(1), 35(1), 

41(1) straipsniais įstatymas (Žin., 2011, Nr. 65-3046) nustato pagrindus ginti žmogaus 

privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ryšium su asmens duomenų tvarkymu, 

reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip 

pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, 

kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. Įstatymas nustato fizinių asmenų, duomenų subjektų, 

teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę 

tvarkant asmens duomenis; 

2. 1997 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 952 „Dėl 

elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ 

(Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891) nustato bendruosius elektroninės 

informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus; 
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3. 2004 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės 

informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-

2061) ir šio nutarimo pakeitimai nustato valstybės informacinių sistemų steigimo ir 

įteisinimo procedūrą. Šios taisyklės yra taikomos ministerijų, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų kuriamoms informacinėms sistemoms; 

4. 2004 m. spalio 15 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-131 „Dėl valstybės informacinių sistemų kūrimo 

metodinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5679) ir jo pakeitimai nustato 

informacinių sistemų kūrimo metodiką, reglamentuojančią informacinės sistemos plėtros 

pokyčių visumą; 

5. 2007 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-172 

„Dėl saugos dokumentų turinio gairių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 53-2070) nustato 

informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos 

tvarkymo taisyklių, informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir 

informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių turinį; 

6. 2008 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-384 

„Dėl valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos 

techninių saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-247 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų 

informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairių ir 

valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos 

reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2008, Nr. 127-4866) nustato minimalius 

elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų informacinėms sistemoms; 

7. 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 

ISAK-2617 „Dėl integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo strategijos ir 

jos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 2-25) pateikia strategijos 

tikslus, uždavinius ir įgyvendinimo priemones, nustatančias švietimo ir mokslo 

institucijose funkcionuojančių informacinių sistemų duomenų integravimo būdus 
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atsižvelgiant į šiuo metu esamus šių sistemų teisinius, organizacinius ir technologinius 

ypatumus. 

3.1.1.3 Ekonominė aplinka 

Besitęsianti pasaulinė finansų krizė vis daro įtaką šalies finansams ir viešosioms švietimo 

išlaidoms. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigas veikia ekonomikos nuosmukio 

socialiniai padariniai ir viešųjų finansų karpymas. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

duomenis, 2008–2009 metais šalies BVP sumažėjo daugiau nei 18 proc. ir stipriai išaugo valstybės 

biudžeto deficitas, kuris pagal prognozes 2011 metais sieks daugiau nei 6 proc. bendrojo vidaus 

produkto. Prognozuojama, kad 2011–2012 metais šalies BVP turėtų augti apie 2,5 proc., tadėl 

viešosios švietimo išlaidos augs nebent ES paramos sąskaita ir daugelis paramos panaudojimo 

planuose nenumatytų priemonių bei ištisų nacionalinių programų artimiausiu metu negalės būti 

vykdomos visa anksčiau planuota apimtimi. Dėl to labai svarbu orientuotis į efektyvų išteklių 

panaudojimą ir išlaidų mažinimą. 

Viešosios valstybės išlaidos švietimui kaip BVP dalis 2007 – 2009 metais didėjo 1,9 proc., 

tačiau po šio laikotarpio krito 0,6 proc. (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Viešosios valstybės išlaidos švietimui kaip BVP dalis (proc. nuo BVP )16 

Svarbu paminėti, kad Lietuvos švietimo sektoriui skiriama parama per ES programas yra labai 

svarbus finansavimo šaltinis, kuris spartina integraciją į globalėjančius specialistų rengimo, 

                                                 

16 Šaltinis: Nacionaliniai švietimo stebėsenos rodikliai. Prieiga internete: http://www.svis.smm.lt/naujas/node/20, Žiūrėta: 2011-11-

18. 
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dėstytojų ir studentų mainų, specialistų darbo rinkos ir kt. procesus. Be to Lietuvos 2007 – 2013 m. 

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija nurodo, kad 2007 – 2013 m. Lietuvai skiriama ES 

struktūrinė parama suteiks galimybę prisidėti prie plėtros vizijos pasiekimo ir bus įgyvendintas 

pagrindinis paramos tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, o ūkio 

augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. 

BPD 2004–2006 metų finansavimo laikotarpiu ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti 6 

projektai, kurie sudarė Lietuvos kuriamos ugdymo karjerai sistemos pagrindą. Projektų metu 

atliktos veiklos ir jų sukurtų produktų analizė parodė, kad ugdymo karjerai srityje per ES 

struktūrinės paramos etapą buvo padėti ugdymo karjerai paslaugų teikimo Lietuvoje pagrindai: 

parengtos ugdymo programos, metodinės priemonės, sukurta karjeros informacijos valdymo 

sistema, pritaikytos savęs pažinimo metodikos ir kt.17 

2005–2008 m. įgyvendinto Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) BPD 2.4. 

priemonės projektu „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ (Nr. ESF-2.4-065) 

sukurta profesinio orientavimo sistema, kurią sudaro profesinio informavimo ir profesinio 

konsultavimo posistemės, leidžiančios plėtoti profesinio orientavimo paslaugas. Projekto metu tarp 

kitų veiklų buvo akredituoti 310 Profesinio informavimo taškų (PIT) ir parengti Atviros 

informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) aprašai. Projekto vertė siekė 6 733 

572 Lt, iš jų 5 050 179 Lt buvo finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis.  

3.1.1.4 Socialinė aplinka 

Aukštas nedarbo lygis 

2008 m. nedarbas Lietuvoje pradėjo didėti. Statistikos departamento duomenimis, nedarbo 

lygis Lietuvoje per 2008 m. išaugo iki 5,8 proc., 2009 m. šis rodiklis siekė 13,7 proc., o 2010 m. 

sudarė 17,8 proc. Pažymėtina, kad vis sunkiau darbą randa jauni, darbo patirties neturintys asmenys. 

Dėl to didėja jaunimo (16–24 metų) nedarbo lygis, kuris, Statistikos departamento duomenimis, 

2010 m. išaugo iki 37 proc. ir buvo 7,5 proc. didesnis nei 2009 m. Viena iš galimų šios tendencijos 

priežasčių – turinčių darbo patirties specialistų, su kuriais sunku konkuruoti ką tik studijas 

baigusiems, pasiūlos darbo rinkoje padidėjimas. 

Šiais metais nedarbo situacija šalyje šiek tiek pagerėjo. 2011 m. spalio 1 d. nedarbo lygis 

                                                 

17 Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258) 

patvirtinta „Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa“. 
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nukrito iki 10,3 proc. Lietuvos darbo biržos duomenimis 2011 m. rugsėjo pabaigoje beveik 31 proc. 

visų darbo biržos klientų, turinčių bedarbio statusą, buvo jaunesni kaip 25 metų amžiaus. Jauni 

bedarbiai sudarė 7,1 proc. šalies gyventojų 16–24 metų amžiaus grupėje.  

Emigracija 

Statistikos departamento duomenimis, nuo 2006 m. emigrantų skaičius Lietuvoje kiekvienais 

metais augo. 2010 m. 83 tūkst. emigrantų deklaravo savo išvykimą iš Lietuvos, tai net 4 kartus 

daugiau negu 2009 m., kai šis skaičius buvo 22 tūkst. Šis radikalus emigrantų skaičiaus augimas 

gali būti paaiškintas Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimais18, kai jau anksčiau emigravę Lietuvos 

piliečiai deklaravo savo gyvenamąją vietą užsienyje, norėdami išvengti Privalomojo sveikatos 

draudimo įmokų.  

Daugelis emigravusių 2011 m. patenka į 20–39 m. amžiaus grupę. Stipriausia emigrantų 

skaičiaus augimo tendencija pastebima 25–29 m. amžiaus kategorijoje, čia išvykstančių per metus 

asmenų skaičius išaugo daugiau nei 7 keturis kartus 2006–2010 metų laikotarpiu. Emigracija 15–

19 m. amžiaus grupėje taip pat augo, ši tendencija turėtų išlikti ir stiprėti, nes abiturientai vis 

dažniau renkasi studijas užsienyje dėl universitetinių studijų apmokestinimo Lietuvoje. Didėjantį 

besimokančiųjų mobilumą iliustruoja studijuojančių gimtojoje valstybėje skaičius (žr. 3 pav.). 

 

3 pav. Studijuojančių ne gimtojoje valstybėje skaičius pasaulyje, 1975–2008 m.19 

Besikeičianti darbo aplinka 

Šiandien stebimas besikeičiantis organizacijų požiūris į darbuotojų motyvavimą, atsirandantys 

nauji specialistų kvalifikacijos ir kompetencijų poreikiai. Daugiau diskutuojama apie organizacinės 

kultūros ir darbuotojų vertybių darną, didėjantį darbui reikalingų žinių kompleksiškumą ir augančią 

                                                 

18 Šiuo įstatymu buvo nustatyta darbo neturintiems ir Lietuvos darbo biržoje neregistruotiems asmenims mokėti privalomojo 

sveikatos draudimo įmokas. 
19 Šaltinis: OECD ir UNESCO statistikos institutas. 
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socialinių ir emocinių kompetencijų svarbą. 

Pastaraisiais metais organizacijos darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių 

modernios vadybos sąvokų. Aplinka ir organizacijos yra glaudžiai susiję, ilgalaikė organizacijų 

sėkmė priklauso nuo to, kaip darniai ji sugeba integruotis į aplinką ir jausti suinteresuotųjų šalių 

socialines nuotaikas20. 

Norima, kad darbuotojai dirbtų noriai ir produktyviai, rodytų iniciatyvą, tačiau viso šito sunku 

pasiekti be tinkamai kuriamos organizacinės kultūros, kuri gali būti reikšmingu darbuotojų 

motyvacijos didinimo šaltiniu. Tačiau sunku sukurti tinkamą organizacinę kultūrą, nes ją reikia ne 

tik sukurti, bet ir nuolatos palaikyti, puoselėti reaguojant į pokyčius, vykstančius organizacijoje ir 

jos aplinkoje. 

Be kintančio požiūrio į darbuotojų motyvavimą, atsiranda vis nauji specialistų kvalifikacijos ir 

kompetencijų poreikiai. 

Atsakant į vis sudėtingesnį pasaulį, žinios tampa detalesnės, unifikuoto mokslo idealai – žinių 

sintezė ir integravimas – palaikyti Plato judėjimo (Klein, 1990) tapo pažeidžiami. Nepalenkiama 

logika, kad realaus pasaulio problemos nėra apibrėžtos konkrečia disciplina (Kann, Klein, 1990, 

p. 35), sudarė jungimo tarp skirtingų disciplinų poreikį (Klein, 1990)21. Nuolat atsirandantys 

šiuolaikiniai iššūkiai yra daug sudėtingesni arba platesni nei gali būti apimti vienos disciplinos arba 

yra kelių disciplinų interesas, todėl atsiranda poreikis tarpkryptinėms specialybėms. 

Dinamiškame pasaulyje taip pat auga socialinių ir emocinių kompetencijų svarba. Socialinis ir 

emocinis mokymasis (angl. Social and Emotional Learning) užima tokią pat svarbią vietą kaip ir 

akademinių žinių įgijimas22. Šis mokymasis apima šių kompetencijų ugdymą: 

► savimonės – savo jausmų pažinimas, realistiško supratimo apie savo galimybes ir pagrįsto 

pasitikėjimo savimi turėjimas; 

► socialinio sąmoningumo – aplinkinių jausmų suvokimas, jų perspektyvos matymas, įvairių 

žmonių grupių toleravimas ir sugebėjimas bendrauti; 

► savitvardos – jausmų valdymas taip, kad jie padėtų susidoroti su atliekamomis užduotimis, 

                                                 

20 Algirdas Giedraitis, Gamybinės įmonės darnus vystymasis per organizacinės kultūros ir darbuotojų vertybių suderinamumą. 

Klaipėdos universitetas. 
21 Collin A. Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary collaboration: implications for vocational psychology. 
22 Education Commission of the States (ECS) (2003). Making the Case for Social and Emotional Learning and Service-

Learning. 
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o ne kliudytų, atlygio atidėjimas norint paskatinti tikslų siekimo, ištvermingumas, susidūrus 

su nesėkmėmis; 

► bendravimo įgūdžių – efektyvus emocijų valdymas, naudingų ryšių užmezgimas ir 

palaikymas, pagrįsti bendradarbiavimu, konfliktų sprendimo įgūdžiai; 

► atsakingų sprendimų priėmimas – tikslus rizikų įvertinimas, pagrįstų sprendimų 

priėmimas, įvertinus visus susijusius veiksnius ir alternatyvas, asmeninės atsakomybės už 

sprendimus prisiėmimas. 

Mato efektas 

Mato efektas kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir vertinimo bei pripažinimo srityse reiškiasi 

taip, kad galimybių įgyti ir tobulinti kvalifikaciją skirtumai nuolat auga – ši nelygybė nuolat 

intensyvėja ir didina kvalifikacijų ir kompetencijų pasiskirstymo poliarizaciją visuomenėje.  

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, strateginės reikšmės žmogiškųjų išteklių grupės 

atstovams susidaro palankiausios profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybės. Aukštos 

kvalifikacijos darbuotojams, sudarantiems santykinai mažą žmogiškųjų išteklių dalį, atsiveria 

palankesnės sąlygos ir perspektyvos profesiniam tobulėjimui, o žemesnės kvalifikacijos 

darbuotojams, paprastai sudarantiems reikšmingą žmogiškųjų išteklių dalį, profesinio tobulėjimo 

galimybės ir perspektyvos siaurėja (Tūtlys, Winterton, 2007). 

Pasireiškia „galimybių spąstų“ problema, kuri lemia tai, kad: 

► intensyvėja pozicinė konkurencija  darbo rinkoje; 

► labiau diferencijuojasi kvalifikacijos teikiamos užimtumo kokybės ir profesinio tobulėjimo 

galimybės toje pačioje profesinėje veikloje; 

► intensyvėja konkurencija dėl tam tikrų kvalifikacijų, užtikrinančių geresnes pozicijas darbo 

rinkoje įgijimo; 

► formuojasi „galimybių spąstai“, verčiantys žmones vis daugiau investuoti į kiek įmanoma 

aukščiausių kvalifikacijų įgijimą, tuo pat metu vis labiau mažėjant tikimybei, kad jų 

investicijos pasiteisins (Brown,Lauder, 2006).  

Mato efekto pasireiškimą galima sumažinti: 

► plėtojant bendrąjį ugdymą ir švietimą, užtikrinantį didesnį bendrųjų gebėjimų, perkeliamų 

funkcinių kompetencijų įgijimo prieinamumą;  

► sulyginti absolventų starto darbo rinkoje galimybes;  
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► didinant mokymo turinio lankstumą ir atvirumą, siekiant suteikti besimokantiesiems 

didesnes mokymo turinio pasirinkimo ir savarankiško mokymosi galimybes, kartu gali būti 

peržiūrimi ir naudojami mokymo bei mokymosi metodai, didinama jų įvairovė, 

atsižvelgiant į besimokančiųjų mokymosi poreikių įvairovę, kurią lemia jų sąsajos su 

įvairiomis socioprofesinėmis grupėmis, kultūrinės, ekonominės ir socialinės padėties 

įvairovė;  

► integruojant į užimtumo plėtros ir darbo rinkos politikų priemones (aktyvios ir pasyvios 

darbo rinkos politikas) kvalifikacijų suteikimą ir jų tobulinimą, nes darbo rinkos politikos 

priemonės turi ne tik įdarbinti ieškančius darbo žmones, bet ir gerinti jų įsidarbinamumą bei 

potencialias profesinio tobulėjimo galimybes;  

► kompensuojant pirminio profesinio rengimo sistemoje sukurtą išeinančių į darbo rinką 

profesinio rengimo institucijų absolventų kvalifikacijų ir kompetencijų pasiskirstymo 

disbalansą, lemiantį pernelyg didelius užimtumo kokybės ir profesinio tobulėjimo 

galimybių skirtumus darbo rinkoje;  

► keičiant konkuravimo strategijas, t. y.,  pereinant nuo konkuravimo kainomis ir pigia darbo 

jėga, kuri skatina kvalifikacijų įgijimo ir tobulinimo galimybių nelygybę prie konkuravimo, 

pagrįsto kokybe ir inovacijomis; 

► skirti dėmesį visų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, nepriklausomai nuo jų turimos 

kvalifikacijos lygmens ar užimamos pozicijos įmonės hierarchijoje ir žmogiškųjų išteklių 

struktūroje;  

► skatinant bendrą ir tolygų užimtumo kokybės gerinimą, siekiant sumažinti laikino, mažai 

apmokamo užimtumo apimtis, nes būtent šiuose užimtumo sektoriuose generuojasi daugelis 

veiksnių, apribojančių mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo prieinamumą ir didinančių 

kvalifikacijų įgijimo ir tobulinimo galimybių poliarizaciją (Mato efekto pasireiškimą);  

► skatinant nekvalifikuotų ir žemas kvalifikacijas turinčių gyventojų suinteresuotumą 

kvalifikacijos įgijimu ir jos tobulinimu;  

► demonstruoti akivaizdžius įrodymus, kad egzistuoja realios galimybės siekti kokybiško 

užimtumo, profesinio tobulėjimo ir karjeros, jei žmogus investuos savo pastangas ir laiką 

kvalifikacijos įgijimui ir tobulinimui;  

► šalinant struktūrines socioekonomines kvalifikacijų prieinamumo kliūtis vietoj to, kad 
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didinti kvalifikacijų prieinamumą nužeminant reikalavimus kvalifikacijų ir kompetencijų 

turiniui ir kokybei;  

► sprendžiant Mato efektą formaliai, galima kvalifikacijų įgijimą ir tobulinimą padaryti 

prieinamesniu nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos žmonėms, supaprastinant 

kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo reikalavimus. 

3.1.1.5 Technologinė aplinka 

Interneto skvarba 

Internetas yra vienas iš individo socialinio konteksto elementų, lemiančių profesijos 

pasirinkimą (žr. 4 pav. Individo profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai). Kaip bendraamžiai, 

šeima, bendruomenė, darbo vieta ir ugdymo įstaigos, internetas daro įtaką profesinės vizijos 

formavimuisi. 
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4 pav. Individo profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai23 

Pastaraisiais metais interneto skvarba Lietuvoje nuolat didėjo. Statistikos departamento 

duomenimis, 2011 m. pirmą ketvirtį asmeninius kompiuterius turėjo 55,8 proc. Lietuvos namų ūkių, 

o 55,8 proc. namų ūkių turėjo interneto prieigą (įskaitant naudojimąsi internetu per mobilųjį 

telefoną). Šių metų pirmo ketvirčio duomenis lyginant su 2007 m. pirmo ketvirčio duomenimis, 

matosi, kad namų ūkių, turinčių asmeninius kompiuterius ir prieigą prie interneto, skaičius per šį 

laikotarpį padidėjo 15 proc. punktų. Toks spartus interneto skvarbos didėjimas net ir sunkmečio 

metu rodo tolimesnes teigiamas interneto plėtros Lietuvoje tendencijas. Dėl šios priežasties 

interneto svarba ugdymo karjerai procese turėtų toliau augti. 

Didėjanti interneto skvarba neaplenkė ir bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų.  

Statistikos departamento duomenimis, 2010–2011 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo 

                                                 

23 Patton, W., McMahon, M. (2007). Career Development and Systems Theory (Second Edition). Rotterdam: Sense Publishers. 
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mokyklose kompiuterių, naudojamų mokyti(s), skaičius buvo 64 tūkst., o 100-ui mokinių teko 

vidutiniškai 11,3 kompiuterių, o profesinio mokymo įstaigose – 7,8 tūkst. ir 12,8 atitinkamai. 

Kompiuterių, prijungtų prie interneto, skaičius 2010–2011 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo  

mokyklose buvo 56,5 tūkst., tai sudaro 88 proc. visų kompiuterių, ir 7,8 tūkst. profesinio mokymo 

įstaigose, tai yra 92 proc. visų kompiuterių. 2010–2011 mokslo metų duomenis lyginant su 2007–

2008 metų duomenimis, kompiuterių skaičius 100-ui mokinių bendrojo ugdymo mokyklose 

padidėjo 4, o profesinio mokymo įstaigose – 3 kartus. 

Lietuvos mokyklose didėjant informacinių technologijų (kompiuterių, projektorių, elektroninių 

lentų ir pan.) prieinamumui mokiniams, informacinės technologijos ir jų naudojimas ateityje užims 

vis didesnį vaidmenį kiekvieno individo gyvenime, o kompiuteris ar mobilusis įrenginys, 

prisijungiamas prie interneto, – ir keistis informacija; bendravimas socialiniuose tinkluose taps vis 

didesne kasdienio gyvenimo dalimi. Jau dabar pastebimos aiškios elektroninių paslaugų vartojimo 

Lietuvoje didėjimo tendencijos: 

1. VMI teikiama paslauga – elektroninis deklaravimas. Nuo 2004 m. VMI pradėjo veikti 

Elektroninio deklaravimo sistema, kuri suteikė mokesčių mokėtojams galimybę užpildyti 

ir pateikti deklaracijas elektroniniu būdu. Kasmet VMI gauna vis daugiau deklaracijų per 

šią sistemą. Elektroniniu būdu deklaracijas 2006 m. teikė daugiau kaip 248 tūkst. fizinių 

asmenų, o 2010 metais jau net 702 tūkst.; 

2. ,2011 m. kovo 1–17 d. vyko elektroninis gyventojų surašymas. Šio surašymo metu 

elektroniniu būdu duomenis deklaravo daugiau nei 30 proc.  Lietuvos gyventojų, nors 

prognozuoti rezultatai buvo net dvigubai mažesni. 

Gyvenimo būdo kitimo tendencijos rodo, kad vis intensyvėjant gyvenimo tempui didesnis 

dėmesys skiriamas informacinėms technologijoms, kurios naudojamos patogioms ir lengvai 

prieinamoms paslaugoms gauti. Informacinių technologijų panaudojimas suteikia galimybę kaupti ir 

analizuoti duomenis apie jas naudojančių žmonių įpročius ir atliktus veiksmus, taip sudarant 

galimybę vertinti įvairias tendencijas ir remiantis šių vertinimų rezultatais priimti informacija 

grįstus sprendimus. Pirmiau išvardyti aspektai taip pat aktualūs ir švietimui, jie sudaro prielaidas 

vykdyti švietimo srities stebėseną, įskaitant ir siekiamą įgyvendinti ugdymo karjerai veiklų procesų 

ir jų rezultatų stebėseną. 

Su ugdymo karjerai stebėsena susijusios esamos ir kuriamos informacinės sistemos 
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Toliau yra trumpai aprašomos susijusios su ugdymo karjerai stebėsena esamos ir kuriamos 

informacinės sistemos (toliau – IS): Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema 

(toliau –AIKOS), Euroguidance, Aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo informacinė 

sistema (toliau – KVIS), Regioninė švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – RŠVIS), 

Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 

sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo projektas (toliau – MOSTAF), Nacionalinio egzaminų 

centro informacinė sistema (toliau – NECIS). Detalesni šių sistemų aprašymai pateikiami žemiau: 

► Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektu „Atviros informavimo, 

konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ sukurta informacinė 

sistema AIKOS (http://www.aikos.smm.lt/aikos/) skirta mokytis ar studijuoti, planuoti 

asmeninę profesinę karjerą, informacijai apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo 

programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, mokymo licencijas, 

Europass pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką ir kt. paieškai; 

► Švietimo mainų paramos fondo svetainėje „Euroguidance“ (http://www.euroguidance.lt/) 

skelbiama įvairi karjeros informacija, galima naudotis internetinėmis savęs pažinimo 

metodikomis, planuoti karjeros žingsnius. „Euroguidance“ skelbiama informacija skirta 

profesinio orientavimo specialistams, institucijoms, besimokantiems ar dirbantiems 

asmenims, mobilumu besidomintiems asmenims, visiems kitiems profesinės karjeros 

plėtojimu suinteresuotiems asmenims ir institucijoms; 

► Vilniaus universiteto karjeros centro 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės 

„Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektu Nr. VP1-

2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros 

stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ kuriama 

KVIS; 

► Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programos 

įgyvendinimo metu sukurta ŠVIS, skirta teikti švietimo stebėsenos informaciją apie 

bendrojo ugdymo valstybines ir savivaldybių mokyklas; 

► Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo projektu (toliau – NŠVIS)  siekiama 
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atnaujinti ŠVIS, tobulinant švietimo stebėsenos nacionaliniu lygmeniu posistemę; 

► MOSTAF projektu kuriama stebėsenos sistema mokslo ir studijų strateginių tikslų 

įgyvendinimo progresui stebėti; 

► NECIS skirta rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą 

informaciją apie asmenis, laikančius brandos egzaminus, kalbų įskaitas, dalyvaujančius 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime arba laikančius valstybinės kalbos mokėjimo ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kaupti informaciją apie egzaminų 

vertintojus ir užduočių rengėjus. 

Šie pavyzdžiai rodo, kad Lietuvoje vyksta intensyvi informacinių technologijų naudojimo, 

įskaitant ir informacinių technologijų naudojimą švietime, plėtra, el. paslaugų kūrimas ir diegimas. 

3.1.2 Suinteresuotosios šalys 

3.1.2.1 Ugdymo karjerai politiką formuojančios institucijos 

ŠMM vaidmuo ugdymo karjerai sistemoje 

ŠMM nustato bendrąsias Lietuvos švietimo sistemos strategines kryptis ir su ugdymu karjerai 

susijusius tikslus. Pagrindinės su ugdymo karjerai paslaugų valdymu ir stebėsena susijusios 

nuostatos, apibrėžtos ŠMM 2010–2012 m. strateginiame veiklos plane yra šios: 

► harmonizuoti specialistų (įgijusių profesinį išsilavinimą) rengimo atitiktį darbo rinkos 

poreikiams; 

► tobulinant infrastruktūrą, racionalizuoti teikiamų švietimo paslaugų tinklą, išplėtoti naujas 

švietimo profesinio rengimo sistemos jungtis, ypatingą dėmesį skiriant profesinio 

mokymo paslaugų vietai bendroje švietimo ir švietimo įstaigų erdvėje; 

► padidinti mokymosi ir studijų turinio atitiktį darbo rinkos žinių visuomenėje poreikiams. 

ŠMM atlieka šias ugdymo karjerai funkcijas: 

► kuria ugdymo karjerai politiką, rengia teisės aktus, kontroliuoja strateginių uždavinių 

ugdymo karjerai srityje įgyvendinimą; 

► užtikrina AIKOS plėtojimą; 

► tvirtina ugdymo karjerai paslaugų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos rodiklius, užtikrina 

nuolatinę stebėseną, integralią visos švietimo stebėsenos sistemos dalį; 

► siekia, kad visų lygmenų ugdymo karjerai paslaugų teikimas būtų suderintas ir sudarytų 
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lanksčią, darnią sistemą; 

► formuojant ir įgyvendinant Profesinio orientavimo strategijoje numatytus tikslus 

bendradarbiauja su kitomis ministerijomis (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio 

minsterija) ir kitomis institucijomis. 

Prie ŠMM funkcijų tai pat priskiriamas Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo 

organizavimas, švietimo įstaigų, kuriose veikia profesinio informavimo taškai, aprūpinimas 

programine ir technine įranga, taip pat LMITKC profesinio informavimo veiklos koordinavimas. 

Tinkamai vykdyti šias funkcijas ir jų įvykdymo efektyvumui ir veiksmingumui matuoti reikia 

duomenų, kuriais remiantis būtų galima priimti informacija grįstus sprendimus, susijusius su 

aukščiau išvardintų ŠMM funkcijų vykdymu. Tik stebint šių funkcijų vykdymą, yra įmanoma 

įvertinti, ar funkcijos yra vykdomos efektyviai. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) vaidmuo 

ugdymo karjerai sistemoje 

SADM atlieka šias ugdymo karjerai funkcijas: 

► koordinuoja ugdymo karjerai paslaugų teikimo veiklą Lietuvos darbo biržos padaliniuose; 

► prižiūri viešųjų ir privačių įdarbinimo įstaigų veiklą; 

► su Švietimo ir mokslo ministerija rengia ugdymo karjerai srities teisės aktus; 

► užtikrina informacijos apie abiturientų ir absolventų padėtį darbo rinkoje teikimą; 

► teikia informaciją apie ugdymo karjerai paslaugas Lietuvos darbo biržoje ir kitose 

institucijose. 

Pažymėtina, kad ugdymo karjerai sistemoje yra svarbus ŠMM ir SADM, kurios kuruojamos 

sritys apima darbo rinką bei profesinį mokymą, bendradarbiavimas. Kaip pavaizduota toliau 

esančioje struktūrinėje profesinio orientavimo sistemos schemoje (žr. 5 pav. Profesinio orientavimo 

sistemos struktūrinė schema), vyksta nuolatinė komunikacija tarp organizacijų, kuruojamų ŠMM, ir 

Lietuvos darbo biržos bei visos sukurtos profesinio orientavimo sistemos. 

Tai pat labai svarbus yra darbdavių įtraukimas į egzistuojančią bei tobulinamą ugdymo karjerai 

sistemą. Glaudžiai bendradarbiaujant su darbdaviais būdu galima daug greičiau gauti ir analizuoti 

darbo jėgos paklausos tendencijas, pagal jas paruošti geriausiai situaciją atitinkančią profesinio 

orientavimo informacinę ir metodinę medžiagą. Pagal surinktus duomenis įmanoma priimti 

strateginius sprendimus, susijusius su Profesinio orientavimo centrų (POC) ir Profesinio 
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informavimo taškų (PIT) veikla ir plėtra. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ŪkMin) vaidmuo ugdymo karjerai 

sistemoje  

ŪkMin atlieka šias ugdymo karjerai svarbias funkcijas: 

► kuria šalies ūkio raidos strategijas, kartu su kitomis institucijomis formuoja žmogiškųjų 

išteklių plėtros politiką; 

► dalyvauja formuojant ir vykdant profesinio orientavimo politiką; 

► organizuoja prognostinius kvalifikuotų specialistų poreikio tyrimus, apibendrina specialistų 

pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje aktualios ir perspektyvinės analizės rezultatus ir teikia 

išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms 

dėl valstybės lėšomis finansuojamo specialistų rengimo užsakymo; 

► dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius asmens įgytų kvalifikacijų vertinimą; 

► organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą, atsižvelgiant į 

asmens ugdymo karjerai principus; 

► su Švietimo ir mokslo ministerija, kitomis ministerijomis rengia ugdymo karjerai paslaugų 

teikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus. 

http://www.lmitkc.lt/


 

Švietimo ir mokslo 

ministerija

Socialinės apsaugos  

ir darbo ministerija

Lietuvos mokinių 

informavimo ir 

techninės kūrybos 

centras

Miestų ir rajonų 

savivaldybių PIT 

koordinatorius (1)

Miestų ir rajonų 

savivaldybių PIT 

koordinatorius (2)
..........

Miestų ir rajonų 

savivaldybių PIT 

koordinatorius (60)

PIT

PIT

PIT PIT

PIT

PIT

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos

Profesinio 

mokymo 

įstaigos

Aukštosios 

mokyklos
PIT PIT

PIT

Kitos 

institucijos
PIT

Lietuvos darbo birža

………. Teritorinis darbo 

biržos skyrius (46)

POC POC POC POC

Privačios įmonės

Teritorinis darbo 

biržos skyrius (2)

Teritorinis darbo 

biržos skyrius (1)

AIKOS
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Bendradarbiavimas tarp valstybinių ir verslo organizacijų.

Paaiškinimai:

 

5 pav. Profesinio orientavimo sistemos struktūrinė schema24

                                                 

24 Schema parengta remiantis šiais dokumentais: 

- Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258) bei 

vėlesnėmis redakcijomis; 

- Profesinio informavimo standartu. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ISAK-362; 

- Profesinio orientavimo strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2003 m. lapkričio 19 d. sakymu Nr. ISAK-1635/A1-180. 
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3.1.2.2 Ugdymo karjerai paslaugų teikėjai ir susijusios institucijos 

Ugdymo karjerai paslaugas jų gavėjams teikia bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų specialistai, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių, ŠMM ir SADM pavaldžių 

institucijų koordinuojami struktūriniai vienetai, t.y. profesinio informavimo taškai (toliau – PIT) ir 

profesinio orientavimo centrai (toliau – POC). 

Šiame skyriuje apžvelgiame ugdymo karjerai paslaugų teikėjų situaciją ir jas koordinuojančių 

institucijų vaidmenį ugdymo karjerai paslaugų teikimo, valdymo ir tobulinimo srityse. 

Ugdymo karjerai paslaugų teikėjų bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo 

įstaigose charakteristikos 

Vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros 

vystymo modelio diegimo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos)25 bendrojo ugdymo 

mokyklose ugdymo karjerai paslaugas teikia: 

► bendrojo ugdymo mokytojai; 

► klasių vadovai; 

► socialiniai pedagogai; 

► psichologai; 

► profesijos patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai. 

Profesinio mokymo įstaigose šias funkcijas atlieka: 

► bendrojo ugdymo mokytojai; 

► profesijos mokytojai; 

► socialiniai pedagogai; 

► psichologai; 

► profesijos patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai. 

Kiekvienas iš ugdymo karjerai paslaugų teikėjų dalyvauja šiose veiklos srityse: 

► ugdymo karjerai paslaugas teikia (išvardyta prioriteto tvarka): bendrojo ugdymo mokytojai, 

profesijos mokytojai; profesijos patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai; psichologai; 

► profesinio informavimo paslaugas teikia (išvardyta prioriteto tvarka): profesijos patarėjai / 

                                                 

25 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. 

VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtos „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo 

modelio diegimo rekomendacijos“. 
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karjeros (profesijos) konsultantai; bendrojo ugdymo mokytojai, profesijos mokytojai; 

psichologai; socialiniai pedagogai; 

► profesinio konsultavimo paslaugas teikia (išvardyta prioriteto tvarka): psichologai; karjeros 

(profesijos) konsultantai. Karjeros patarimus, kaip atskirą konsultavimo atvejį, teikia 

profesijos patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai; bendrojo ugdymo mokytojai, 

profesijos mokytojai; psichologai; socialiniai pedagogai; 

► karjeros valdymo gebėjimo į(si)vertinimo paslaugas teikia (išvardyta prioriteto tvarka): 

psichologai; karjeros (profesijos) konsultantai; 

► profesinį veiklinimą vykdo (išvardyta prioriteto tvarka): bendrojo ugdymo mokytojai, 

profesijos mokytojai; profesijos patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai; 

► darbo ieškos paslaugas teikia (išvardyta prioriteto tvarka): profesijos mokytojai, profesijos 

patarėjai / karjeros (profesijos) konsultantai; bendrojo ugdymo mokytojai.  

Pagal Rekomendacijas ugdymo karjerai paslaugų teikėjai privalo turėti žemiau šias bendrąsias 

kompetencijas: 

► etiškas ir profesionalus elgesys vykdant savo pareigas; 

► gebėjimas tinkamai atstovauti kliento poreikiams mokymosi, karjeros ir asmeniniais 

klausimais; 

► gebėjimas suprasti ir atsižvelgti į klientų kultūrinius skirtumus ir tinkamai bendrauti su 

visomis klientų grupėmis; 

► gebėjimas integruoti teoriją ir praktiką teikiant konsultavimo ir kitas su ugdymu karjerai 

susijusias paslaugas; 

► įgūdžiai kurti, įgyvendinti ir įvertinti konsultavimo ir ugdymo karjerai programas bei 

intervencijas; 

► savo paties galimybių ir ribotumų supratimas; 

► gebėjimas efektyviai žodžiu bendrauti su kolegomis ar klientais; 

► naujausios informacijos apie švietimo, mokymosi, įsidarbinimo tendencijas, darbo rinkos ir 

socialinius klausimus turėjimas; 

► socialinis ir / ar tarpkultūrinis jautrumas; 

► įgūdžiai efektyviai bendradarbiauti dirbant profesionalų komandoje; 

► visą gyvenimą trunkančio karjeros vystymo(si) proceso išmanymas. 
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Taip pat Rekomendacijose yra nurodomos specialiosios ugdymo karjerai paslaugas teikiančių 

specialistų kompetencijos pagal veiklos sritis: 

► įvertinimo sritį; 

► konsultavimo mokymo(si) klausimais sritį; 

► karjeros vystymo(si) sritį; 

► konsultavimo sritį; 

► informavimo sritį; 

► paslaugų koordinavimo sritį; 

► tyrimų sritį; 

► paslaugų vadybos sritį; 

► bendruomenės aktyvinimo sritį; 

► įdarbinimo paslaugų sritį. 

LMITKC vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas 

LMITKC yra valstybinė institucija, tiesiogiai pavaldi ŠMM ir vykdanti šias profesinio 

informavimo funkcijas: 

► pagal kiekvienais metais ŠMM tvirtinamą profesinio informavimo programą numato 

profesinio informavimo veiklas ir jas vykdo; 

► koordinuoja miestų ir rajonų savivaldybių darbuotojų, paskirtų koordinuoti profesinio 

orientavimo veiklas savivaldybės teritorijoje, veiklą profesinio informavimo srityje; 

► organizuoja švietimo įstaigų, kuriose veikia profesinio informavimo taškai, ir kitų 

profesinio informavimo veiklas vykdančių institucijų stebėseną, profesinio informavimo 

taškų auditą, specialistų, vykdančių profesinį informavimą, mokymą; 

► aprūpina profesiniam informavimui skirtais leidiniais ir metodinėmis priemonėmis švietimo 

įstaigas, kuriose veikia profesinio informavimo taškai. 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas  

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse dirba profesinio informavimo taškų koordinatoriai, 

kurie: 

► rengia profesinio informavimo veiklų savivaldybės teritorijoje planus ir juos vykdo; 

► organizuoja profesinio informavimo taškų kūrimąsi savivaldybės teritorijoje; 

► rūpinasi kitų profesinio informavimo veiklas vykdančių institucijų kūrimusi savivaldybės 
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teritorijoje; 

► koordinuoja profesinio informavimo veiklas savivaldybės teritorijoje įsteigtose švietimo 

įstaigose, kuriose veikia profesinio informavimo taškai; 

► vykdo kitų profesinio informavimo veiklas vykdančių institucijų priežiūrą savivaldybės 

teritorijoje. 

Iš viso šiuo metu veikia 700 PIT – darbo vietų, kuriose teikiamos profesinio informavimo 

paslaugos. Šiuos taškus koordinuoja 60 PIT koordinatorių didžiausiuose Lietuvos miestuose bei jų 

rajonų savivaldybėse. PIT gali būti įsteigta bent kurios švietimą organizuojančios institucijos 

(vidurinio bei profesinio mokymo, aukštojo mokslo, neformalaus švietimo įstaigos ir pan.). 

Steigėjai privalo užtikrinti prieigą prie AIKOS informacinės sistemos, planuoti bei vykdyti 

profesinio informavimo veiklas. 

Profesinio informavimo taškų (toliau – PIT) vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas 

PIT, įkurti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir kitose švietimo 

paslaugas teikiančiose institucijose vykdant ES struktūrinių fondų projektą, yra laikytini svarbiu 

mokinių profesinio orientavimo paslaugų struktūros segmentu. PIT vykdo šias profesinio 

informavimo funkcijas:  

► priklausomai nuo įstaigos, kurioje veikia PIT, teikia profesinio informavimo paslaugas 

įstaigoje besimokantiems bendrojo ugdymo mokyklos mokiniams ir priskirtų mokyklų 

mokiniams, profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams ir 

kitiems asmenims PIT nustatyta tvarka; 

► užtikrina prieigą prie AIKOS interneto svetainės; 

► rūpinasi, kad PIT būtų teikiama informacija apie profesinio konsultavimo paslaugų teikėjus. 

Lietuvos darbo biržos (toliau – LDB) vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas  

Susijungus Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai su Lietuvos darbo birža (LDB), buvo 

panaikintos visos 7 regioninės tarnybos ir profesinio orientavimo funkcijos perduotos LDB, kurią 

sudaro centrinė būstinė bei 46 teritoriniai skyriai su įsikūrusiais profesinio orientavimo centrais. 

Pagrindinis skirtumas tarp PIT ir POC yra tas, kad pastarojo funkcijose papildomai numatytas 

profesinis konsultavimas, o ne tik profesinis informavimas. 

LDB vykdo šias profesinio orientavimo funkcijas: 

► analizuoja darbo paklausą ir pasiūlą, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus; 
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► aprūpina teritorinius darbo biržos skyrius, jaunimo, informavimo ir konsultavimo centrus 

ugdymo karjerai skirtais leidiniais, metodine medžiaga; 

► teikia karjeros konsultavimo, informavimo ir darbo ieškos paslaugas įvairių tikslinių grupių 

atstovams (taip pat bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, 

abiturientams ir absolventams); 

► prižiūri Darbo biržos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą ugdymo karjerai srityje; 

► teikia informaciją stebėsenos sistemai apie absolventų ir jaunimo nedarbą, jų dalyvavimą 

mokymo programose; 

► tarpininkauja Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat gyvenantiems Lietuvoje asmenims 

įsidarbinant; 

► dalyvauja rengiant gyventojų užimtumo programas. 

Lietuvos Respublikos profesinio orientavimo tarybos (toliau – POT) vaidmuo teikiant 

ugdymo karjerai paslaugas 

POT vykdo šias funkcijas, susijusias su ugdymo karjerai paslaugų teikimu: 

► koordinuoja ugdymo karjerai veiklą šalyje; 

► kuria ir tobulina asmens ugdymo karjerai strategiją; 

► skatina ugdymo karjerai paslaugų inovacijas; 

► analizuoja ir vertina ugdymo karjerai paslaugų stebėsenos rodiklius; 

► teikia ugdymo karjerai paslaugų kokybės gerinimo rekomendacijas. 

Švietimo mainų paramos fondo (toliau – ŠMPF) vaidmuo teikiant ugdymo karjerai 

paslaugas 

ŠMPF vykdo šias funkcijas, susijusias su ugdymo karjerai paslaugų teikimu: 

► rengia metodinius ir informacinius leidinius apie mobilumo ir kvalifikacijos tobulinimo 

galimybes; 

► teikia informaciją apie mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes Lietuvoje ir 

Europos Sąjungoje. 

Euroguidance centro vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas 

Euroguidance centras vykdo šias funkcijas, susijusias su ugdymo karjerai paslaugų teikimu: 

► teikia galimybę naudotis internetinėmis karjeros informavimo ir konsultavimo 

priemonėmis; 
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► organizuoja mokymo seminarus ir konferencijas ugdymo karjerai srityje; 

► renka ir teikia informaciją apie Lietuvos ir kitų šalių švietimo bei karjeros informavimo ir 

konsultavimo sistemas, projektinę veiklą, metodus, gerąją patirtį; 

► bendradarbiauja su Lietuvos ir Europos institucijomis, europiniais bendradarbiavimo 

tinklais, Europos Euroguidance centrais. 

Įvairios švietimo pagalbos institucijos 

Įvairios švietimo pagalbos institucijos dalyvauja teikiant ir plėtojant mokinių ugdymo karjerai 

paslaugas pagal joms deleguotas funkcijas. 

Aukštųjų mokyklų karjeros centrai  

Aukštųjų mokyklų karjeros centrai dalyvauja teikiant ir plėtojant studentų ugdymo karjerai ir 

karjeros planavimo paslaugas, atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų ir studentų interesus. 

Kitų susijusių institucijų vaidmuo teikiant ugdymo karjerai paslaugas 

Kitos susijusios institucijos dalyvauja teikiant ir plėtojant mokinių ugdymo karjerai paslaugas 

pagal joms priskirtas (nuostatų numatytas) funkcijas. 

Remiantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu26 profesinis orientavimas Lietuvoje 

vykdomas vadovaujantis kokybės principu. Tai reiškia, kad yra siekiama aukštos paslaugų kokybės 

ir atitinkamai profesinio orientavimo vykdytojai yra atsakingi už jų teikiamų ugdymo karjerai, 

profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų kokybę. 

Pastaraisias metais ugdymo karjerai kokybės užtikrinimo patirtį apibūdina šios veiklos: 

► Karjeros planavimo skyriaus 2008 ir 2009 metais vykdytos PIT darbuotojų apklausos27; 

► Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorijos mokslo darbuotojų 2010 – 

2011 metais atliktas tyrimas „Ugdymo karjerai padėtis Lietuvoje 2010 metais“. 

PIT darbuotojų apklausos 

Karjeros planavimo skyrius 2008 ir 2009 metais vykdė PIT darbuotojų apklausas, kurių metu 

buvo surinkta informacija apie profesinio orientavimo paslaugų situaciją PIT ir nustatytos galimos 

jų plėtros galimybes. Anketinių apklausų būdu buvo surinkta informacija apie profesinio 

orientavimo specialistų kvalifikaciją, PIT išteklių valdymą, profesinio orientavimo paslaugų teikimą 

                                                 

26 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. <…> 

įsakymu Nr. <…> patvirtintas „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“. 
27 Priega internete: http://kps.lmitkc.lt/lt/pit-profesinio-informavimo-taskai/apklausos/1/.  
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ir PIT išorinių ryšių palaikymą.  

Iš atliktų apklausų išryškėjo pagrindinės PIT atliekamos funkcijos: 

► 2008 metų PIT darbuotojų apklausos duomenimis, dažniausiai teikta paslauga – 

individualus konsultavimas (tai nurodė 96,5 proc. respondentų). Kita dažna veikla ir 

paslaugos – renginių, išvykų ir ekskursijų organizavimas.  

► 2009 metais, kitaip suformulavus klausimą, gauti kiti rezultatai: 90 proc. PIT darbuotojų 

dažniausiai vykdyta veikla įvardijo sukauptos ir susistemintos informacijos pateikimą; 

patarimų, padedančių apsispręsti, teikimą kaip dažną veiklą nurodė 86 proc. atsakiusiųjų į 

klausimą. Taip pat dauguma profesijos patarėjų sudarė galimybę atlikti asmenybės ypatumų 

tyrimus (68 proc.), padėjo asmenims adaptuotis mokymo įstaigoje (59 proc.) ir sudaryti 

individualų ugdymo planą (57 proc.). Mažoji įstaigų, kuriose įkurti PIT, dalis organizavo 

karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymą (35 proc.) ir profesinį veiklinimą (23 

proc.).  

Svarbu paminėti, kad kiek kitaip atrodo profesinio mokymo įstaigų PIT teikiamų paslaugų 

paskirtis ir struktūra. PIT profesinio mokymo įstaigose vykdo ne tik informavimo, konsultavimo ir 

karjeros mokymo veiklą. Svarbi profesinio mokymo įstaigos PIT veikla – informacijos apie 

mokymo programas skleidimas ir mokinių pritraukimas (viena iš informavimo veiklų – išvykos į 

gimnazijas, vidurines, pagrindines ir aukštąsias mokyklas, kur pristatomos mokinių darbų parodos, 

kt.)28. Taigi profesinių mokyklų PIT be paslaugų savo mokiniams, teikia paslaugas ir potencialiems 

mokiniams.  

Visi apibendrinti PIT darbuotojų apklausos duomenys pateikiami Karjeros planavimo skyriaus 

internetinėje svetainėje (http://kps.lmitkc.lt/lt/pit-profesinio-informavimo-taskai/apklausos/1/). 

Tyrimas „Ugdymo karjerai padėtis Lietuvoje 2010 metais“ 

Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorijos mokslo darbuotojai (A. Kairys, 

A. Liniauskaitė, A. Bagdonas, B. Pociutė, I. Urbanavičiūtė) 2010 – 2011 metais atliko tyrimą 

„Ugdymo karjerai padėtis Lietuvoje 2010 metais“, kurio metu siekta nustatyti karjeros paslaugų, 

teikiamų mokyklose, įvairovę ir jų santykinę svarbą mokiniams, taip pat išryškinti tikslines grupes, 

kurioms dažniausiai skiriamos ugdymo karjerai paslaugos bei nustatyti, kaip yra vertinama šių 

                                                 

28 Griziūnienė V., Ugdymo karjerai galimybės Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, 2010. Prieiga 

internete: http: // kps.lmitkc.lt / failai / pranesimai / Valerija_Griziuniene.pps. 
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paslaugų kokybė. 

Kadangi Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorijos mokslo darbuotojų 

atliktas tyrimas nėra publikuotas, toliau trumpai pristoma šio tyrimo metodika ir pagrindinės 

išvados.  

Buvo pasitelktas anketinės apklausos metodas ir fokusuotų grupių diskusija:  

► Bendrojo ugdymo mokyklų atstovų, atsakingų už profesinį orientavimą, anketinė apklausa. 

Prašymas užpildyti anketas buvo išsiųstas daugumai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, 

atsakymų sulaukta iš 321 įvairaus tipo, visiems Lietuvos regionams atstovaujančių 

mokyklų. 

► Universitetų 1–3 kursų studentų anketinė apklausa. Apklausta 172 studentai, studijuojantys 

skirtingų miestų (daugiausia Vilniaus ir Klaipėdos) universitetuose ir kolegijose. Studentai 

buvo baigę mokyklas įvairiuose rajonuose (78 proc. – gimnazijas , 21,4 proc. – vidurines, 

0,6 proc. – kito tipo mokyklas). 

► Atsakingų už profesinį orientavimą savivaldybių atstovų anketinė apklausa. Prašymas 

užpildyti anketą buvo išsiųstas visoms savivaldybėms, atsakė 38 savivaldybės, tarp jų yra ir 

didžiųjų miestų, ir rajonų savivaldybių atstovų. 

► Tėvų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, anketinė apklausa. Buvo apklausta 70 tėvų, 

kurių vaikai lanko 1–12 klases.  

► Dviejų fokusuotų diskusijų grupių dalyvių nuomonių analizė. Klaipėdoje 2011-01-11 ir 

2011-01-13 organizuotos dvi fokusuotų diskusijų grupės su bendrojo ugdymo mokyklose 

dirbančiais pedagogais, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie profesinio orientavimo 

dabartinę situaciją ir raidos galimybes bendrojo ugdymo mokyklose. Diskusijose dalyvavo 

17 įvairius dalykus dėstančių mokytojų iš Klaipėdos ir Palangos miestų bei Klaipėdos, 

Kretingos, Šilutės, Skuodo ir Tauragės rajonų įvairių tipų mokyklų. 

Kaip minėta anksčiau, tyrimo metu buvo domėtasi ugdymo karjerai paslaugų, teikiamų 

mokyklose, įvairove ir jų santykine svarba mokiniams. Rezultatai pateikiami 6 paveiksle. 
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6 pav. Ugdymo karjerai paslaugų santykinės svarbos vertinimas (rangų vidurkis) 

 

Visų apklaustų respondentų grupių nuomonė apie paslaugų svarbą panaši: visi pritaria, kad 

svarbiausia paslauga – informavimas. Tėvai ir savivaldybių atstovai žemiausiai vertina 

konsultavimą, mokyklų atstovai – veiklinimą, o studentų nuomone, mažiausiai svarbios paslaugos 

yra mokymas ir veiklinimas.  

Tyrimu taip pat siekta išryškinti tikslines grupes, kurioms dažniausiai skiriamos ugdymo 

karjerai paslaugos. Rezultatai parodė, kad ugdymo karjerai paslaugos dažniausiai teikiamos 

vyresniųjų klasių mokiniams (100 proc. gimnazijų nurodė, kad šios paslaugos teikiamos 11–12 

klasių mokiniams). Rečiausiai pagalba ir konsultacijos teikiamos mokyklų administracijos 

atstovams. Verta pažymėti, kad įvairios paslaugos dažniau teikiamos gimnazijose nei vidurinėse 

mokyklose (7 pav.).  
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7 pav. Mokyklų atstovų atsakymai į klausimą apie tai, kam teikiamos ugdymo karjerai paslaugos 

 

Tai, kad dažniausiai ugdymo karjerai paslaugos teikiamos mokiniams, patvirtina ir Karjeros 

planavimo skyriaus 2008 ir 2009 metais vykdytos PIT darbuotojų apklausos. Tiesa, šios apklausos 

apėmė ir PIT, įkurtus ne mokyklose, todėl paaiškėjo, kad jų paslaugomis dažnai naudojosi ir 

bedarbiai, retkarčiais – įmonių vadovai. 

Tyrimo metu buvo domėtasi, kaip skirtingos respondentų grupės vertina ugdymo karjerai 

paslaugų kokybę. Rezultatai pateikiami 8 paveiksle. 
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8 pav. Mokyklose teikiamų ugdymo karjerai paslaugų kokybės vertinimas skirtingose respondentų 

grupėse 

Dauguma visoms grupėms atstovaujančių respondentų ugdymo karjerai paslaugų kokybę 

vertino gana kritiškai. Kad ugdymo karjerai paslaugų teikimo mokyklose kokybė nėra labai aukšta, 

patvirtina ir kiti atliktų tyrimų rezultatai:  

► 2006 metais atlikto tyrimo „Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir 

orientavimas mokyklose“ metu net 45,7 proc. apklaustų mokinių karjeros srities 

informacijos stoką įvardijo kaip svarbiausią priežastį, kuri turi neigiamos įtakos 

apsisprendžiant dėl profesijos. Tyrime 43,9 proc. mokinių nurodė, kad iš profesijos patarėjo 

negavo jokios informacijos, kuri būtų naudinga renkantis profesiją; iš mokytojų jokios 

informacijos negavo 38,6 proc., iš auklėtojų – 43,7 proc.29. 

► Kaišiadoryse atliktas mokinių nuomonių tyrimas taip pat atskleidė panašią situaciją – 40,6 

proc. tyrime dalyvavusių mokinių informacijos stoką įvardijo kaip svarbiausią priežastį, 

                                                 

29 Indrašienė V., Rimkevičienė V., Gaigalienė M., Railienė A., Grinytė L., Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir 

orientavimas mokyklose, 2006. Prieiga internete: http: // www.smm.lt / svietimo_bukle / docs / tyrimai / 

prof_inf_paskut_paskutiniausias.pdf. 
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turinčią įtakos apsisprendžiant dėl profesijos30.  

VU Specialiosios psichologijos laboratorijos tyrimo rezultatų, rodančių dabartinių studentų 

nuomonių, iš ko jie sulaukė pagalbos, rinkdamiesi profesiją, pasiskirstymas pateikiamas 9 

paveiksle. 
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9 pav. Asmenys, iš kurių studentai sulaukė daugiausia pagalbos rinkdamiesi profesiją31
 

 

Dažniausiai minėti asmenys, iš kurių studentai teigia sulaukę pagalbos rinkdamiesi profesiją, 

buvo tėvai ir bendraamžiai (atitinkamai 41,8 proc. ir 39,2 proc.). Tuo tarpu iš mokykloje dirbančių 

specialistų dažniausiai nurodyta mokytojų pagalba – jos sulaukė, jų pačių teigimu, 26 proc. 

studentų. Kad sulaukė pagalbos iš PIT darbuotojų, nurodė 19,1 proc. studentų, kurių mokyklose 

buvo PIT. Lyginant studentų, kurių mokyklose buvo PIT ir jų nebuvo, atsakymus, matyti, kad ten, 

                                                 

30 Lažauninkienė. S., 8 – 12 klasių mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas Kaišiadorių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklose. Kaišiadorys: Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras, 2008. 
31 Pastaba: stulpelis „bendrai“ apima ir tuos, kurie nežinojo, ar mokykloje yra PIT. 
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kur yra PIT, pagalbos sulaukiama dažniau.  

Taip pat tyrime studentų buvo klausiama, kokios naudos jie gavo iš ugdymo karjerai paslaugų 

mokykloje (10 pav.) 
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10 pav. Studentų nuomonės apie mokykloje gautą naudą iš ugdymo karjerai paslaugų 

pasiskirstymas 

 

Dažniausiai įvardyta gauta nauda – galimybė geriau pažinti save (užpildyti testus). Testavimas 

yra labai dažna paslauga, tačiau dažnas šios paslaugos taikymas kelia abejonių, nes Lietuvoje ypač 

jaučiamas validžių ir patikimų įvertinimo instrumentų trūkumas. 2008 metų PIT veiklos ataskaita 

rodo, kad dažnai buvo naudojamasi Darbo rinkos mokymo tarnybos turima testavimo baze, o ji šiuo 

metu sunaikinta. Kiti dažnai naudojami testai (pvz., Holland klausimynas ir kt.) yra nelicencijuoti, 

neadaptuoti ir nebūtinai validūs. Paslaugos kokybė gali kelti abejonių ir dėl specialistų, teikiančių 

įvertinimo paslaugas mokiniams, kvalifikacijos – ne visos mokyklos turi kvalifikuotus psichologus, 

pajėgius taikyti diagnostinius instrumentus32. 

                                                 

32 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. 

VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtos „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo 

modelio diegimo rekomendacijos“. 
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Labai svarbu pažymėti, kad atliktame tyrime net 35,5 proc. buvusių mokinių teigė, kad iš 

mokykloje teikiamų ugdymo karjerai paslaugų negavo jokios naudos.  

Abejotiną mokyklose apskritai ir PIT konkrečiai teikiamą karjeros paslaugų naudą mokiniams 

rodytų ir Mokslo ir studijų stebėsenos centro (MOSTA) atliktas Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmo 

kurso studentų tyrimas (MOSTA, 2010), kuris atskleidė, kad tik 7 proc. dabartinių pirmakursių 

naudojosi PIT kaip informacijos apie studijų programas šaltiniu. Dar mažiau – tik 1 proc. 

apklaustųjų rekomenduotų kitam kreiptis į PIT kaip į informacijos šaltinį. Taigi abiturientai PIT 

paslaugomis nelabai linkę naudotis, o tai, kad tik 1 proc. rekomenduotų – tikėtina dar kartą 

indikuoja žemą paslaugų kokybę. 

Iš apžvelgtų ugdymo karjerai paslaugų srities tyrimų matoma, kad ugdymo karjerai paslaugų 

kokybė mokyklose vertintina kaip nepakankama. Aukščiau aprašytų ugdymo karjerai paslaugų 

kokybės užtikrinimo veiklų fragmentiškumas ir nustatyta nepakankama ugdymo karjerai paslaugų 

kokybė atskleidžia vieningos ir nuoseklios ugdymo karjerai sistemos stebėsenos poreikį. 

Atitinkamai ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio praktinis realizavimas sudarys prielaidas 

nuosekliai ugdymo karjerai sistemos stebėsenai ir padės pagrindus aukštesnės ugdymo karjerai 

paslaugų kokybės užtikrinimui.  

3.1.2.3 Ugdymo karjerai paslaugų gavėjai 

Remiantis Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai 

modeliu (toliau – Modelis)33, ugdymo karjerai paslaugų gavėjai yra bendrojo ugdymo mokyklų 

ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai, kurie: 

► pagal savo gebėjimus ir poreikius mokosi mokykloje, savarankiškai mokosi ir įgyja 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją; 

► stropiai mokosi, gerbia mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; 

► mokosi pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

► skirstomi į tikslines grupes pagal ugdymo karjerai paslaugų poreikį:  

− nedidelių ugdymo karjerai paslaugų poreikių mokiniai; 

− vidutinių ugdymo karjerai paslaugų poreikių mokiniai; 

                                                 

33 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. 

VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai 

modelis“. 
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− didelių ugdymo karjerai paslaugų poreikių mokiniai; 

− labai didelių ugdymo karjerai paslaugų poreikių mokiniai. 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai dalyvauja bendrojo ugdymo procese bendrojo ugdymo 

mokyklose. Remiantis Modeliu, skiriamos šios bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tikslinės grupės 

pagal bendrojo ugdymo programas: 

► mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą (1 – 4 klasės); 

► mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 – 8 klasės); 

► mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9 – 10 klasės); 

► mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (11 – 12 klasės). 

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai dalyvauja profesinio mokymo procese profesinėse 

mokyklose. Remiantis Modeliu, profesinio mokymo įstaigų mokinių tikslinės grupės skirstomos 

pagal profesinio mokymo programas: 

► neturintys pagrindinio išsilavinimo, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas 

kartu su pagrindinio ugdymo programos antrąja dalimi arba tik pagal profesinio mokymo 

programas; 

► turintys pagrindinį išsilavinimą mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo 

programas kartu su vidurinio ugdymo programa arba tik pagal profesinio mokymo 

programas; 

► turintys vidurinį išsilavinimą mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas; 

► asmenys, kurie tobulina turimą arba įgyja naują kvalifikaciją (tęstinis profesinis mokymas). 

Toliau aprašomi veiksniai, turintys įtakos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo 

įstaigų mokinių poreikio ugdymo karjerai paslaugoms formavimuisi. 

Aukštas įsidarbinimo ne pagal specialybę lygis 

Viešosios politikos ir vadybos instituto duomenimis, pagal profesinę kvalifikaciją įsidarbinusių 

profesinio mokymo įstaigų ir kolegijų absolventų dalis nuo visų įsidarbinusių absolventų 2004 m. 

buvo 66,6 proc. profesinių mokyklų, 78,3 proc. kolegijų, o 2005 m. – 81,8 proc. profesinių 

mokyklų, 82,7 proc. kolegijų34. Darbo ir socialinių tyrimų instituto duomenimis, pagal profesinę 

kvalifikaciją įsidarbinusių universitetinių aukštųjų mokyklų absolventų dalis nuo visų įsidarbinusių 

                                                 

34 Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos instituto studija „Pasirengimas optimaliai profesinio rengimo infrastruktūros plėtrai“ (2005 m.). 
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absolventų 2002 m. buvo 67 proc., 2004 m. – 75 proc.35  

Baigusiųjų studijas nedarbo lygis  

2008–2010 metų laikotarpiu baigusiųjų studijas nedarbo lygis augo. Lietuvos darbo biržos 

duomenimis, 2008 m. liepos mėnesį darbo biržoje užsiregistravo 1700, 2009 m. liepos mėnesį – 

5800, o 2010 m. liepos mėnesį – 7700 absolventų. Tačiau 2010 –2011 metų laikotarpiu šis skaičius 

augo labai nežymiai ir 2011 liepos mėnesį buvo lygus 7800 absolventų. 

  

11 pav. Absolventų, kurie kreipėsi į Lietuvos darbo biržą skaičius (tūkst.)36 

 

Tarp visų 2010 metų liepą darbo biržoje užsiregistravusių absolventų baigusieji profesines 

mokyklas sudaro 41,3 proc., kolegijų absolventai – 30,1 proc., universitetų absolventai – 28,6 proc. 

Daugiausia darbo biržoje užregistruota absolventų baigusių verslo vadybos, buhalterinės apskaitos, 

teisės, ekonomikos studijų programas bei įgijusių apdailininko, automobilių remontininko, virėjo ir 

konditerio, staliaus kvalifikacijas. 

                                                 

35 Šaltinis: Darbo ir socialinių tyrimų instituto ataskaita „Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir 

paklausos kontekste“ (2004 m.). 
36 Šaltinis: Lietuvos darbo birža, 2011. „Lietuvos darbo rinka 2011/07“. Prieiga internete: 

http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Publikacijos/Attachments/2915/LIETUVOS%20DARBO%20RINKA%202011-07-a.pdf.  

Žiūrėta: 2011-11-22. 
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2008–2009 metų laikotarpiu darbo biržoje registruotų pirminio profesinio mokymo absolventų 

dalis ženkliai išaugo ir lyginant su praėjusiu laikotarpiu buvo 33,1 proc. didesnė. 2009 – 2010 

metais registruotų pirminio profesinio mokymo absolventų skaičius neženkliai sumažėjo ir siekė 

51,2 proc. (žr. paveikslėlį žemiau).   

 

12 pav. Darbo biržoje registruotų pirminio profesinio mokymo absolventų dalis (%)37 

 

Aukštojo mokslo absolventų tarpe nedarbo lygio tendencijos buvo panašios į profesinio 

mokymo absolventų. Kaip pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje, darbo biržoje registruotų 

aukštojo mokslo absolventų dalis 2008–2009 metų laikotarpiu išaugo 15,3 proc. ir sudarė 27,1 proc.  

 

                                                 

37 Nacionaliniai švietimo stebėsenos rodikliai. Prieiga internete: http://www.svis.smm.lt/naujas/node/20, Žiūrėta: 2011-11-18. 
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13 pav. Darbo biržoje registruotų aukštojo mokslo absolventų dalis (%)38 

 

Aukštam įsidarbinimo ne pagal specialybę ir baigusiųjų studijas nedarbo lygiui Lietuvoje iš 

dalies įtaką daro kryptingo pasirinkimo, kokias studijas tęsti baigus bendrojo ugdymo mokyklą, 

stoka. Europos Sąjungoje 2007 m. vidutiniškai apie pusė visų mokinių, įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą, toliau mokslą tęsė profesinio mokymo įstaigose. Daugiausia (daugiau nei 70 proc.) 

mokinių siekė įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija Austrijoje, Čekijoje ir 

Slovakijoje, mažiausiai (mažiau nei 30 proc.) – Lietuvoje, Vengrijoje ir Kipre.  

Disproporcija darbo rinkos struktūroje. Lietuvoje didžiajai daliai studentų baigiant 

aukštąsias universitetines studijas susidaro disproporcija darbo rinkos struktūroje. Vis labiau 

auganti aukštąjį išsilavinimą turinčių jaunų darbuotojų pasiūla nėra suderinta su palyginus ne taip 

greitai augančiu tokios darbo jėgos poreikiu (šiuo metu aukštojo mokslo įstaigos parengia daugiau 

aukštos kvalifikacijos specialistų negu yra rinkos paklausa) (žr. paveikslą žemiau).  

ŠVIETIMO SISTEMA DARBO RINKA

Aukštos 

kvalifikacijos 

darbo jėgos 

paklausa

Profesinio 

išsilavinimo 

darbo jėgos 

paklausa

Aukštojo mokslo studijos

Profesinis 

išsilavinimas

 

14 pav. Disproporcija darbo rinkos struktūroje 

 

                                                 

38 Nacionaliniai švietimo stebėsenos rodikliai. Prieiga internete: http://www.svis.smm.lt/naujas/node/20, Žiūrėta: 2011-11-18. 
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Lietuvoje esanti darbo rinka remiasi aukštąjį mokslą baigusiais asmenimis, nors aukštos 

kvalifikacijos specialistų poreikis nėra toks didelis. Ši situacija yra nepalanki tiek aukštesnį 

išsilavinimą nei reikalingas jų atliekamam darbui turintiems darbuotojams, tiek ir žemesnę 

kvalifikaciją turintiems darbuotojams. Pavyzdžiui, universitetų absolventai, nerasdami darbo vietos 

atitinkančios jų įgytą kvalifikaciją, užima darbo vietas, kurios pagal pobūdį turėtų būti skirtos 

kolegijų ar profesinių mokyklų absolventams. Tokia situacija santykinai nuvertina ir aukštąjį 

mokslą, kai ne itin aukštos kvalifikacijos darbą dirbantys darbuotojai turi turėti aukštąjį 

išsilavinimą. Be to, ši situacija aukštąjį išsilavinimą daro masiškesnį, o tai kelia riziką ir dėl studijų 

kokybės. 

Tačiau būtina pažymėti, kad nedidelė profesinio mokymo įstaigose besimokančių moksleivių 

dalis tarp visų moksleivių savaime nėra neigiama tendencija. Europos 2020: pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategijoje vienas iš pagrindinių tikslų yra padidinti aukštąjį mokslą baigusių 

asmenų skaičių.Ugdymo karjerai aplinkos ir konteksto apibendrinimas 

Susiklosčiusios ekonominės aplinkybės iš pirmo žvilgsnio paaiškina jaunimo nedarbo lygį, 

tačiau tik iš dalies – emigracijos tendenciją, atsižvelgiant į  tai, kad ekonominis nuosmukis palietė ir 

tas šalis, į kurias migruoja Lietuvos jaunimas. Pažymėtina, kad nedarbas Lietuvoje irgi turi 

paradoksalų aspektą, nes net ir esant aukštam nedarbo lygiui Lietuvoje trūksta tam tikros srities 

specialistų, pavyzdžiui, medikų, IT specialistų. Todėl vienas iš svarbiausių nedarbo augimo 

veiksnių yra Lietuvoje parengtų skirtingos kvalifikacijos specialistų kiekio neatitikimas rinkos 

poreikiams.  

Toks disbalansas tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje skatina emigraciją, nes jaunimas 

neranda darbo pagal savo specialybę arba negauna norimo darbo užmokesčio dėl susidariusio 

specialistų pertekliaus tam tikroje srityje.  

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos neatitikimo atsiradimą iš dalies lemia jaunimo 

sąmoningumo trūkumas, savęs pažinimo stoka, egzistuojančių stereotipų laikymasis, kai karjeros 

kelio pasirinkimą lemia vyraujančios tendencijos („madingos“ studijų kryptys) arba draugų 

pasirinkimas, bet ne darbo rinkos išmanymas.  

Ugdymo karjerai planavimas, valdymas, supažindinimas su galimais pasirinkimais prasideda 

jau bendrajame ugdyme. Mokiniams iš anksto aiškinant galimus karjeros kelius, didinant asmens 

sąmoningumą bei padedant suvokti kaip jo sprendimas įtakos vėlesnę karjerą bei gyvenimo kryptis. 
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Tokiu būdu tik pradėjęs lankyti mokyklą mokinys skatinamas susimąstyti apie tinkamos profesijos 

pasirinkimą pagal jo sugebėjimus ir polinkius. 

ŠMM (taip pat SADM bei ŪkMin) kelia tikslus, susijusius su užimtumo didinimu. Investicijų 

patarėjų komisija Lietuvos darbo rinkos apžvalgoje įvardino pagrindinę šios srities problematiką. 

Buvo nustatyta, kad visuomenės supratimas apie tikrą Lietuvos darbo rinkos situaciją ir 

įsidarbinimo galimybes po studijų arba profesinio mokymo programos baigimo yra menkas.  

Nagrinėjant ugdymą karjerai, kaip vieną iš priemonių valstybinių institucijų tikslams pasiekti, 

būtina paminėti ES strateginiuose dokumentuose apibrėžtą siekį didinti aukštojo mokslo institucijas 

baigiančių žmonių skaičių. Europos Komisijos pristatytoje pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo strategijoje „2020 metų Europa“ didelis dėmesys skirtas jaunimo pažangių žinių, aukšto 

lygio įgūdžių ir gebėjimų tobulinimui. Tam, kad Lietuvos jaunimas galėtų priimti sparčiai 

kintančios aplinkos (Europos kontekste Lietuvos konkurencingumo atžvilgiu) metamus iššūkius ir 

pasinaudoti naujai atsirandančiomis galimybėmis, reikalinga sudaryti pagrindą jų karjeros krypties 

nustatymui ir tikslingam kompetencijų tobulinimui. Šiam tikslui įgyvendinti būtina užtikrinti, kad 

studentų įgyta kvalifikacija atitiktų rinkos poreikius. Akivaizdu, jog šiame kontekste ypatingai 

svarbūs taps karjeros valdymo įgūdžiai, t.y. ar moksleiviai turės galimybę įgyti karjeros valdymo 

įgūdžius, turės galimybę pažinti save ir darbo rinką, gaus pakankamai informacijos karjeros 

valdymo tema bei galės įgyti praktinės patirties prieš pradėdami dirbti. Šios ugdymo karjerai 

veiklos sudarytų prielaidas ir „Lisabonos strategijoje“ keliamo uždavinio nukreipti kiekvieną 

asmenį į tinkamą sritį pagal jo gebėjimus taip, kad būtų pasiektas maksimalus produktyvumas, 

įgyvendinimui. 

Kadangi disproporcija darbo rinkoje sukuria poreikį, kad moksleiviai priimtų kryptingus - 

geriausiai savo gabumus, asmenines savybes, interesus, vertybes bei rinkos poreikius atitinkančius - 

karjeros sprendimus, atsiranda ugdymo karjerai paslaugų teikimo būtinybė tam poreikiui patenkinti. 
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15 pav. Disproporcija darbo rinkos struktūroje, sukurianti poreikį kryptingam karjeros 

sprendimų priėmimui 

 

Siekiant kuo geriau užtikrinti karjeros kryptį besirenkančių bendrojo ugdymo mokyklų ir 

profesinių mokymo įstaigų mokinių poreikius, patenkinti jų lūkesčius, būtina plėtoti kryptingus 

karjeros valdymo sprendimus padedančią priimti ugdymo karjerai sistemą Lietuvoje.  

Tuo atveju būtų sudarytos prielaidos ugdymo karjerai paslaugų gavėjams priimti kryptingus 

tolimesnio mokymosi/ karjeros sprendimus: 

► Bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje pasirinkti aukštojo mokslo 

studijas (žr.  15 pav., A pasirinkimo kryptį); 

► Bendrojo ugdymo mokykloje pasirinkti profesinį mokymą/ Profesinio mokymo įstaigoje 

pasirinkti kitą profesinio mokymo sritį toje pačioje profesinio mokymo įstaigoje arba kitoje 

profesinio mokymo įstaigoje, jei mokinys pradėjęs pasirinktas studijas pamato, kad 

pasirinkimas neatitinka jo/ jos gabumų, asmeninių savybių, interesų, vertybių bei rinkos 

poreikių (žr.  15 pav., B pasirinkimo kryptį); 
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► profesinio mokymo įstaigoje pasirinkti karjeros kryptį – profesinio mokymo kvalifikacijos 

specialisto (žr. 15 pav., C pasirinkimo kryptį); 

► bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje pasirinkti karjeros kryptį – 

nekvalifikuoto darbininko (žr. 15 pav., D pasirinkimo kryptį); 

► bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje pasirinkti neformalųjį 

suaugusiųjų mokymą, kt. (žr. 15 pav., E pasirinkimo kryptį). 

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau pateikta ne baigtinė galimų priimti karjeros sprendimų aibė 

– ypatingai svarbu, kad bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokiniai turėtų 

galimybę daryti objektyvia ir išsamia informacija pagrįstus, savarankiškus, kryptingus karjeros 

sprendimus. 

Apžvelgus ugdymo karjerai aplinką ir kontekstą, matome, kad egzistuoja poreikis plėtoti ir 

tobulinti ugdymo karjerai sistemą. Ugdymo karjerai stebėsenos modelio sukūrimas ir jo 

įgyvendinimas sudarytų sąlygas stebėti ugdymo karjerai sistemai keliamų ES ir nacionalinio 

lygmens tikslų pasiekimo lygį, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių mokymosi 

tąsą ir integraciją į darbo rinką, tuo pat metu mokinių karjeros valdymo sprendimų priėmimo 

kryptingumą ir ugdymo karjerai paslaugų veiksmingumą. Taip būtų sukurtas pagrindas priimti 

faktais grįstus sprendimus ir tobulinti ugdymo karjerai sistemą.   
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3.2 Ugdymo karjerai sistemos Lietuvoje apžvalga 

3.2.1 Esamos ugdymo karjerai sistemos situacijos SSGG analizė 

Remiantis Nacionalinėje profesinio orientavimo švietimo sistemoje programoje39 ir Bendrojo 

lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo modelio diegimo 

rekomendacijose40, Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos 

asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinime, siekiant efektyviai panaudoti 

2007-2013 m. ES struktūrinę paramą41, Mokinių profesinis informavimo, konsultavimo ir 

orientavimo mokyklose tyrimo ataskaitoje42 pateikta ugdymo karjerai sistemos situacijos analize 

toliau esančioje lentelėje išskirtos pagrindinės ugdymo karjerai sistemos stiprybės, silpnybės, 

galimybės ir grėsmės.  

Pateikiami ugdymo karjerai sistemos SSGG analizės elementai yra suskirstyti pagal 

Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatų įgyvendinimo programoje numatytas 

švietimo plėtotės kryptis – valdymo, infrastruktūros, turinio ir personalo tobulinimo. 

                                                 

39 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258) 

patvirtinta „Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa“. 
40 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. 

VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtos „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo 

modelio diegimo rekomendacijos“. 
41 Viešosios politikos ir vadybos institutas (2011). Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų 

grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. 
42 Indrašienė, V., Rimkevičienė V., Gaigalienė M., Railienė A., L. Grinytė (2006). Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas 

ir orientavimas mokyklose. 
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2 lentelė. Ugdymo karjerai sistemos SSGG analizė 

 Valdymas Infrastruktūra Turinys Personalas 

Stiprybės ► Pradėti rengti 

ugdymo karjerai 

sričiai svarbūs 

teisiniai dokumentai 

(strategijos, 

programos, modeliai, 

standartai). 

► Patvirtinta Profesinio 

orientavimo 

strategija (2004 m.) 

sudaro pagrindą 

ugdymo karjerai 

sistemos plėtotei 

Lietuvoje. 

► Įgyvendinant 2004 – 

2006 m. ESF 

programavimo etapo 

projektus 

nacionaliniu ir 

instituciniu lygmeniu 

► Kuriamas ugdymo 

karjerai struktūrų 

tinklas (profesinio 

informavimo taškai 

bendrojo ugdymo ir 

profesinėse 

mokyklose) sudaro 

pagrindą ugdymo 

karjerai 

infrastruktūros 

plėtrai. 

► Nacionaliniu ir 

instituciniu lygmeniu 

įgyvendintų 2004 – 

2006 m. ESF 

programavimo etapo 

projektų metu atliktos 

veiklos ir jų sukurtų 

produktų analizė 

parodė, kad ugdymo 

karjerai srityje per ES 

struktūrinės paramos 

etapą buvo padėti 

ugdymo karjerai 

paslaugų teikimo 

Lietuvoje pagrindai: 

parengtos ugdymo 

programos, 

metodinės priemonės, 

sukurta karjeros 

informacijos valdymo 

► Įgyvendinant 

nacionaliniu ir 

instituciniu lygmeniu 

2004 – 2006 m. ESF 

programavimo etapo 

projektus parengti 

pirmieji ugdymo 

karjerai specialistai 

(mokytojai, mokyklų 

psichologai, socialiniai 

pedagogai, dėstytojai, 

profesinio informavimo 

konsultantai, karjeros 

konsultantai). 
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 Valdymas Infrastruktūra Turinys Personalas 

sukaupta ES 

struktūrinės 

paramos 

naudojimo, 

projektų 

administravimo 

patirtis. 

► Ugdymo karjerai 

sričiai skirta daug 

lėšų. BPD 2004 – 

2006 m. finansavimo 

laikotarpiu ES 

struktūrinių fondų 

lėšomis įgyvendinti 

projektai sudarė 

Lietuvos kuriamos 

ugdymo karjerai 

sistemos pagrindą. 

sistema, pritaikytos 

savęs pažinimo 

metodikos ir kt. 

► Plėtojama Atvira 

informavimo, 

konsultavimo ir 

orientavimo sistema 

(AIKOS) užtikrina 

svarbiausios 

informacijos sklaidą 

ugdymo karjerai 

reikmėms. 

► Labai pasikeitė ir 

išsiplėtojo ugdymo 

karjerai srityje 

vartojamų sąvokų 

sistema, tuo pačiu ir 

samprata. 
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 Valdymas Infrastruktūra Turinys Personalas 

Silpnybės ► Ugdymo karjerai sistemos 

valdymo mechanizmai, 

apibrėžti Profesinio 

orientavimo strategijoje, 

nėra pakankami, jie turi 

būti tobulinami, 

atsižvelgiant į tai, kad 

esamai ugdymo karjerai 

sistemai trūksta 

vieningumo ir 

nuoseklumo, ji neapima 

visų švietimo institucijų 

lygmenų ir viso paslaugų 

spektro. 

► Nepakankamas dėmesys 

yra skiriamas ugdymo 

karjerai veiklų, 

vykdomų skirtingais 

► Kuriamas ugdymo 

karjerai paslaugas 

teikiančių struktūrų 

tinklas nėra 

pakankamas, nes apima 

tik mažą dalį visų 

švietimo institucijų, yra 

orientuotas labiau į 

profesinio informavimo, 

mažiau į karjeros 

planavimo gebėjimų 

ugdymą. 

► Ugdymo karjerai veiklas 

vykdančios švietimo 

institucijos nepakankamai 

pritaikytos šiai veiklai 

vykdyti, stokojama 

techninės ir materialinės 

► Nepaisant sukurtų 

normatyvinių dokumentų, 

programų, metodikų ir kitų 

ugdymo karjerai priemonių, 

šalies švietimo sistema dar 

nėra pasirengusi 

veiksmingai teikti ugdymo 

karjerai paslaugas: trūksta 

specialių priemonių, 

orientuotų į ugdymą 

karjerai, profesinį 

konsultavimą, karjeros 

stebėsenos organizavimą. 

► Planuojant ir formuojant 

ugdymo karjerai paslaugų 

turinį nepakankamai 

įtraukiami socialiniai 

partneriai. 

► Švietimo sistemos 

žmogiškieji ištekliai 

(ugdymo karjerai paslaugų 

teikėjai) dėl jų rengimo 

(kvalifikacijos įgijimo ir 

tobulinimo mechanizmų) ir 

darbo reglamentavimo 

mechanizmų trūkumo, mažo 

skaičiaus yra 

nepakankamai pasirengę 

teikti ugdymo karjerai 

paslaugas. 

► Švietimo pagalbos 

specialistai stokoja 

kompetencijų, reikalingų 

teikti karjeros ugdymo 

paslaugas. 

► Nepakankamai apibrėžta 
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 Valdymas Infrastruktūra Turinys Personalas 

švietimo lygmenimis 

(bendrojo ugdymo, 

profesinėse ir aukštosiose 

mokyklose), 

suderinamumui ir 

perimamumui 

užtikrinti, kokybės 

užtikrinimo 

mechanizmams 

formuoti. 

► Ugdymo karjerai 

paslaugas teikiantys 

struktūriniai vienetai 

(profesinio informavimo 

taškai, kt.) veikia 

nekoordinuotai, labai 

skirtingas jų veiklos 

efektyvumas, finansinis 

bazės. 

► Trūksta regioninių 

struktūrų, galinčių 

užtikrinti profesinio 

orientavimo paslaugų 

valdymą ir prieinamumą 

šalies regionuose. 

► Esama sistema neapima 

visų mokinių, nepadeda 

mažinti miesto ir kaimo 

mokinių socialinės 

atskirties, mokyklos 

daugiau orientuojasi į 

vyresniųjų paauglių 

ugdymą karjerai. 

► Sukurta Atvira 

informavimo, 

konsultavimo, 

orientavimo sistema 

(AIKOS) reikalauja 

palaikymo, jos turinio 

atnaujinimo, siekiant 

pritaikyti ją augantiems 

ugdymo karjerai sistemos 

poreikiams. 

► Mažai dėmesio skiriama 

įvairioms ugdymo 

karjerai paslaugų 

formoms ir raiškai, 

dažniausiai teikiamos tik 

profesinio informavimo 

paslaugos, jos tėra 

pažintinės ir įvadinės, 

(arba visai neapibrėžta) 

ugdymo karjerai paslaugas 

teikiančių specialistų 

kvalifikacija ir 

kompetencijos. 
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palaikymas (nuo etatų 

skyrimo iki daugeliu 

atveju visiško 

nefinansavimo). 

► Nepakankamai 

apibrėžtos ir 

diferencijuotos ugdymo 

karjerai paslaugų 

teikėjų veiklos sritys ir 

funkcijos. 

► Sistemingai nėra 

vykdoma ugdymo 

karjerai būklės ir kaitos 

analizė, vertinimas ir 

prognozavimas. 

► Nėra ugdymo karjerai 

paslaugų stebėsenos 

sistemos, o tai sunkina 

beveik nėra konsultavimo/ 

patariamųjų, integruotų į 

ugdymo programas, 

profesinio veiklinimo 

priemonių ir veiklų, t. y. 

neužtikrinamos  galimybės 

mokiniams įgyti pirminės 

patirties pagal jų 

profesinius ketinimus. 

► Mokiniams trūksta 

įvairios informacijos 

ugdymo karjerai 

klausimais: (1) profesijos 

pasirinkimo kelius, (2) 

tinkamumą pasirinktai 

profesijai, (3) tolesnio 

mokymosi ir studijų 

galimybes, (4) stojimo į 
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ugdymo karjerai paslaugų 

efektyvumo ir kokybės 

užtikrinimą.  

► Daugelyje mokslinių 

straipsnių, socialinės ir 

švietimo politikos 

apžvalgų pažymima, kad 

trūksta nuoseklaus 

teisinio reglamentavimo, 

kuris aiškiai įtvirtintų 

ugdymo karjerai sistemos 

paslaugų sistemos 

struktūrą, jos 

funkcionavimo 

mechanizmą. Kintant 

visuomenei ir jos darbo 

rinkai, šalies švietimo 

sistemai kyla būtinybė 

profesinio mokymo 

institucijas tvarką ir 

reikalavimus, (5) profesijos 

keliamus reikalavimus, (6) 

situaciją darbo rinkoje ir 

jos poreikius. 

► Ugdomos bendrosios 

mokinių kompetencijos, 

bet ne karjeros 

planavimo ir valdymo 

kompetencijos, 

skatinančios mokymosi 

motyvaciją, padedančios 

atsakingai veikti planuojant 

savo profesinę karjerą. 

► Dokumentuose, 

reglamentuojančiuose 

ugdymą karjerai, nėra 
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turėti bendrą ugdymo 

karjerai modelį. 

aiškiai apibrėžta 

perkeliamųjų gebėjimų – 

rinkimosi, sprendimo 

priėmimo  ir kt. – ugdymo 

svarba autonomiškam 

mokinio apsisprendimui, 

derančiam ir su asmens 

savirealizacijos poreikiais, 

ir su  darbo pasaulio 

situacija. 

► Organizuojamų 

mokykloje informacinių 

renginių mokinių tėvams 

nepakanka, įsitraukia į 

vaikų sprendimo procesą 

netiesiogiai, nesinaudoja 

mokyklos siūlomomis 

informavimo ir 
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konsultavimo paslaugomis. 

► Mokyklos ugdymo 

karjerai klausimais 

bendradarbiauja su 

pedagoginėmis 

psichologinėmis 

tarnybomis, darbo rinkos 

mokymo tarnybomis ir jų 

padaliniais, bet 

nepakankamai su verslo 

ir kt. organizacijomis. 

► Teikiamos ugdymo 

karjerai paslaugos ne 

visada dera su švietimo 

naujovėmis. 

► Pastaraisiais dešimtmečiais 

labai keitėsi sąvokų 

sistema: nuo siauro 
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ugdymo karjerai supratimo 

kaip orientacijos į asmeniui 

tinkamą profesiją iki 

ugdymo karjerai, kaip viso 

asmens gyvenimo ir jo 

vaidmenų gyvenime 

plėtojimo. Skirtingi autoriai 

(straipsnių ar teisės aktų 

kūrėjai) tas pačias sąvokas 

neretai vartoja skirtingomis 

reikšmėmis, sujungdami į 

vieną sistemą su 

ankstesnėmis sąvokomis, 

kurios sunkiai atpažįstamos 

ne tik tarptautiniame, bet ir 

nacionaliniame diskurse. 

Galimybės ► Tęsiant ugdymo karjerai 

valdymo mechanizmų 

► Valdymo  instrumentų 

plėtrai panaudotina 

► Ugdymui karjerai 

sukurtos priemonės 

► Kryptingas ugdymo 

karjerai specialistų 
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diegimą ir plėtotę, 

sudaroma galimybė 

stiprinti ugdymo 

karjerai sistemą visais 

lygmenimis (bendrojo 

ugdymo, profesinėse 

mokyklose). 

vykdoma  informacinių 

ir komunikacinių 

technologijų plėtra, 

švietimo  institucijų 

infrastruktūros plėtotė, 

jas modernizuojant, 

pritaikant ugdymo 

karjerai veikloms vykdyti. 

(suderinti modeliai, 

mokymo programos ir kita 

medžiaga) sudarys 

besimokantiems asmenims 

geresnes sąlygas ir 

galimybes įgyti tinkamas 

karjeros kompetencijas, 

ugdymo karjerai 

specialistams – teikti 

kokybiškas ugdymo 

karjerai paslaugas. 

► Plėtojant Atvirą 

informavimo, 

konsultavimo, 

orientavimo sistemą 

(AIKOS), didėja jos 

teikiamų ugdymo karjerai 

paslaugų galimybės. 

rengimas, investicijos į 

ugdymo karjerai 

struktūrose teikiamų 

paslaugų palaikymą 

palengvina švietimo 

personalui  darbo sąlygas, 

sudaro galimybes  nuolat 

tobulinti savo kompetencijas 

ugdymo karjerai srityje. 
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Grėsmės ► Veiksmingam ir 

šiuolaikiškam ugdymo 

karjerai sistemos 

valdymui įtakos turi  

skirtingas švietimo  

įstaigų (bendrojo  

ugdymo, profesinių ir 

aukštųjų mokyklų) veiklų 

reglamentavimas, 

nepakankamai 

išspręstas ugdymo 

karjerai sistemos 

finansavimo, sistemos 

dalyvių funkcijų 

pasidalijimo klausimas, 

priešinimasis 

naujovėms. 

► Dėl sparčios 

technologijų ir inovacijų 

plėtros būtina, kad 

švietimo įstaigų, 

teikiančių ugdymo 

karjerai paslaugas, 

materialinė ir 

technologinė bazė būtų 

specialiai tam 

pritaikyta, nuolat 

atnaujinama ir 

plėtojama, tačiau tai 

dažnai neįmanoma dėl 

nepakankamo švietimo 

sistemos finansavimo. 

► Besimokantys bendrojo 

ugdymo, profesinėse ir 

aukštosiose mokyklose 

asmenys dėl 

nepakankamai išugdytų 

karjeros planavimo ir 

valdymo kompetencijų, 

nepakankamos ugdymo 

karjerai paslaugų 

kokybės gali patirti 

sunkumų pereidami iš 

vienos švietimo sistemos 

dalies į kitą, planuodami ir 

įgyvendindami individulius 

karjeros planus, 

prisitaikydami darbo 

rinkoje. 

► Nepakankamos 

investicijos į ugdymo 

karjerai specialistų rengimą, 

jų teikiamų paslaugų 

palaikymą stabdo būtinus 

pokyčius ugdymo karjerai 

sistemoje, mažėja ugdymo 

karjerai paslaugų 

pasiekiamumas ir kokybė, 

švietimo specialistų 

motyvacija. 
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3.2.2 Ugdymo karjerai sistemos modelis ir jo metodinis pagrindimas 

3.2.2.1 Ugdymo karjerai sistemos modelio apžvalga 

Ugdymo karjerai sistemos modelis yra detaliai aprašytas Bendrojo lavinimo mokyklų ir 

profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelyje43. Remiantis šiuo dokumentu, toliau 

apžvelgiami pagrindiniai ugdymo karjerai sistemos modelio komponentai, kurie pavaizduoti žemiau 

esančiame paveiksle. 

 

16 pav. Mokinių ugdymo karjerai modelio pagrindiniai komponentai 

Pagrindinės ugdymo karjerai tikslinės grupės yra bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokiniai. Jų karjeros kompetencijoms ugdyti yra skirtos ugdymo karjerai 

paslaugos. 

Ugdymas karjerai įgyvendinamas teikiant įvairias ugdymo karjeros paslaugas, kurios yra 

integrali švietimo paslaugų sistemos dalis. Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos nacionaliniu, 

                                                 

43 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. 

VP1-2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai 

modelis“. 
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savivaldybių ir mokyklos lygmeniu. Ugdymo karjerai paslaugų teikėjai yra mokytojai, psichologai 

ir kiti švietimo pagalbos specialistai. 

Ugdymo karjerai paslaugų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistema apima visus ugdymo 

karjerai sistemos modelio komponentus.  

Galima išskirti šiuos ugdymo karjerai sistemos modelio privalumus:  

► aprėpti visų amžiaus tarpsnių mokiniai ir kitos tikslinės grupės;  

► ugdymo karjerai paslaugų sistema apima 4 funkcijas: 

− problemų sprendimą; 

− motyvavimą; 

− prevenciją; 

− postvenciją. 

► numatyti  karjeros kompetencijų ugdymo lygiai ir specifika bendrojo ugdymo mokyklose ir 

profesinio mokymo įstaigose;  

► apibrėžta ugdymo karjerai paslaugų sistema ir paslaugų organizavimo sistema: institucijos 

ir jų ryšiai;  

► numatyta ugdymo karjerai sistemos stebėsena. 

3.2.2.2 Ugdymo karjerai sistemos modelio metodinis pagrindimas ir rekomendacijos jo 

papildymui 

Parengtas ugdymo karjerai sistemos modelis yra grindžiamas: 

► karjeros raidos teorijomis:  

− socialinė kognityvinė karjeros teorija (J. Krumboltz; R. Lent ir kt.); 

− karjeros raidos teorija (D. Super). 

► mokymosi visą gyvenimą ir mokymosi gyvenimui paradigmomis. 

Siūloma ugdymo karjerai sistemos modelio metodiką papildyti šiomis koncepcijomis: 

► karjeros valdymo paradigma, kurioje karjeros raida yra visą gyvenimą trunkantis gebėjimų 

įgijimas ir kūrimas visu mokymosi, tobulėjimo ir meistriškumo kontinuumu (P. Jarvis, 

2003); 

► karjeros sprendimo samprata (K. E. Mitchell, A. S. Levin, J. D. Krumboltz, 1999);  

► konstruktyvistinėmis konsultavimo karjerai teorijomis (pavyzdžiui, V. Peavy);  

► karjeros intervencijų taksonomija (C. Dykeman ir kt., 2001);  
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► karjeros kompetencijų ugdymo metodologija (V. Stanišauskienė, 2004); 

► psichologinio konsultavimo teorijomis;  

► raidos psichologijos teorijomis. 

 

3.3 Lietuvos švietimo stebėsenos apžvalga 

3.3.1 Atlikti ir vykdomi švietimo stebėsenos projektai, jų sąsaja su kuriamu ugdymo 

karjerai stebėsenos sistemos modeliu 

ŠMM vykdyto projekte „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) 

sukūrimas ir plėtojimas“ sukurta informacinė AIKOS (http://www.aikos.smm.lt/aikos/), skirta 

mokymuisi ar studijoms bei asmeninei profesinei karjerai planuoti, reikalingos informacijos apie 

profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo 

taisykles, mokymo licencijas, Europass pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką 

bei kt. paieškai. AIKOS skelbiama informacija skirta keturiolikai naudotojų grupių: 1–4, 5–8 ir 9–

12 klasių mokiniams; asmenims, iškritusiems iš bendrojo ugdymo sistemos, mokinių tėvams, 

stojantiesiems į profesines ir aukštąsias mokyklas, persikvalifikuojantiems ir kvalifikaciją 

tobulinantiems asmenims, konsultantams, politikams, darbdaviams, neįgaliesiems, imigrantams, 

kaliniams, PLOTEUS interneto svetainės naudotojams, registruotiems naudotojams. 

Švietimo mainų paramos fondo svetainėje „Euroguidance“ (http://www.euroguidance.lt/) 

skelbiama įvairi karjeros informacija, galima naudotis internetinėmis savęs pažinimo metodikomis, 

planuoti karjeros žingsnius. „Euroguidance“ skelbiama informacija skirta: profesinio orientavimo 

specialistams, institucijoms, besimokantiems ar dirbantiems asmenims, mobilumu besidomintiems 

asmenims, visiems kitiems profesinės karjeros plėtojimu suinteresuotiems asmenims bei 

institucijoms. 

Vykdomo VORT projekto tikslas – sukurti sistemą Vyriausybės ir Vyriausybei atskaitingų 

institucijų strateginių tikslų įgyvendinimo progresui stebėti. Sėkmingas projekto įgyvendinimas 

prisidės prie Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų veiklos efektyvumo stiprinimo, bus tobulinama 

šių institucijų veiklos rezultatų stebėsena ir atskaitomybė, institucijų funkcijų analizė, biudžeto 

programų vertinimas, taip pat sprendimų poveikio vertinimo sistema. VORT sistema atliks ugdymo 

karjerai politikos tikslų įgyvendinimo stebėseną. 
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Vykdomo NŠVIS projekto pagrindinis tikslas – įvertinus esamą švietimo stebėsenos situaciją, 

parengti siūlymus dėl ŠVIS ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos tobulinimo. Stebėsenos tikslas 

NŠVIS projekto kontekste yra švietimo politikos įgyvendinimo stebėjimas bei jos planavimui 

reikalingų duomenų teikimas. Kadangi ugdymo karjerai sistema yra dalis visos švietimo sistemos, 

atnaujinta ŠVIS apmis dalį ugdymo karjerai rodiklių sisteminiu lygiu. 

Sukurtos RŠVIS tikslas – padėti užtikrinti reguliarią ŠMM, savivaldybių ir joms pavaldžių 

bendrojo ugdymo įstaigų veiklos rezultatų stebėseną, sudarant sąlygas automatiniu būdu pateikti 

veiklos rezultatų duomenis, analizuoti juos įvairiais pjūviais ir bet kuriuo metu per vieną prieigos 

tašką matyti ŠMM, savivaldybių ir joms pavaldžių bendrojo ugdymo įstaigų veiklos rezultatus. 

Kadangi ugdymo karjerai įgyvendinamas teikiant įvairias karjeros paslaugas bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, iš RŠVIS gali būti gaunami duomenys ugdymo karjerai 

stebėsenos kiekybiniams institucinio lygmens rodikliams skaičiuoti. 

Vykdomo KVIS kūrimo projekto tikslas yra sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų 

aukštajame moksle sistemą, kurią sudarytų studentų poreikius atitinkančios paslaugos ir jų teikimui 

reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Stebėsenos tikslas KVIS projekte yra aukštųjų 

mokyklų absolventų karjeros darbo rinkoje atitikimas jų išsilavinimui. KVIS sistemoje atliekama 

stebėsena susijusi su ugdymo karjerai stebėsena, nes stebima mokinio mokymosi tąsa aukštajame 

moksle ir jo integracija darbo rinkoje. Įgyvendinus NŠVIS projekto apimtyje numatytą technologinį 

sprendimą (realizavus duomenų sandėlį) būtų sukurtos sąlygos KVIS ir UKSMIS duomenų 

mainams (žr. 8.8 skyrių „Informacinė-technologinė aplinka“). 

Vykdomo MOSTAF projekto tikslas yra sukurti stebėsenos sistemą mokslo ir studijų 

strateginių tikslų įgyvendinimo progreso stebėjimui. Šio projekto sąsaja su ugdymo karjerai 

stebėsenos sistema nėra tiesioginė, nes ugdymo karjerai stebėsena bus atliekama bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, o mokslo ir studijų stebėsena apims vėlesnio asmens 

ugdymo etapus. 

3.3.2 Esamos švietimo stebėsenos situacijos SSGG analizė 

Remiantis Švietimo informacinių technologijų centro projekte „Švietimo stebėsenos sistemos 

modelio tobulinimas“ atlikto Lietuvos švietimo stebėsenos sistemos tyrimo rezultatais, nustatytos 

pagrindinės švietimo stebėsenos sistemos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (žr. 4 lentelę), 
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aktualios kuriant ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį. 

Švietimo darbuotojų apklausa raštu, individualiais ir grupiniais interviu su ŠMM skyrių 

darbuotojais, dviejų savivaldybių švietimo skyrių darbuotojais, švietimo politikais, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, neformalaus švietimo, bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais 

atskleistas esamos švietimo stebėsenos situacijos vertinimas ir švietimo stebėsenos informacijos 

poreikiai. 
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3 lentelė. Švietimo stebėsenos sistemos SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

► Atsakingų institucijų sugebėjimas pritraukti finansavimą, 

daugiausia iš ES struktūrinių fondų, švietimo stebėsenos 

plėtrai. 

► Besiformuojantis teigiamas požiūris į švietimo stebėseną, t.y. 

didėjantis sąmoningumas dėl sprendimų priėmimo grindžiant 

faktais svarbos. 

► Švietimo politika formuojama remiantis aukščiausio agregavimo 

lygmens duomenų analize. Eliminuota galimybė vykdyti analizę 

„kaskados” principu. 

 

17 pav. Švietimo politikos formavimas 

► Nėra asmens „mokymosi visą gyvenimą” duomenų platformos. 

Dabartiniai registrai yra nesuintegruoti, todėl negalima analizuoti 

asmens švietimo duomenų skirtingose švietimo grandyse. 

 

18 pav. Asmens mokymosi duomenų sąsajos 
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Galimybės Grėsmės 

► Vykdyti besimokančiojo individualaus kelio stebėseną. 

 

19 pav. Besimokančiojo individualaus kelio stebėsena 

► Konceptualizuoti švietimo stebėsenos sistemą įvedant pagrįstas ir 

aiškias Lietuvos švietimo stebėsenos gaires. 

► Pertvarkyti valstybės švietimo rodiklių sąrašą, diferencijuojant 

rodiklius pagal jų savybes. 

► Pertvarkyti valstybės švietimo rodiklių sąrašą švietimo stebėseną 

labiau orientuojant į rezultatus. 

► Didinti statistinių duomenų analizės pagrįstumą. 

► Didinti švietimo stebėsenos sistemos prieinamumą ir viešumą. 

► Susijusių švietimo stebėsenos projektų rezultatų sukūrimas 

skirtingu metu. 

 

20 pav. Švietimo stebėsenos projektų rezultatų sukūrimo laikotarpis 
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4. Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalga 

4.1 Užsienio valstybių pasirinkimo pagrindimas 

Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalgai pasirinka Jungtinė Karalystė, Airija 

ir Kanada. Ši apžvalga apima ugdymo karjerai stebėsenos sistemų organizacinės sąrangos, stebėsenos 

veiklas reglamentuojančios teisinės bazės, stebėsenos objekto, stebėsenos apimties ir stebėsenos duomenų 

panaudojimo aprašymą. Toliau pateikiami Jungtinės Karalystės, Airijos ir Kanados pasirinkimo 

argumentai, t.y. šių užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų išskirtinės charakteristikos. 

Jungtinė Karalystė yra laikoma pirmaujančia šalimi ugdymo karjerai stebėsenos srityje. Cedefop 

(2006) atliktoje studijoje „Veiklos rodikliai ir palyginamieji indeksai profesiniame orientavime Jungtinėje 

Karalystėje“ (angl. Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United Kingdom) 

nurodoma, kad Jungtinė Karalystė pirmauja ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių kūrime ir jų 

panaudojime, pažymint šios šalies novatorišką veiklą: 

► veiklos rodiklių panaudojimo ir susijusių kiekybinių tikslų nustatymo srityje; 

► būdų, skirtų nustatyti ugdymo karjerai veiklų poveikį, taikymo srityje; 

► naujų instrumentų, skirtų matuoti asmens progresą prieš integraciją į tolimesnę švietimo sistemos 

grandį ar darbo rinką, kūrimo srityje. 

Be to, OECD (2004) parengtame ugdymo karjerai politikos formuotojams skirtame vadove 

„Profesinis orientavimas: Vadovas politikos formuotojams“ (angl. Career Guidance: a Handbook for 

Policy Makers) Jungtinė Karalystė yra pateikiama kaip efektyvios ugdymo karjerai politikos formavimo 

pavyzdys dėl ugdymo karjerai paslaugų teikimo kokybės standartų (pavyzdžiui, matrix standarto).  

Airija užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalgai pasirinkta dėl sukauptos 

patirties ugdymo karjerai paslaugų kokybės užtikrinimo srityje. 2007 metais Airijos Nacionalinis 

orientavimo forumas (angl. National Guidance Forum) parengė kokybės gaires, kurios padeda asmenims, 

organizacijoms ir agentūroms, vykdančioms profesinio orientavimo veiklas, sistemingai gerinti klientams 

teikiamų paslaugų kokybę.  

Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalgoje taip pat aprašomas Kanados 

atvejis. Ši valstybė pasirinkta dėl jos įdirbio plėtojant karjeros valdymo paslaugų (apimančių ugdymą 

karjerai) teikimo gaires. 1998 metais JAV buvo pirmoji valstybė, pradėjusi kurti karjeros valdymo 

kompetencijų metodologiją, kuri buvo išvystyta į „Nacionalines karjeros tobulinimo gaires“ (angl. 
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National  Career Development Guidelines). Vėliau šios gairės buvo pritaikytos daugelyje JAV valstijų. 

Kanada jau 1998 metais pradėjo JAV parengtos metodologijos adaptaciją. 1999 metais Kanadoje buvo 

parengtas dokumento „Gyvenimo/ darbo modeliai“ projektas (angl. Blueprint for Life/Work Designs). 

Šiame dokumente pateikta metodologija sukūrė pagrindą rodiklių, įgalinančių nustatyti, ar programa/ 

priemonė suteikia reikiamas kompetencijas, kūrimui, taip pat suvienodino karjeros vystymo sampratą 

šalyje bei sudarė prielaidas matuoti rezultatų pasiekimą. JAV ir Kanadoje išvystytų metodologijų 

pagrindu šiuo metu Australijoje kuriama nacionalinė metodologija. Jungtinėje Karalystėje taip pat vyksta 

debatai dėl galimybės adaptuoti šią metodologiją. 
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4.2 Jungtinė Karalystė 

4.2.1 Organizacinė sąranga  

4.2.1.1 Paslaugas teikiančios organizacijos 

Ugdymo karjerai paslaugas Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK) teikia bendrojo ugdymo mokyklos, 

pasitelkdamos išorinių agentūrų pagalbą. Bendrojo ugdymo mokyklų ir išorinių agentūrų 

bendradarbiavimas bei dalijimasis sukaupta patirtimi yra viena iš pagrindinių ugdymo karjerai sistemos 

JK stipriųjų pusių44. Bendradarbiaujant užtikrinama, kad ugdymo karjerai paslaugos nebūtų pernelyg 

orientuotos į bendrąjį ugdymą ir ugdymo instituciją, taip pat būtų palaikomas stiprus sąryšis su darbo 

rinka ir nešališkumas ugdymo institucijos interesams. Bendrojo ugdymo mokyklų ir išorinių agentūrų 

bendradarbiavimo modelis laiduoja nuolatinį ugdymo karjerai metodų tobulinamą, ugdymo karjerai 

proceso orientaciją į mokymo programas ir abiejų šalių sukauptos patirties panaudojimą. 

Pagrindinė išorinė agentūra, teikianti ugdymo karjerai paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, yra 

„Connextions“, kurią finansuoja JK Mokslo ir švietimo ministerija. „Connextions“ dalyvauja planuojant 

ugdymo karjerai paslaugų teikimą nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu bei skatina pačių paslaugų teikėjų 

kompetencijų ugdymą45. Ši organizacija atlieka ugdymo karjerai veiklas dviem būdais:  

► tiesiogiai per vietinius „Connextions“ biurus arba publikuodama ir platindama ugdymo karjerai 

skirtus leidinius; 

► netiesiogiai paslaugų teikimo veiklos yra vykdomos finansuojant ugdymo karjerai konsultantus 

mokyklose arba juos konsultuojant45.  

Kita svarbi ugdymo karjerai sistemos JK dalyvė – organizacija „Aim Higher“. „Aim Higher“ yra 

valstybinė institucija, teikianti ugdymo karjerai paslaugas ir atliekanti strateginį vaidmenį, orientuodama 

konsultuojamus asmenis į vyriausybės nustatytas prioritetines profesijas. Kaip ir „Connextions“, ši 

organizacija teikia paslaugas dviem būdais: 

► savo tinklapyje interesantams teikdama visą reikiamą informaciją apie aukštąjį mokslą ir karjeros 

galimybes, taip pat karjeros profilius, padedama pasirinkti karjeros kelią pagal kvalifikacijas bei 

konsultuodama mokinių tėvus; 

► padėdama pasiekti dalyvavimo aukštajame moksle tikslus valstybės lygiu. 

                                                 

44 Cedefop (2006). Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United Kingdom. 
45 Career Guide (2008). Career guide for schools: Report on effective career guidance. 
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4.2.1.2 Prižiūrinčios organizacijos 

Toliau pateikiamos svarbiausios ugdymo karjerai sistemą JK palaikančios institucijos. 

► Nacionalinė konsultacijų ir ugdymo taryba (angl. National Information Advice and Guidance 

Board), kuri įkurta užtikrinti ugdymo karjerai paslaugų tęstinumą. Ši organizacija užtikrina 

politikos derinimą tarp švietimo ir darbo rinkos sektorių. 

► Ugdymo konsulas (angl. The Guidance Council), kuris atstovauja pagrindines organizacijas, 

teikiančias ugdymo karjerai paslaugas. Ugdymo konsulas yra atsakingas už teisinės bazės 

tobulinimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, tyrimų ugdymo karjerai srityje vykdymą.  

► Ugdymo karjerai institutas (angl. The Institute of Career Guidance), kuris atstovauja ugdymo 

karjerai specialistus. Ugdymo karjerai institutas suteikia teisę institucijoms teikti ugdymo karjerai 

paslaugas (jas akredituoja), tokiu būdu veikia kaip paslaugų kokybės užtikrinimo organizacija.  

► Ugdymo specialistų federacija (angl. The Federation of Professional Associations for 

Guidance), kuri atstovauja ugdymo karjerai specialistus, dirbančius įvairiuose sektoriuose 

(įskaitant ir bendrojo ugdymo mokyklas). 

4.2.2 Teisinė bazė  

Be jau galiojančių JK teisės aktų,  suteikiančių galimybę visiems jaunuoliams gauti ugdymo karjerai 

paslaugas, 1997 metais Švietimo aktu (angl. Education Act) buvo nustatytas reikalavimas visoms 

bendrojo ugdymo mokykloms teikti bent minimalias ugdymo karjerai paslaugas ir užtikrinti, kad visi 

jaunuoliai nuo 13 metų turėtų prieigą prie nešališkų ugdymo karjerai paslaugų.  

JK atliktų tyrimų46 metu buvo nustatyta, kad: 

► pusė mokyklų suteikia geras arba aukšto lygio ugdymo karjerai paslaugas; 

► daugiau nei 90 proc. bendrojo ugdymo mokyklų teikia bent minimalias ugdymo karjerai 

paslaugas 9 – 11 klasių mokiniams; 

► apie trečdalis mokytojų, dalyvaujančių ugdymo karjerai sistemoje, turi reikalingą kvalifikaciją.  

Nepaisant didelių svyravimų tarp skirtingų  regionų, bendrojo ugdymo mokyklų skiriamų ugdymo 

karjerai resursų lygis JK tarp kitų OECD šalių yra aukščiausias. 

                                                 

46 OECD (2003). Review of career guidance policies – United Kingdom. 
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4.2.3 Stebėsenos objektas 

Paslaugų paklausa ir naudojimas 

Paslaugų teikėjai stebi ugdymo karjerai paslaugų paklausą pagal jų nusistatytus tikslus ir tikslines 

grupes bei paslaugų gavėjų ypatybes. Konkretūs rodikliai  veiklos ataskaitose skiriasi priklausomai nuo 

kiekvieno paslaugų tiekėjo ir dažniausiai siejasi su pačios organizacijos, prižiūrinčios ar finansuojančios 

institucijos nustatytais veiklos tikslais. Daugumoje atvejų, kur įmanoma, duomenys apie paslaugų gavėjų 

lytį, amžių, įsidarbinimą ir kvalifikaciją yra renkami. 

Paslaugų gavėjų atsiliepimai 

Siekiant užtikrinti ugdymo karjerai paslaugų atitikimą tikslinių grupių poreikiams naudojamas 

grįžtamasis ryšys. Ugdymo karjerai paslaugų teikėjai, pasitelkę savo žmogiškuosius išteklius arba 

išorinius konsultantus, atlieka paslaugų gavėjų apklausas, kurių pagalba nustatoma paslaugų gavėjų 

reakcija į teikiamas paslaugas bei įvertinamas jų pasitenkinimo lygis. Tokios apklausos dažniausiai 

vykdomos telefoninio interviu, klausimynų, siunčiamų paštu, būdu ar organizuojant tikslines grupes.  

Paslaugų kokybė 

Paslaugų teikėjų veikla paremta formaliomis kokybės vadybos sistemomis, kurių pagrindas yra 

savianalizė ir pastovus veiklos gerinimas. Papildomai ugdymo karjerai paslaugų tiekėjai yra įgalioti 

laikytis išorinių standartų, tokių kaip Matrix47 ar Customer Service Excellence48, bei yra inspektuojami 

nepriklausomų ekspertų.  

Paslaugų nauda ir poveikis  

Paslaugų teikėjai stebi paslaugų naudą bei poveikį. Dažnai ugdymo karjerai paslaugų poveikis 

matuojamas paslaugų gavėjų skaičiumi, pasirinkusių tam tikrą mokymosi arba karjeros kelią. Nors ryšys 

tarp suteiktų ugdymo karjerai paslaugų ir poveikis nėra vienareikšmiškai apibrėžiamas, kai kuriems 

paslaugų tiekėjams privaloma pateikti minėtus duomenis, siekiant juos palyginti su iškeltais tikslais 

(progresu darbo rinkoje arba švietimo sistemoje).  

Paslaugų finansavimo procesai 

Kai kuriems ugdymo karjerai paslaugų teikėjams finansavimo lėšos skiriamos atsižvelgiant į jų 

pasiektus veiklos rezultatus. Finansavimą skiriančios organizacijos yra suinteresuotos stebėti, kaip tos 

                                                 

47 Matrix standartas - emqc Ltd (nacionalinė organizacija Jungtinėje Karalystėje) sukurtas ir palaikomas informacijos, konsultavimo ir 

ugdymo paslaugų teikimo švietimo ir integravimosi į darbo rinką klausimais kokybės standartas. 
48 Customer Service Excellence (anksčiau vadintas Charter Mark) – standartas, apibrėžiantis paslaugų teikimo kokybės standartus viešajame 

sektoriuje Jungtinėje Karalystėje. 
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lėšos yra panaudojamos. Reikalavimas reguliariai teikti tikslų įgyvendinimo duomenis reiškia, kad 

bendras lėšų skyrimas yra atidžiai stebimas ir už jį yra atsiskaitoma.  

4.2.4 Stebėsenos apimtis 

JK laikoma pirmaujančia ugdymo karjerai sistemos rodiklių kūrimo, tobulinimo ir jų panaudojimo 

srityse49. Novatoriškumu pasižymi rodiklių ir su jais susijusių tikslų, ugdymo karjerai proceso poveikio 

nustatymo, naujų priemonių, padedančių įvertinti asmens karjeros kelią prieš suteikiant ugdymo karjerai 

paslaugas, kūrimo veiklos. 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistema JK nėra centralizuota. Ugdymo karjerai paslaugų teikėjai patys 

renka duomenis apie pagrindinius jų teikiamų paslaugų aspektus - paslaugų teikimo apimtys, paslaugų 

aprėptis pagal tikslines grupes ir pan. Kaip anksčiau minėta, yra įstaigos, kurios yra finansuojamos 

priklausomai nuo pasiektų veiklos rezultatų, todėl finansuojančios institucijos atlieka tokių įstaigų veiklos 

rezultatų bei lėšų panaudojimo stebėseną. 

4.2.5 Ugdymo karjerai stebėsenos rezultatų panaudojimas 

Ugdymo karjerai stebėsenos duomenys daugiausia yra naudojami paslaugoms tobulinti, t.y. remiantis 

iš paslaugų gavėjų surinkta informacija tobulinami paslaugų sistemos procesai, valdymas ir personalo 

kompetencijos. Taip pat iš paslaugų gavėjų surinkta informacija yra naudojama įvertinti, kaip 

įgyvendinami valstybės lygiu nustatyti gavėjų pasitenkinimo tikslai.  

Ugdymo karjerai stebėsenos informacija yra naudojama palyginti paslaugų teikimo tikslus su realiais 

rezultatais. Pagal tai atnaujinami ugdymo karjerai paslaugų teikimo kontraktai ar pasirašomi nauji. Kitais 

atvejais, kai sutartys nėra atnaujinamos periodiškai, stebėsenos duomenys yra naudojami skiriant 

finansavimą paslaugų teikėjui. 

Nors ugdymo karjerai stebėsenos duomenys yra naudojami nacionaliniu bei regioniniu lygiu, nėra 

pakankamai įrodymų, kad šie duomenys yra taikomi palyginti to paties lygio ugdymo karjerai paslaugų 

tiekėjus. 

 

                                                 

49 Cedefop (2006). Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United Kingdom. 
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4.3 Airija 

4.3.1 Organizacinė sąranga  

4.3.1.1 Paslaugas teikiančios organizacijos 

Ugdymo karjerai paslaugas mokyklose teikia ugdymo karjerai konsultantai, tačiau šis ugdymas nėra 

privalomas. Vienam Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamam ugdymo karjerai konsultantui mokykloje 

vidutiniškai tenka apie 500 mokinių. Airijoje ugdymo karjerai paslaugos taip pat teikiamos vietiniuose 

įdarbinimo centruose. Tik nedaugelis iš pagrindinių paslaugų tiekėjų vykdo vien ugdymo karjerai veiklas, 

dažniausiai šios veiklos yra dalis jiems pavedamų funkcijų. 

Nacionalinis švietimo konsultavimo centras (angl. National Centre for Guidance in Education) kuria 

profesinio orientavimo medžiagą, teikia patarimus dėl gerosios praktikos taikymo, palaiko inovatyvius ir 

bandomuosius (angl. pilot) projektus, platina informaciją specialistams, organizuoja praktinius mokymus, 

vykdo apklausas ir susijusius ugdymo karjerai praktikų ir poreikių tyrimus. Taip pat konsultuoja Švietimo 

ministeriją politikos klausimais50. 

4.3.1.2 Prižiūrinčios organizacijos 

Ugdymo ir įgūdžių departamentas (angl. Department of Education and Skills) bei Darbo, verslo ir 

inovacijų departamentas (angl. Department of Jobs, Enterprise and Innovation) yra atsakingi už ugdymo 

karjerai paslaugų užtikrinimą švietimo ir darbo rinkos sektoriuose atitinkamai.  

2004 m. balandžio mėn. Švietimo ir mokslo bei Verslo reikalų ministerijų bendra iniciatyva buvo 

įkurtas Nacionalinis orientavimo forumas (angl. National Guidance Forum). Šio forumo įkūrimui įtakos 

turėjo  didėjantis dėmesys ugdymui karjerai valstybiniu lygmeniu. Ši organizacija rūpinasi paslaugų 

kokybės užtikrinimo ir ugdymo karjerai paslaugas teikiančių konsultantų kompetencijos palaikymo 

klausimais51. Nacionalinis orientavimo forumas išleido ugdymo karjerai paslaugų teikimo kokybės 

užtikrinimo vadovą.  

Airijoje už ugdymo karjerai paslaugų kokybę nacionaliniu mastu atsako Nacionalinis orientavimo 

centras švietime (angl. National Centre for Guidance in Education), priklausantis Švietimo ministerijai 

(angl. Department of Education and Science)52. Pagrindinės šio centro funkcijos – plėtoti ugdymo karjerai 

                                                 

50 OECD (2002). OECD Review of Career Guidance Policies. Ireland: Country note. 
51 Office for Official Publications of the European Communities (2009). Professionalising career guidance. Practitioner competences and 

qualification routes in Europe. 
52 Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-
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paslaugas, gerinti metodinę bazę, atlikti teikiamų paslaugų kokybės įvertinimą visais švietimo 

lygmenimis, teikti kvalifikacijos tobulinimo galimybes (specialistams), prisidėti prie atitinkamos švietimo 

politikos formavimo. 

4.3.2 Teisinė bazė  

Ugdymas karjerai Airijoje turi aiškią teisinę bazę švietimo ir darbo rinkos sektoriuose. Profesinio 

orientavimo specialistų veikla apibrėžta Nacionalinės mokymo infrastruktūros ir Nacionalinio 

orientavimo švietime centro bei Švietimo ministerijos nurodytų taisyklių.  

Švietimo aktas (angl. Education Act, 1998) įpareigoja mokyklas pasitelkti visus jų turimus resursus 

užtikrinti, kad mokiniai turėtų priėjimą prie tinkamo ugdymo karjerai, kuris padėtų jiems pasirinkti tolesnį 

mokymosi ar karjeros kelią.  

Nacionalinis plėtros planas (angl. National Development Plan) nustatė keturias socialinės ir 

ekonominės plėtros sritis. Srityje, susijusioje su švietimu, buvo nurodyta pagerinti ugdymo karjerai 

paslaugas švietimo sistemoje.  

Kvalifikacijų (švietimo ir rengimo) akte (angl. Qualifications (Education and Training) Act 1999) 

numatyta palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą, skatinant prieinamumą ir galimybes visiems 

besimokantiems, įskaitant ir turinčius specialius mokymosi ir ugdymo poreikius.  

4.3.3 Stebėsenos objektas 

Arčiausiai vieningos kokybės ir stebėsenos ugdymo karjerai sistemos įtvirtinimo Airijoje galima 

laikyti Nacionaliniame orientavimo forume (angl. National Guidance Forum) patvirtintos ugdymo 

karjerai kokybės gairės, kurių paskirtis – padėti asmenims, organizacijoms ir agentūroms suteikti aukštos 

kokybės ugdymo paslaugas ir sukurti paslaugų kokybės vertinimo ir kokybės užtikrinimo pagrindą53. Šios 

gairės susideda iš paslaugų teikimo principų, paslaugų aprašymo ir nurodymų, kaip įvertinti teikiamų 

paslaugų kokybę. Kalbant apie kokybės įvertinimą, šiame vadove yra nurodyta, kad paslaugos turi būti 

įvertinamos išoriniu ir vidiniu aspektu.  

                                                                                                                                                                            

 

 

2.3.-ŠMM-01-002 apimtyje parengtos „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo modelio 

diegimo rekomendacijos“. 
53 Cedefop – Panorama – Establishing and developing national lifelong guidance policy forums - A manual for policy-makers and 

stakeholders 
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Atliekant vidinį vertinimą turi būti stebima: 

► Kokiam skaičiui asmenų buvo suteiktos paslaugos? 

► Kokie kiti asmenys gali lankytis paslaugų tiekėjo patalpose ir neformaliai naudotis jomis? 

► Koks yra paslaugų gavėjų skaičius (pavyzdžiui, iš tam tikros tikslinės grupės, kuri buvo išskirta 

kaip prioritetinė)? 

Vidinis paslaugų įvertinimas turi apimti:  

► paslaugų teikimo pagrindinių elementų dokumentavimą, norint įsitikinti, kad paslaugos yra 

teikiamos pagal reikiamus kokybės standartus; 

► klientų atsiliepimų peržiūrą; 

► silpnybių ir priemonių, reikalingų situacijai pagerinti trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, nustatymą; 

► pažangos priemonių peržiūrą. 

Atliekant išorinį vertinimą atliekamas rinkos tyrimas ir nustatoma informacija apie paslaugų 

paklausą (pavyzdžiui, potencialių gavėjų skaičius pagal vietoves ir charakteristikas). 

Išorinis įvertinimas turi būti: 

► nepriklausomas, patikimas ir tinkamas; 

► atliekamas patyrusių vertintojų; 

► atliekamas tinkamais terminais; 

► palaikyti pastovaus tobulinimo priemones. 

4.3.4 Stebėsenos apimtis 

Ugdymo karjerai paslaugų stebėsena vykdoma pačių paslaugų teikėjų, atliekant vidinę stebėseną. 

Arba ji gali būti atliekama išorinių ekspertų, išorinio vertinimo būdu. 

4.3.5 Ugdymo karjerai stebėsenos rezultatų panaudojimas 

Ugdymo karjerai stebėsenos rezultatai naudojami paslaugų tobulinimui, inicijuojant procedūrų, 

valdymo struktūrų tobulinimo ar darbuotojų mokymo programas. Remiantis stebėsenos duomenimis 

išskiriamos ugdymo karjerai silpnybės silpnybes, atitinkamai planuojamos priemonės silpnybėms 

eliminuoti trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Be to, siekiama numatyti ugdymo karjerai paslaugų ateities 

paklausos tendencijas ir jų gavėjų būsimus poreikius. 

 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

92 lapas iš 228 
E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 

 

 

 

 

4.4 Kanada 

4.4.1 Organizacinė sąranga 

4.4.1.1 Paslaugų teikėjai 

Kanadoje ugdymo karjerai programos mokyklose tradiciškai yra įgyvendinamos profesinio 

orientavimo patarėjų54. Profesinio orientavimo patarėjai yra licencijuoti mokytojai, kurie dažniausiai turi 

orientavimo ir konsultavimo (angl. guidance and councelling) išsilavinimą ir magistro laipsnį, tačiau 

nebūtinai apimantį ugdymą karjerai. Pavyzdžiui, Kvebeke profesinio orientavimo konsultantams keliamas 

reikalavimas turi turėti magistro išsilavinimą, kuris didele dalimi būtų susijęs su  karjeros valdymu, tačiau 

konsultantas nebūtinai turi turėti pedagoginės patirties.  

4.4.1.2 Prižiūrinčios organizacijos 

Kanados ugdymo karjerai sistema yra stipriai decentralizuota55. Šalyje atsakomybės šveitimo, 

ugdymo ir darbo rinkos srityse yra pasidalinamos tarp federalinio, provincijos/ teritorinio ir savivaldybių 

valdžios. Pagal konstituciją švietimas patenka po dešimties provincijų ir trijų teritorijų jurisdikcija. 

Kanadoje nėra federalinės švietimo ministerijos, provincijos bendradarbiauja tarpusavyje per Kanados 

švietimų ministrų tarybą (angl. Council of Ministers of Education), kuri suteikia švietimo ministrams 

nacionalinio balso teisę švietimo klausimais. Tačiau praktikoje daugelis su ugdymo karjerai paslaugomis susijusių 

sprendimų yra priimama mokyklų tarybose ar instituciniame lygmenyje.  

4.4.2 Teisinė bazė  

Blueprint for Life/Work Designs. Ottawa, Canada: National Life/Work Centre (NLWC), 1999. Ši 

metodika padeda įvertinti pagrindines karjeros valdymo kompetencijas, pasitelkiant veiklos rodiklius, 

taikomus keturiems asmens ugdymo lygmenims (pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, vidurinė 

mokykla, suaugusiųjų mokymas)56. Pagrindinės kompetencijos yra naudojamos kaip karjeros valdymo 

programų kūrimo pagrindas. Veiklos rodikliai, kurie yra suskirstyti pagal mokymosi lygmenis, yra 

naudojami nustatyti ugdymo naudą ir programų efektyvumą.  

Canadian Standards and Guidelines for Career Development. Ottawa: National Steering 

Committee for Career Development Guidelines and Standards, 2001. Šiame dokumente aprašyta 

                                                 

54 OECD (2002). OECD Review of Career Guidance Policies. Canada – Country Note 
55 OECD (2002). OECD Review of Career Guidance Policies. Canada – Country Note 
56 Boer et al. (2005). Indicators and Benchmarks for Lifelong Guidance 
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profesinio orientavimo specialistams skirtos gairės, padengiančios visas pagrindines kompetencijas ir 

specializacijos sritis, reikalingas teikti kokybiškas karjeros vystymo paslaugas, apimančias ir ugdymą 

karjerai57. Šis standartas turėjo nemažos įtakos tarptautiniams standartams, parengtiems Tarptautinės 

švietimo ir profesinio orientavimo asociacijos (angl. International Association for Educational and 

Vocational Guidance). 

4.4.3 Stebėsenos objektas 

Planas „Gyvenimo/ darbo modeliai“ (angl. Blueprint for Life/Work Designs) koncentruojasi į 

profesinio orientavimo ugdymo aspektus. Plane pateikta 44 dalių lentelė visuose mokymosi lygmenyse 

gali būti naudojama kaip kontrolinis sąrašas, norint įvertinti mokymosi rezultatų kokybę ir aprėptį, 

pateikiant ugdymo veiklų žemėlapį ir mokymosi orientuojant karjerai (angl. learning though guidance) 

progresą58. Ši metodika suteikia administratoriams ir specialistams sistemingą būdą vystyti, įgyvendinti, 

vertinti ir viešinti profesinio orientavimo programas arba jas pertvarkyti ir tobulinti. Be to, planas 

„Gyvenimo/ darbo modeliai“ įgalina tyrėjus ir specialistus nustatyti klientų/ mokinių kompetencijų 

įgijimo laipsnį. Specialistams (ir jų finansuotojams) suteikiama galimybė aiškiai apibrėžti ir išmatuoti 

siekiamus (ir pasiektus) rezultatus. 

4.4.4 Stebėsenos apimtis 

Projekte „Gyvenimo/ darbo modeliai“ pateiktos metodologijos pagrindinė idėja yra teikti pagalbą 

kuriant ir plėtojant karjeros vystymo programas, jas pritaikyti klientų poreikiams. Todėl ši metodika 

apima ir programų vertinimą (pavyzdžiui, programų efektyvumo vertinimą). Šiame stebėsenos procese 

daugiausia dalyvauja patys programų kūrėjai ir šių programų įgyvendintojai.  

Literatūroje taip pat minima, kad kai kuriose Kanados srityse ugdymo karjerai paslaugų tiekėjų 

finansavimas yra skiriamas priklausomai nuo jų pasiektų veiklos rezultatų, todėl kai kuriuos veiklos 

duomenis renka pačios finansuojančios institucijos59. 

4.4.5 Ugdymo karjerai stebėsenos rezultatų panaudojimas 

Kanados provincijose, kur finansavimas yra skiriamas priklausomai nuo pasiektų veiklos rezultatų, 

stebėsenos rezultatai yra naudojami nustatyti finansavimo dydį konkrečiam ugdymo karjerai paslaugų 

                                                 

57 OECD (2004). Career guidance: a Handbook for Policy Makers 
58 Blueprint for Life. Puslapis internete: http://206.191.51.163/blueprint/whatis.cfm. Žiūrėta: 2011-11-25 
59 OECD (2002). OECD Review of Career Guidance Policies. Canada – Country Note 
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tiekėjui60. Bendrai stebėsenos rezultatai yra skirti karjeros valdymo metodikai vystyti, įgyvendinti, 

vykdomoms programoms stebėti ir viešinti, esamoms pertvarkyti ir tobulinti. Be to, ši metodika įgalina 

tyrėjus ir specialistus nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų kompetencijų įgijimo lygmenį. 

 

4.5 Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalgos 

apibendrinimas 

4.5.1 Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų palyginimas ir jų patirties 

pritaikomumas Lietuvai 

Žemiau easančioje lentelėje pateikiamas apžvelgtų užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemų palyginimas pagal analizuotas stebėsenos sistemų charakteristikas: organizacinę sąrangą, 

teisinę bazę, stebėsenos objektą, stebėsenos apimtį ir ugdymo karjerai stebėsenos rezultatų 

panaudojimą. Taip pat nurodoma, kokia konkrečios užsienio valstybės patirtis buvo panaudota kuriant 

Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį. 

 

                                                 

60 OECD (2002). OECD Review of Career Guidance Policies. Canada – Country Note 
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4 lentelė. Užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų palyginimas ir jų patirties panaudojimas kuriant Lietuvos ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos modelį 

 

Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

Organizacinė 

sąranga 

Ugdymo karjerai paslaugas 

teikiantys ir kartu stebėseną 

vykdantys subjektai: 

► mokyklos; 

► išorinės agentūros 

(„Connextions“, 

„AimHigher“). 

Prižiūrinčios organizacijos: 

► Nacionalinė konsultacijų 

ir ugdymo taryba  

► Ugdymo konsulas  

► Ugdymo karjerai 

Ugdymo karjerai paslaugas 

teikiantys ir kartu stebėseną 

vykdantys subjektai: 

► mokyklos (juose 

dirbantys ugdymo 

karjerai konsultantai); 

► vietiniai įdarbinimo 

centrai. 

► Nacionalinis švietimo 

konsultavimo centras 

Prižiūrinčios organizacijos: 

► Ugdymo ir įgūdžių 

Ugdymo karjerai paslaugas 

teikiantys ir kartu stebėseną 

vykdantys subjektai: 

► mokyklos (juose 

dirbantys karjeros 

patarėjai). 

Prižiūrinčios organizacijos: 

► Mokyklų tarybos  

Lietuvos ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos modelyje 

numatyta, kad ugdymo 

karjerai paslaugų teikėjai 

(PIT darbuotojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

mokyklose, kt.) ir jų veiklą 

koordinuojančių institucijų 

atsakingi darbuotojai teiks 

ugdymo karjerai stebėsenos 

duomenis, susijusius su 

ugdymo karjerai paslaugų 
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

institutas  

► Ugdymo specialistų 

federacija 

departamentas bei Darbo, 

verslo ir inovacijų 

departamentas  

► Nacionalinis orientavimo 

forumas 

► Nacionalinis švietimo 

konsultavimo centras 

teikimu ir organizavimu, taip 

pat turės galimybę analizuoti 

ugdymo karjerai stebėsenos 

rodiklius.  

Teisinė bazė Ugdymo karjerai teisinį 

pagrindą sudaro: 

► 1997 m. priimtas 

Švietimo aktas (angl. 

Education Act 1997), 

įpareigojantis visas 

mokyklas teikti bent 

Ugdymo karjerai teisinį 

pagrindą sudaro: 

► nacionalinės mokymo 

infrastruktūros, 

Nacionalinio orientavimo 

švietime centro ir 

Švietimo ir mokslo 

Ugdymo karjerai teisinį 

pagrindą sudaro: 

► Blueprint for Life/Work 

Designs metodika, 

padedanti kurti efektyvias 

ir išmatuojamas 

gyvenimo/ darbo 

Atsižvelgiant į užsienio 

valstybių ugdymo karjerai 

veiklų planavimo švietimo 

kontekste patirtį, taip pat 

patirtį kokybiškų ugdymo 

karjerai paslaugų užtikrinimo 

(kuriant standartus) ir jų 
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

minimalios apimties 

ugdymo karjerai 

paslaugas ir užtikrinantis, 

kad visi jaunuoliai nuo 13 

metų turėtų prieigą prie 

objektyvių ugdymo 

karjerai paslaugų; 

► nacionalinės 

organizacijos EMQC Ltd 

sukurtas Matrix 

standartas , kuris yra 

informacijos, 

konsultavimo ir ugdymo 

paslaugų teikimo 

departamento taisyklės, 

apibrėžiančios profesinio 

orientavimo specialistų 

veiklą; 

► 1998 m. priimtas 

Švietimo aktas (angl. 

Education Act 1998),  

įpareigojantis mokyklas 

pasitelkti visus jų turimus 

resursus užtikrinant, kad 

mokiniai turėtų priėjimą 

prie tinkamo ugdymo 

karjerai, kuris padėtų 

jiems pasirinkti tolimesnį 

tobulinimo programas ir 

paslaugas;  

► Kanados standartas ir 

rekomendacijos karjeros 

vystymui (ang. Canadian 

Standards and Guidelines 

for Career Development), 

aprašantis profesinio 

orientavimo specialistams 

skirtas gaires, kurios 

apima  visas pagrindines 

kompetencijas ir 

specializacijas, 

reikalingas teikti 

prieinamumo didinimo 

srityse, Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos sistemos 

modelyje numatyta stebėti: 

► nacionalinių ugdymo 

karjerai dokumentų 

(strategijų, standartų, kt.) 

parengimą; 

► ugdymo karjerai veiklų 

integraciją į bendrojo 

ugdymo mokyklų ir 

profesinio mokymo 

įstaigų vykdomas 

programas; 
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

švietimo ir integravimosi 

į darbo rinką klausimais 

kokybės standartas; 

► Customer Service 

Excellence (anksčiau 

vadintas Charter Mark) 

standartas, apibrėžiantis 

paslaugų teikimo kokybės 

standartus viešajame 

sektoriuje Jungtinėje 

Karalystėje. 

mokymosi ar karjeros 

kelią; 

► Airijos nacionalinis 

plėtros planas (angl. 

National Development 

Plan),  numatantis gerinti 

ugdymo karjerai 

paslaugas švietimo 

sistemoje;  

► 1999 m. priimtas 

Kvalifikacijų (švietimo ir 

rengimo) aktas (angl. 

Qualifications (Education 

and Training) Act 1999), 

kokybiškas karjeros 

vystymo paslaugas, 

apimančias ir ugdymą 

karjerai. 

► ugdymo karjerai paslaugų 

teikėjų kompetencijų ir 

kvalifikacijos lygį; 

► ugdymo karjerai paslaugų 

prieinamumą. 

Įvardintų ugdymo karjerai 

sistemos aspektų stebėsenai 

yra parengti rodikliai.  
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

nurodantis lengvinti 

mokymosi visą gyvenimą 

procesą, didinant 

prieinamumą ir 

galimybes visiems 

besimokantiems. 

Stebėsenos 

objektas 

► Paslaugų paklausa ir 

naudojimas. 

► Klientų atsiliepimai apie 

paslaugas. 

► Paslaugų kokybė 

► Paslaugų nauda ir 

poveikis. 

► Paslaugų finansavimo 

► Paslaugų paklausa ir 

naudojimas. 

► Klientų atsiliepimai apie 

paslaugas. 

► Paslaugų kokybės 

atitikimas standartams. 

► Karjeros vystymo 

programų rezultatai. 

► Karjeros vystymo 

programų kokybė. 

► Karjeros vystymo 

programų efektyvumas. 

Lietuvos ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos modelis 

apima analizuotose užsienio 

valstybėse stebimus ugdymo 

karjerai aspektus.  
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

procesai. 

Stebėsenos 

apimtis 

► Nėra ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos 

nacionaliniu lygiu. 

► Ugdymo karjerai 

paslaugų stebėsena 

vykdoma pačių paslaugų 

teikėjų bei ugdymo 

karjerai paslaugas 

teikiančių įstaigų 

finansuotojų. 

► Nėra ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos 

nacionaliniu lygiu. 

► Ugdymo karjerai 

paslaugų stebėsena 

vykdoma pačių paslaugų 

teikėjų. 

► Nėra ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos 

nacionaliniu lygiu. 

► Ugdymo karjerai sistema 

stebima karjeros vystymo 

programų kūrėjų ir 

įgyvendintojų bei 

karjeros vystymo 

programų finansuotojų. 

Ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemos nacionaliniu lygiu 

nėra nei vienoje iš analizuotų 

valstybių, todėl  tiesiogiai jų 

patirtis, susijusi su stebėsenos 

apimtimi nėra panaudota. 

Remtasi ES lygmens ugdymo 

karjerai sistemų plėtros  

rekomendacijomis. 

Ugdymo 

karjerai 

stebėsenos 

► Paslaugų tobulinimui, 

atliekant procedūrų, 

valdymo struktūrų 

► Paslaugų tobulinimui, 

atliekant procedūrų, 

valdymo struktūrų 

► Skiriant finansavimą 

priklausomai nuo 

pasiektų veiklos rezultatų. 

Kaip ir analizuotose užsienio 

valstybėse, Lietuvoje 

numatoma ugdymo karjerai 
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Jungtinė Karalystė Airija Kanada 

Patirtis, kuri panaudota 

kuriant Lietuvos ugdymo 

karjerai stebėsenos 

sistemos modelį 

rezultatų 

panaudojimas 

tobulinimo ar darbuotojų 

mokymo programas. 

► Skiriant finansavimą 

priklausomai nuo 

pasiektų veiklos rezultatų. 

► Nustatytų veiklos 

uždavinių įgyvendinimo 

rezultatai turi įtakos 

teisinei bazei, jos 

tobulinimui. 

tobulinimo ar darbuotojų 

mokymo programas. 

► Numatant ugdymo 

karjerai paslaugų ateities 

paklausos tendencijas ir 

jų gavėjų būsimus 

poreikius. 

► Vykdomų karjeros 

vystymo programų 

įvertinimui ir tobulinimui 

geriau atitinkant klientų 

poreikius. 

stebėsenos rezultatus naudoti 

formuojant ugdymo karjerai 

politiką ir priimant 

sprendimus dėl finansavimo, 

teikiant rekomendacijas dėl 

ugdymo karjerai paslaugų 

kokybės tobulinimo. 
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Atlikus užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų apžvalgą nustatyta, kad pasirinktose 

užsienio šalyse ugdymo karjerai paslaugos teikiamos ir jų stebėsena vykdoma pačių mokyklų, tačiau 

Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje šios veiklos yra palaikomos ir išorinių įstaigų bei agentūrų. 

Kalbant apie ugdymo karjerai teisinę bazę apžvelgtose šalyse, šiuo metu jau yra naudojami bendresni 

(visoms viešosioms paslaugoms skirti) ar detalesni, išskirtinai ugdymo karjerai paslaugoms skirti, 

standartai bei metodikos. Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje ugdymo karjerai paslaugų teikimas 

reglamentuojamas teisės aktais, kurie nurodo, kad bent jau minimalios ugdymo karjerai paslaugos būtų 

teikiamos mokyklose. 

Teikiamų ugdymo karjerai paslaugų stebėsena dažniausiai koncentruojasi į paslaugų kokybę bei 

gaunamus rezultatus ir tai, ar jie tenkina iškeltus tikslus. Be to, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, yra 

renkama klientų atsiliepimai apie suteiktas paslaugas. 

Visose apžvelgtose šalyse nėra ugdymo karjerai stebėsenos sistemos nacionaliniu lygiu, o stebėsena, 

nors ir nereguliari atliekama pačių ugdymo karjerai paslaugų teikėjų, arba ugdymo karjerai programas 

kuriančių ir įgyvendinančių specialistų, kaip tai daroma Kanadoje. Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje buvo 

identifikuota, kad ir finansavimą skiriančios įstaigos yra suinteresuotos stebėti lėšų panaudojimą bei 

bendrus finansuojamos įstaigos veiklos rezultatus. 

Stebėsenos rezultatai naudojami finansavimo skyrimui ugdymo karjerai paslaugas teikiančioms 

įstaigoms. Stebėsenos duomenys taip pat naudojami teikiamų ugdymo karjerai paslaugų tobulinimui, 

norint labiau atitikti paslaugų gavėjų poreikius bei lūkesčius, o tai įgyvendinama atliekant procedūrų, 

valdymo struktūrų tobulinimo ar darbuotojų mokymo programas. Jungtinėje Karalystėje ugdymo karjerai 

stebėsenos rezultatai naudojami atliekant teisinės bazės korekcijas, o Airijoje stebėsenos duomenys 

panaudojami ateities tendencijų ir poreikių prognozavimui. 

4 lentelėje pateikta, kokia konkreti analizuotų užsienio vastybių patirtis buvo panaudota kuriant 

Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sitemos modelį. Be lentelėje aprašytų aspektų, svarbu paminėti tai, 

kad analizuotose užsienio valstybėse švietimo, tuo pačiu ir ugdymo karjerai, stebėsenai taikomas CIPO 

modelis, taip pat naudojami stebėsenos lygmenys – sisteminis, institucinis, asmens. Į tai atsižvelgta 

kuriant Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio koncepciją (žr. 8.1 skyrių „Ugdymo 

karjerai stebėsenos sistemos modelio koncepcija”). 

Pateiktame užsienio valstybių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų palyginime galima įžvelgti tam 

tikras tendencijas, kurias taip pat būtų galima pritaikyti Lietuvai,todėl toliau esančioje lentelėje 
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pateikiame kiekvienos apžvelgtos užsienio valstybės ugdymo karjerai stebėsenos sistemos stiprybes, 

silpnybes ir iš konkrečios užsienio valstybės patirties kylančius pasvarstymus Lietuvai. 
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5 lentelė. Užsienio šalių ugdymo karjerai stebėsenos sistemų stiprybės, silpnybės ir pasvarstymai Lietuvai 

 Stiprybės Silpnybės Pasvarstymai Lietuvai 

Jungtinė Karalystė ► Laikoma pirmaujančia ugdymo 

karjerai sistemos stebėsenos 

rodiklių kūrimo, tobulinimo ir jų 

panaudojimo srityse; 

► Bendrojo ugdymo mokyklų ir 

išorinių agentūrų 

bendradarbiavimas bei dalijimasis 

sukaupta patirtimi; 

► Teisės aktais nustatytas 

reikalavimas visoms bendrojo 

ugdymo mokykloms teikti bent 

minimalias ugdymo karjerai 

paslaugas; 

► Bendrais, apimančiais ir ugdymo 

karjerai paslaugų teikimą, 

standartais apibrėžtas ugdymo 

► Nėra centralizuotos ugdymo 

karjerai stebėsenos sistemos; 

► Ugdymo karjerai paslaugų 

stebėsena atliekama nereguliariai; 

► Nėra pakankamai įrodymų, kad 

stebėsenos duomenys yra taikomi 

palyginti to paties lygio ugdymo 

karjerai paslaugų tiekėjus. 

► Skatinti ugdymo karjerai sistemos 

dalyvių glaudų bendradarbiavimą 

ir aktyvų sukauptos patirties 

dalinimąsi; 

► Standartais nustatyti ugdymo 

karjerai paslaugų teikimo lygį, 

kokybės vertinimą; 

► Ugdymo karjerai stebėsenos 

rodiklius naudoti ugdymo karjerai 

proceso poveikio nustatymui, 

siekiant įvertinti asmens karjeros 

kelią prieš suteikiant ugdymo 

karjerai paslaugas. 
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 Stiprybės Silpnybės Pasvarstymai Lietuvai 

karjerai paslaugų teikimo lygis; 

► Pasižymi novatoriškumu rodiklių 

ir su jais susijusių tikslų, ugdymo 

karjerai proceso poveikio 

nustatymo, naujų priemonių, 

padedančių įvertinti asmens 

karjeros kelią prieš suteikiant 

ugdymo karjerai paslaugas, 

kūrimo veiklose; 

► Platus ugdymo karjerai stebėsenos 

spektras, apimantis paslaugų 

paklausą ir naudojimą, paslaugų 

gavėjų atsiliepimus, paslaugų 

kokybę, paslaugų naudą ir poveikį, 

paslaugų finansavimo procesus. 

Airija ► Aiški teisinė bazė, 

reglamentuojanti ugdymo karjerai 

► Nėra vieningos ugdymo karjerai 

sistemos stebėsenos; 

► Sukurti kokybės gaires, kurių 

tikslas būtų padėti asmenims, 
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 Stiprybės Silpnybės Pasvarstymai Lietuvai 

paslaugų teikimą mokyklose, 

ugdymo karjerai paslaugų kokybės 

gerinimą nacionaliniu mastu, 

mokymąsi visą gyvenimą; 

► Sukurtos ugdymo karjerai kokybės 

gairės, kurių tikslas padėti 

asmenims, organizacijoms ir 

agentūroms suteikti aukštos 

kokybės ugdymo karjerai 

paslaugas ir sukurti šių paslaugų 

kokybės vertinimo ir kokybės 

užtikrinimo pagrindą; 

► Ugdymo karjerai paslaugos 

vertinamos išoriniu ir vidiniu 

aspektu. Vidinio vertinimo metu 

analizuojamos paslaugų 

tendencijos, atitikimas 

► Ugdymo karjerai paslaugos 

mokyklose nėra privalomos; 

► Vienam Švietimo ir mokslo 

ministerijos skiriamam ugdymo 

karjerai specialistui tenka apie 500 

mokinių. 

organizacijoms ir agentūroms 

suteikti aukštos kokybės ugdymo 

karjerai paslaugas bei įgyvendinti 

paslaugų kokybės vertinimo ir 

kokybės užtikrinimo pagrindą; 

► Sukurti priemones, kurios padėtų 

ugdymo karjerai stebėsenos 

rezultatus panaudoti paslaugų 

tobulinimui, inicijuojant 

procedūrų, valdymo struktūrų 

tobulinimo ar darbuotojų mokymo 

programas;  

► Sukurti priemones, kurios leistų 

(remiantis stebėsenos 

duomenimis) išskirti ugdymo 

karjerai silpnybės, atitinkamai 

planuoti priemones silpnybėms 
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 Stiprybės Silpnybės Pasvarstymai Lietuvai 

nustatytiems tikslams, silpnybių ir 

priemonių joms įveikti 

nustatymas, pažangos priemonių 

peržiūra. Išorinio vertinimo metu 

atliekamas rinkos tyrimas ir 

nustatoma informacija apie 

paslaugų paklausą. 

eliminuoti trumpuoju ir ilguoju 

laikotarpiu;  

► Sukurti priemones, kurios leistų 

numatyti ugdymo karjerai 

paslaugų ateities paklausos 

tendencijas ir jų gavėjų būsimus 

poreikius, pasinaudojant ugdymo 

karjerai stebėsenos rezultatais. 

Kanada ► Profesinio orientavimo patarėjai 

yra licencijuoti mokytojai, kurie 

dažniausiai turi išsilavinimą 

konsultavimo ir orientavimo 

srityje (magistro laipsnį), tačiau 

nebūtinai apimantį ugdymą 

karjerai; 

► Patvirtinta metodika suteikia 

administratoriams ir ugdymo 

► Nėra vieningos ugdymo karjerai 

sistemos stebėsenos; 

► Dėl decentralizuotos ugdymo 

karjerai sistemos nėra apibrėžtos 

aiškios atsakomybės. Nors ir yra 

pagrindinė institucija, kuri 

formuoja ugdymo karjerai srities 

strategiją, tačiau realybėje 

sprendimo teisė yra suteikiama 

► Patvirtinti metodiką, kuri suteiktų 

administratoriams ir ugdymo 

karjerai specialistams sistemingą 

būdą plėtoti, įgyvendinti, vertinti 

ir viešinti profesinio orientavimo 

programas arba jas pertvarkyti ir 

tobulinti.  
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 Stiprybės Silpnybės Pasvarstymai Lietuvai 

karjerai specialistams sistemingą 

būdą plėtoti, įgyvendinti, vertinti 

ir viešinti profesinio orientavimo 

programas arba jas pertvarkyti ir 

tobulinti; 

► Profesinio orientavimo 

specialistams skirtos gairės įgalina 

tyrėjus ir specialistus nustatyti 

klientų/ mokinių kompetencijų 

įgijimo laipsnį. Specialistams (ir jų 

finansuotojams) suteikiama 

galimybė aiškiai apibrėžti ir 

išmatuoti siekiamus (ir pasiektus) 

rezultatus. 

pačioms ugdymo karjerai 

paslaugas teikiančioms įstaigoms. 
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4.5.2 ES lygmens rekomendacijos ugdymo karjerai sistemų plėtrai 

Europos lygmenyje rodiklių ir palyginimo priemonių (angl. benchmarks) panaudojimas užima 

svarbią vietą siekiant ES nustatytų tikslų įgyvendinimo progresą tampant konkurencingiausia ir 

dinamiškiausia žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje, sugebančia išlaikyti pastovų ekonominį augimą, su 

daugiau ir kokybiškesnių darbo vietų bei darnesne socialine sanglauda61. Šiuo metu Europos lygmeniu 

nėra specialių profesinio orientavimo veikloms skirtų rodiklių ar palyginimo priemonių. Kiekybinės ir 

kokybinės stebėsenos bei vertinimo klausimas yra nagrinėjamas Europos komisijos Mokymosi visą 

gyvenimą ekspertų grupės. Be to, tarp ES šalių, kaip ir jų viduje, nėra sisteminio požiūrio į tai, kas turi 

būti stebima profesinio orientavimo srityje, kokie stebėsenos būdai turėtų būti naudojami, dėl ko 

duomenys renkami bei kaip turėtų būti panaudojami stebėsenos rezultatai. 

Cedefop (2006) studijoje „Veiklos rodikliai ir palyginamieji indeksai profesinio orientavime 

Jungtinėje Karalystėje“ (angl. Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United 

Kingdom) referuojama į 2005 metais atliktos studijos „Veiklos rodikliai ir palyginamieji indeksai 

orientavime visą gyvenimą“62 (angl. Indicators and Benchmarks for Lifelong Guidance) rekomendacijas, 

kuriose nurodoma, kad ugdymo karjerai paslaugos turi būti aiškiai apibrėžtos, tokiu būdu sukuriant 

galimybę palyginti jas tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu lygiu. Be to, rekomenduojama rinkti platesnio ir 

detalesnio tipo informaciją apie veiklos rodiklių (angl. performance indicators) ir palyginimo priemonių 

(angl. benchmarking) prieinamumą bei naudojimą susijusioms paslaugoms palyginti visose ES 

valstybėse63.  

Studijoje „Rodikliai ir palyginimo priemonės profesiniam orientavimui visą gyvenimą“ (angl. 

Indicators and benchmarks for Lifelong Career Guidance), atliktoje Boer et al. (2004) minima, kad 

OECD inicijuotoje, o vėliau Cedefop, Europos mokymo fondo (angl. European Training Foundation) ir 

Pasaulio banko pratęstoje 37 šalių ugdymo karjerai politikos apžvalgoje vienoje iš pateiktų išvadų yra 

būtinybė patobulinti informacijos „pagrindą“ (angl. base) politikos ir sistemų plėtros profesinio 

orientavimo visą gyvenimą srityse. Duomenų rinkimas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į finansinius 

ir žmogiškuosius resursus, skirtus orientavimui visą gyvenimą vykdyti, piliečių norus ir pageidavimus, 

                                                 

61 Cedefop (2006). Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United Kingdom. 
62 den Boer, P., Mittendorf, K., Scheerens, J. & Sjenitzer, T. (2005). Indicators and Benchmarks for Lifelong Guidance. Thessaloniki: 

Cedefop. 
63 Cedefop (2006). Performance indicators and benchmarks in career guidance in the United Kingdom. 
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paslaugų gavėjų charakteristikas, jų pasitenkinimo ir profesinio orientavimo visą gyvenimą veiklų 

rezultatus. 2002 metų gruodį Europos Komisija įsteigė Orientavimo karjerai visą gyvenimą ekspertų 

grupę, kuri nutarė, kad tolimesnis rodiklių svarstymas yra svarbus elementas bendram profesinio 

orientavimo visą gyvenimą koncepcijos ir principų supratimui. 

OECD (2004) parengtame ugdymo karjerai politikos formuotojams skirtame vadove „Profesinis 

orientavimas: Vadovas politikos formuotojams“ (angl. Career Guidance: a Handbook for Policy 

Makers)64, kuris paruoštas apibendrinus anksčiau minėtą OECD, Cedefop, Europos mokymo fondo (angl. 

European Training Foundation) ir Pasaulio banko atliktą 37 šalių ugdymo karjerai politikos apžvalgą, 

minimos pagrindinės politikos problemos, susijusios su ugdymo karjerai paslaugų kokybės užtikrinimu: 

► daugelyje šalių ugdymo karjerai paslaugos nėra reguliariai ir sistemingai vertinamos. Paslaugų 

kokybės standartai neegzistuoja arba jie yra tik kai kuriuose sektoriuose, bet ne visuose. Ten, kur 

kokybės standartai egzistuoja, jie yra savanoriški, o ne privalomi. Paslaugų patikrinimai pagal 

šiuos kokybės standartus yra dažniau išimtis. Tik retais atvejais su kokybės standartais yra 

susietos patikrinimo procedūros ir sankcijos; 

► privačiajame profesinio orientavimo paslaugų sektoriuje nėra standartų ar kontrolės priemonių. 

Kai viešasis sektorius profesinio orientavimo paslaugas užsako pagal rangos sutartį, paprastai 

nėra nurodomi paslaugos standartai ir jos gavėjų pasiekti rezultatai. Tose šalyse, kur vyriausybės 

decentralizavo ar perdavė profesinio orientavimo paslaugas, yra sukurtos kokybės sistemos, 

užtikrinančios, kad būtų pasiekti centrinės politikos tikslai ir standartai; 

► nesant kokybės užtikrinimo sistemų, pernelyg pasitikima, kad ugdymo karjerai paslaugų kokybę 

garantuos darbuotojų kvalifikacija ar profesiniai praktikos standartai.  Jie dažnai tenkina tam 

tikras sąlygas, bet ne visas. Centralizuotose sistemose, kur kokybei užtikrinti taikomos 

administracinės kontrolės priemonės, dažnai kyla problemų dėl skirtingos ar nepakankamos 

darbuotojų kvalifikacijos;  

► didelė dalis turimos kiekybinės informacijos apie profesinį orientavimą duoda mažai naudos 

vertinimo procesams ir paslaugų kokybei gerinti; 

► profesinio orientavimo politikai mažai įtakos daro paslaugų gavėjų atsiliepimai, aktualūs faktai ir 

duomenys, įskaitant tokią bazinę informaciją, kaip naudojimo lygiai ir naudojamų paslaugų tipai. 

                                                 

64 OECD/European Communities (2004). Career Guidance. A Hanbook for Policy Makers. 
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Tame pačiame dokumente „Profesinis orientavimas: Vadovas politikos formuotojams“ OECD 

pateikia ir pasiūlymus dėl galimų politinių priemonių šioms problemoms spręsti. Aktualiausi siūlymai 

ugdymo karjerai sistemai bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose yra šie: 

► išanalizuoti vertinimo mechanizmus ir kokybės užtikrinimo sistemas profesiniame orientavime, 

įskaitant kokybės valdymo metodikas, skirtas užtikrinti kokybės standartams informacijos apie 

karjerą medžiagoje, kuri naudojama kitose šalyse; 

► ištirti kitose švietimo, mokymo ir įdarbinimo srityse, taip pat ir šalies naudotojų lygių teisių 

politikoje taikomas kokybės užtikrinimo sistemas ir metodus. Įvertinti, kiek jie yra aktualūs ar 

tinkami, kad būtų galima juos pritaikyti ar panaudoti profesinio orientavimo srityje;  

► išbandyti įvairias profesinio orientavimo paslaugų vertinimo procedūras, nustatyti, kurios iš jų 

suteikia geriausius rezultatus paslaugų gavėjams, mokesčių mokėtojams ir finansuotojams;  

► dėl vertinimo procesų ir kokybės užtikrinimo sistemų inicijuoti tarp sektorių diskusijas su 

atitinkamomis suinteresuotomis šalimis (paslaugų gavėjais, mokesčių mokėtojais, 

administratoriais ir praktikais) ir kartu sukurti strategiją esamoms vertinimo procedūroms 

tobulinti. Nustatyti, kaip rengiant tokią strategiją skirtingi sektoriai gali vienas kitą remti ir ko jie 

galėtų pasimokyti iš vienas kito patirties; bendrai susitarti, kokia profesinio orientavimo 

vertinimo procesų ir kokybės užtikrinimo sistema yra tinkama.  

► apsvarstyti, kaip profesinio orientavimo paslaugos galėtų būti akredituojamos naudojant 

profesinio orientavimo standartus. Įvertinti, kaip profesinio orientavimo paslaugų kokybės 

vertinimas galėtų padėti efektyviau jas reklamuoti;  

► sukurti suteiktų klientams profesinio orientavimo paslaugų (įskaitant paslaugų prieinamumą 

prioritetinėms klientų grupėms) kokybės standartus, įdiegti paslaugų gavėjų nuomonės apie 

teikiamas paslaugas stebėseną, kad šių standartų būtų laikomasi;  

► taikyti kokybės standartus, kaip kriterijus, vertinant ugdymo karjerai uždavinių įvykdymą 

(įskaitant paslaugų prieinamumą prioritetinėms klientų grupėms), paslaugų vertinimo ir 

priežiūros, organizavimą, taip pat kaip stebėsenos ir grįžtamojo ryšio priemonę;  

► kai profesinio orientavimo paslaugų teikimas yra išskaidytas (paslaugų pirkimo arba 

decentralizavimo būdu), turi būti nustatyti minimalūs standartai, kurių privalo laikytis  regiono ir 

vietos valdžios institucijos ar kitos trečiosios šalys, pavyzdžiui, visuomeninės grupės, kurių 

teikiamas paslaugas finansuoja valstybė; 
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► gerinti paslaugų kokybę keliant aukštesnius standartus įvairių kategorijų profesinio orientavimo 

specialistų pradiniams ir kvalifikacijos kėlimo darbo vietoje kursams. 

► atlikti arba užsakyti profesinio orientavimo specialistų ir asmenų, dalyvaujančių rengiant karjeros 

informaciją, veiklos švietime ir darbo rinkoje tyrimus, siekiant nustatyti gebėjimus, kuriuos turėtų 

demonstruoti praktikai; 

► parengti klientų įgūdžių ir gebėjimų, kuriuos profesinio orientavimo paslaugos turėtų ugdyti, 

matavimo priemones, nustatyti, kokiais būdais tokias priemones galima paversti kokybės 

standartais; 

► įtraukti naudotojus į kokybės užtikrinimo sistemų kūrimą, diegimą ir vertinimą;  

► kai profesinis orientavimas yra bendro institucijų ir agentūrų (mokyklų, profesinio mokymo 

įstaigų, universitetų ar įdarbinimo įstaigų) vertinimo dalis, užtikrinti, kad tikrintojų grupėje būtų 

asmenų, kurie išmano profesinio orientavimo sritį ir turi atitinkamas kompetencijas. Parengti 

profesiniam orientavimui tikrinti kriterijus, kurie būtų naudojami tokiomis sąlygomis, ir arba 

skelbti atskiras ataskaitas, arba bendroje ataskaitoje numatyti reikšmingą profesinio orientavimui 

skirtą skyrių; 

► įvertinti, kaip valstybės finansuojamo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimo sistemos 

siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų apsaugą galėtų būti taikomos privačiajam sektoriui aprūpinti. 
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5. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos misija ir filosofija 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos misija 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos misija yra, renkant duomenis apie ugdymo karjerai 

paslaugų organizavimą ir teikimą bei naudojant švietimo, kitų valstybinių registrų, informacinių 

sistemų duomenis, sudaryti prielaidas kokybiškai funkcionuoti udymo karjerai sistemai, optimaliai 

paskirstyti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, analizuoti ir vertinti ugdymo karjerai sistemos 

būklę ir pokyčius, prognozuoti ugdymo karjerai sistemos kaitą. 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos filosofija 

Technologinė pažanga ir demografinės, ekonominės, socialinės tendencijos labai keitė darbo 

pasaulį. Šiuolaikinėje konkurencinėje veiklos pasaulio aplinkoje organizacijos privalo gebėti greitai 

perorganizuoti veiklas, diegti naujas technologijas, taikyti naujus darbo organizavimo metodus. 

Tokios tendencijos lemia ilgą laiką trunkančios karjeros planavimo poreikį. Profesija nėra 

pasirenkama vieną kartą ir visam gyvenimui. Žinių ir informacinė kaitos visuomenėje ir 

besikeičiančios rinkos ekonomikoje judumas tarp švietimo, profesinio rengimo ir darbo pasaulio 

tampa vis mažiau nuoseklus. Kūrybingumas vis dažniau suprantamas kaip esminis asmens sėkmės 

veiksnys žinių visuomenėje ir ekonomikoje. Informacinės / žinių visuomenės evoliucijos 

perspektyva, anot R.Floridos, yra 3T receptas – „technologija, talentas, tolerancija“ – išryškina, kad 

reikia ne tik investicijų į žmogiškąjį kapitalą, žmonių ugdymą, jų talentų puoselėjimą, bet ir atviros 

visuomenės, kurioje įvairovė yra vertinama, o kultūrinis kūrybinis potencialas – nevaržomai 

realizuojamas. Tolerancija ir kūrybingumas koreliuoja su pasaulinio konkurencinio pranašumo 

parametrais. Ir technologinio kūrybingumo indekso (R. Florida, I. Tinagli, 2004) duomenys 

patvirtina, kad gilia ekonomikos restruktūrizacijos krize pažymėtoje XX a. 10 dešimtmečio 

pradžioje pradėtas įgyvendinti skandinaviškas informacinės visuomenės plėtros modelis 

„nuoseklios investicijos į asmenybę + tolerancija asmenybės raiškos įvairovei“ buvo teisingas ir 

išlieka perspektyvus,– cit. iš R.Čepaitis, 2008. 

Šie reiškiniai sąlygoja darbuotojų ir organizacijų santykių kaitą, kurios kontekste karjera 

suprantama kaip nuolatinis mokymasis, tobulėjimas, naujų žinių ir įgūdžių įgijimas, sąlygojantis 

žmogaus asmeninę karjerą. Kūrybinės visuomenės plėtros Lietuvoje perspektyva pabrėžia būtinybę 

pasaulio bendrijai pasiūlyti kūrybinės asmenybės sklaidai palankias sąlygas (R.Čepaitis, 2008). 
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R. Floridos koncepcija privertė suabejoti labai paplitusia nuostata, kad visuomenėje vykstančių 

pokyčių varomoji jėga yra technologijos. Tikrieji mūsų amžiaus pokyčiai yra subtilesni gyvenimo, 

laisvalaikio ir darbo būdo pasikeitimai. Veiklos pasaulio kaitos sąlygojamas žmogaus socialinis ir 

profesinis aktyvumas suponuoja ilgalaikės, ištęstos laike, įvairiapusės, daugiakryptės, dinamiškos 

karjeros pobūdį (Baruch, 2004). Karjera yra plėtojama visą gyvenimą ir holistiškai apima ne tik 

darbinius, bet visus žmogaus gyvenimo ir patirties aspektus ir vaidmenis: šeimos, visuomenės, 

laisvalaikio (L. Navickienė, 2010; Super, Savickas, 1996; Brown, 1996). Karjeros sampratoje 

reikšmingi ne tik formaliojo žmogaus mokymosi ir profesinės veiklos, tačiau ir įvairių žmogui 

reikšmingų patirčių neformaliose mokymosi ir darbo aplinkose aspektai. Karjera – iš pašaukimo 

kylančių ir besitęsiančių visą gyvenimą įvairių žmogaus atliekamų socialiai reikšmingų vaidmenų, 

darbo vietų ir jose užimamų pareigų, pasiekimų seka, susijusi su saviraiška ir individualiu 

tobulėjimu ir atspindinti asmenybės gyvenimo viziją ir stilių (Laužackas, 2005). Šiuolaikiniu 

požiūriu karjeros sėkmė yra individuali, subjektyvi, ji matuojama ne tik išoriniais, pragmatiniais 

kriterijais, bet išreiškiama ir saviraiškos vertybių pagrindu – vidiniu pasitenkinimu, savirealizacija, 

savo gyvenimo tikslų siekimu, gyvenimo harmonija, asmeniniu tobulėjimu, autonomija, laisve ir 

pan. (Baruch, 2004). Šiuolaikinė karjera tapatinama su savigarba, socialiniu asmens vertingumu, 

saviraiška, kurie užtikrina socialiai harmoningą ir kokybišką gyvenimą (Navickienė, 2010; Inkson, 

2007). Karjeros raidos procesui būdingos individualios vertybės, charakteristikos ir subjektyvumas. 

Šiuolaikinėmis sąlygomis mokinių ugdymas karjerai, vykstantis karjeros sprendimo priėmimas – tai 

ne vienkartinis profesijos pasirinkimas visam gyvenimui, o svarstymas, kurio esminė sąlyga yra 

paties asmens teisė pasirinkti ir spręsti autonomiškai. Nebepakanka tikslios, geros kokybės 

informacijos – reikalingi specialūs gebėjimai tą informaciją efektyviai panaudoti pagrįstam 

pasirinkimui (Ph. S. Jarvis, 2003). Ugdymo karjerai kontekste pabrėžiama individų atsakomybės ir 

gebėjimų įgyvendinti savo gyvenimo strategiją ugdymo reikmė kelia naujus reikalavimus 

optimizuoti šiuolaikinio ugdymo procesą (A. Augustinienė, 2007; D. Garnienė, 2006;, W. Patton, 

M. McMahon, 2006, V. Stanišauskienė, 2004; R. Kučinskienė, 2003; L. A. Prideaux, 2003 ir kt.). 

Todėl ugdymo karjerai stebėsenos modelio filosofijai būdingos šiuolaikinę, daugiaprasmę, 

kompleksinę karjeros sampratą grindžiančios nuostatos. 

Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – padėti kuo geriau panaudoti žmonių išteklius, užtikrinant, 

kad žmonių turimi mokėjimai ir interesai sutaptų su esamomis mokymosi ir užimtumo galimybėmis 
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(Profesinio orientavimo strategija, 2003). Taigi ugdymo karjerai stebėsenos modelis grindžiamas 

pašaukimo filosofija, nusakančia, kad žmogus turi rinktis tokią profesiją, kurios turinys dera su 

individuliais prigimtiniais ypatumais. Ugdymo karjerai sistemos stebėsena orientuojama 

identifikuoti, kaip ugdymo karjeros praktikoje realizuojami profesijos rinkimosi teorijoje apibrėžti 

principai, t.y. kaip derinamas savęs (savo gabumų, galimybių, interesų) pažinimas, pasirenkamos 

profesijos ypatumų žinojimas ir mokėjimas teisingai, pagrįstai šias žinias derinti ir priimti teisingą 

profesinį sprendimą. Šiuos Parsons apibrėžtus tris žingsnius galima laikyti karjeros sprendimų 

priėmimo pagrindu ugdymo karjerai paslaugų sistemoje (Brown, 2002).  

Ugdymo karjerai (bendrojo ugdymo sektoriaus lygmuo) ir karjeros valdymo (aukštojo mokslo 

sektoriaus lygmuo) sistemos laikomos esminėmis, siekiant piliečių užimtumo, mažinant socialinę 

atskirtį, stiprinant socialinę sanglaudą (Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004; 

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 2007). 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistema grindžiama konstruktyvistine epistemologija, būdinga 

šiuolaikinei ugdymo karjerai teorijai ir praktikai. Konstruktyvizmo požiūriu, asmenys yra socialiai 

aktyvūs ir siekiantys įprasminti savo patyrimus. Remiamasi prielaida, kad asmenys turi būti 

tyrinėjami socialinės aplinkos kontekste (McMahon, Watson, 2007). Postmodernistinė reiškinių 

tyrinėjimo metodologija, priešingai nei modernioji/ pozytivistinė, grindžiama kokybiniais, o ne 

kiekybiniais tyrimų metodais, tad konstruktyvistinėje paradigmoje ugdymo karjerai sistema negali 

būti grindžiama vienos kurios nors krypties sąvokomis, nes asmens elgseną stengiamasi suvokti 

kompleksiškai, kaip nuolat kintančią bei dinamiškai sąveikaujančią sistemą. Tačiau kai kurių 

ugdymo karjerai procesų stebėsena grindžiama pozityvistine epistemologija,  salygojančia techninį 

racionalizmą, teigiantį, kad egzistuoja objektyvi realybė, kuri gali būti vertinama pasitelkiant 

objektyvų stebėjimą ir matavimą. Laikomasi prielaidos, kad tai, ko negalima empiriškai pamatuoti, 

neturi prasmės (Shön, 2007). Traktuojama, kad asmuo turi fiksuotus asmeninius ir profesinius 

gebėjimus, kuriuos galima išmatuoti, o profesinio orientavimo filosofija, įtakota psichometrijos ir 

psichologinių procesų, grindžiama jauno asmens tiesioginiu nukreipimu į tinkamiausią profesiją. 

Profesinis orientavimas – „psichopedagoginis vadovavimas profesijos rinkimuisi, apsisprendimui, 

adaptacijai, profesijos įgijimui, įsidarbinimui ir įsitvirtinimui profesiniame darbe“ (Jovaiša, 1993, 

p.189). Tradiciškai Parsons ir jo pasekėjų teorija grindžiama asmens gabumų ir interesų 

matavimais, naudojant testus bei padėjėjo ar konsultanto karjerai (mokytojo) rekomendacijas rinktis 
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vieną ar kitą profesiją, kuri, tikėtina, ateityje, leis geriausiai realizuoti asmens individualias 

charakteristikas. Kai kurie ugdymo karjerai sistemos funkcionavimo etapai bus grindžiami 

diagnostine koncepcija, kuriai būdinga standartizuotų testų ir psichodiagnostinių priemonių 

taikymas, siekiant įvertinti profesiškai reikšmingas asmens savybes, patvirtinančias atitinkamos 

profesijos pasirinkimo tinkamumą. 

Kuriant ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį buvo remtasi sisteminės sampratos 

koncepcija (Bertalanffy, 1968). Modeliavimas – kurių nors objektų, objektų sistemų arba procesų 

savybių ir elgsenos atskleidimas sudarant ir tyrinėjant jų modelius. Modelis (lot. modulus - matas, 

pavyzdys) atspindi materialius ar idealius elementus, jų kombinacijas ir pateikia nagrinėjamo 

dalyko struktūrinius – funkcinius, priežasties – pasekmės bei prigimtinius ryšius. R. Tidikis (2003) 

nurodo, kad „modelis dažniausiai naudojamas tais atvejais, kai dėl tam tikrų priežasčių dominančio 

objekto neįmanoma tiesiogiai nagrinėti arba kai tai daryti netikslinga, nes susiję su dideliais 

sunkumais“ (p. 426). R.Tidikis teigia, kad modelis naudotinas kaip tiriamos sistemos pakaitalas, 

naudojamas tiek teoriškai, tiek empiriškai ir sudaro galimybę geriau įsivaizduoti originalą. 

Mokslininkai, analizavę „sistemos“ sampratą, pažymi, kad sistema yra sudaryta iš sudėtinių 

elementų, tarpusavyje susijusių tam tikro pobūdžio ryšiais (Bertalanffy, 1968; Zakarevičius, 2002; 

Tidikis, 2003; Kvedaravičius, 2004; Stasiūnaitienė, 2008). Sistemos elementai sudaro vieningą 

visumą ir atlieka tam tikras funkcijas. Jei sistemos elementai yra materialūs – tuomet analizuojamos 

sistemos yra konkretūs materialūs objektai; jei elementai – žinios apie materialių elementų būseną, 

tai jų sudaryta sistema – reiškiniai, problemos. Kadangi ugdymas realizuojamas bendra ugdytojų ir 

ugdytinių veikla, tai ir stebėsenos objektas pirmiausia yra ugdymo proceso dalyvių (ugdytojų ir 

ugdytinių) sąveika, kaip teigia B.Bitinas (2006), tai yra ugdomoji sąveika, sudaranti ugdymo 

reiškinių ir procesų esmę. 

Plėtojant darnią nacionalinę profesinio orientavimo sistemą, būtina užtikrinti ugdymo karjerai 

paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, nuolat analizuoti ir vertinti ugdymo karjerai veikas ir jų 

rezultatus. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, ugdymo karjerai stebėsenos sistemai keliami šie 

uždaviniai: 

► rinkti, integruoti ir kaupti ugdymo karjerai veiklų ir jų rezultatų duomenis; 

► analizuoti ir vertinti (stebėti) ugdymo karjerai veiklų ir jų rezultatų stebėsenos duomenis; 

► teikti ir skelbti ugdymo karjerai veiklų ir jų rezultatų stebėsenos duomenis. 
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Didelis dėmesys skiriamas stebėti sprendimus, kuriuos priima mokinys ir/ ar jo tėvai, ir su jais 

susijusias ugdymo karjerai veiklas ir rezultatus. Atsižvelgimas į šiuos sprendimus suteikia galimybę 

stebėti mokinio ir/ ar jo tėvų priimtus sprendimus skirtingose švietimo grandyse, analizuoti ir 

vertinti mokinio ir/ ar jo tėvų pasirinkimų nuoseklumą, pavyzdžiui, analizuoti, kuri dalis mokinių, 

pasirinkusi tam tikrus pasirenkamuosius bendrojo ugdymo dalykus ir baigiamuosius egzaminus, 

studijuoti rinkosi atitinkamos krypties studijų programą kitoje švietimo grandyje, galimą įtaką 

mokinio karjerai ateityje ir/ ar integravimuisi į darbo rinką. 

Šiuo metu pagrindiniai duomenys apie mokinio ir/ ar jo tėvų sprendimus yra tvarkomi 

skirtingose valstybės informacinėse sistemose, valstybiniuose ir/ ar žinybiniuose registruose, kur 

informacinių technologijų priemonėmis galima nesunkiai gauti duomenis ugdymo karjerai 

stebėsenos reikmėms. Todėl Ugdymo karjerai stebėsenos informacinės sistema bus susieta su 

valstybės informacinėmis sistemomis, valstybiniais ir/ ar žinybiniais registrais, iš kurių 

informacinėmis technologijomis gaus objektyvius duomenis apie mokinių ir/ ar jų tėvų priimtus 

sprendimus (toliau – Objektyvūs kiekybiniai duomenys).  

Taip pat labai svarbu yra gauti subjektyvius kokybinius apklausų duomenis apie ugdymo 

karjerai veiklų procesus ir jų rezultatus (toliau – Subjektyvūs kokybiniai duomenys), todėl UKSMIS 

suteiks priemones periodiškai tirti paslaugos gavėjų ir paslaugos teikėjų nuomonę apie ugdymo 

karjerai paslaugas (toliau – Apklausas), analizuoti ir vertinti šių apklausų duomenis. 

Su ugdymo karjerai veiklų procesais ir jų rezultatais susiję Objektyvūs kiekybiniai ir 

Subjektyvūs kokybiniai duomenys sudarys Ugdymo karjerai stebėsenos informacinės sistemos 

pagrindą. 

Reikia pažymėti, kad Ugdymo karjerai stebėsena apima bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo laikotarpį, kurio stebėsenai kaip Subjektyvių kokybinių duomenų šaltinį būtų galima 

panaudoti Nacionalinės mokyklų vertimo agentūros (toliau – NMVA) tyrimų ir apklausų duomenis. 

Vienas iš pagrindinių NMVA uždavinių yra „Organizuoti ir koordinuoti mokyklų veiklos kokybės 

vertinimą bei teikti duomenis švietimo stebėsenai65“, todėl NMVA organizuojamų ir 

koordinuojamų mokyklų veiklos kokybės vertinimo duomenys, teikiami švietimo stebėsenai, galėtų 

būti panaudoti ugdymo karjerai stebėsenos reikmėms. 

                                                 

65 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tinklapis. Prieiga internete: http://www.nmva.smm.lt/ltl/content/apie. Žiūrėta: 2011-12-

06. 
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 Į Ugdymo karjerai stebėsenos apimtį nepatenka aukštųjų mokyklų absolventų karjeros 

stebėsena, tačiau yra numatoma, kad UKSMIS gaus duomenis iš šiuo metu Vilniaus universiteto 

kuriamos KVIS, kuri įgyvendins aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėseną. Dėl šios 

priežasties UKSMIS suteiks galimybes analizuoti ugdymo karjerai rezultatus, kurių dalis duomenų 

bus tvarkoma KVIS – aukštųjų mokyklų absolventų karjeros darbo rinkoje stebėsenos duomenys. 
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6. Ugdymo karjerai stebėsenos ir vertinimo metodinis pagrindimas 

Stebėsena ir vertinimas yra plačiai paplitęs viešojo administravimo įrankis, kuris vyriausybių ir 

organizacijų naudojamas siekiant veiklą orientuoti į tikslų įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatyme stebėsena apibrėžiama kaip vienas iš viešojo administravimo 

kokybės valdymo įrankių: 

„Svarbiausias valstybės lygio viešojo administravimo kokybės valdymo būdas yra viešojo 

administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsena. Šiuo būdu siekiama laiku pastebėti viešojo 

administravimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos 

priemones.“ 

Pati stebėsenos sąvoka yra skirtingai apibūdinama įvairiuose šaltiniuose, tačiau visur 

pripažįstama, kad stebėsena yra vienas iš esminių veiklos priežiūros vadybos elementų. Vienas iš 

galimų apibrėžimų: stebėsena – veiklos sistemos funkcionavimo pastovus ir nuoseklus matavimas, 

besitęsiantis grįžtamasis ryšys siekiant nustatytų tikslų. Stebėsenai įgyvendinti renkami duomenys, 

iš kurių formuojami rodikliai, atspindintys veiklos sistemos funkcionavimo būklę.  

Tuo tarpu vertinimas suprantamas, kaip planuotų, nuolatinių ir baigtinių veiklos ir intervencijų į 

veiklą įvertinimas, siekiant nustatyti pastarųjų reikšmingumą ir aktualumą, efektyvumą, 

veiksmingumą, poveikį ir stabilumą. Šiuo atveju stebėsena yra analitikų, atliekančių vertinimą, 

įrankis, teikiantis duomenis ir analitinius įrankius, specialiems (angl. ad hoc) tyrimams vykdyti.  

Šios sąvokos vieną kitą papildo. Stebėsena atsako į klausimą „kur esame?“, suteikdama 

informaciją apie įgyvendinimo statusą, o vertinimas nurodo „kodėl?“, pateikdamas informaciją apie 

tikslų neįgyvendinimo priežastis.  

Pasaulinėje viešojo sektoriaus praktikoje išskiriami du stebėsenos sistemos modeliai: 

► įgyvendinimo (veiklos proceso) stebėsenos ir vertinimo; 

► veiklos rezultatų (poveikio, tikslų įgyvendinimo) stebėsenos ir vertinimo. 

Pirmosios stebėsenos sistemos buvo pagrįstos įgyvendinimo (veiklos proceso) stebėsena. 

Bėgant laikui jos evoliucionavo pereidamos nuo tradicinio įgyvendinimo (veiklos proceso) 

stebėsena paremto požiūrio į veiklos rezultatų (poveikio, tikslų įgyvendinimo) stebėseną. Esminis 

šių stebėsenos sistemų skirtumas tas, kad: 

► įgyvendinimo (veiklos proceso) stebėsenos sistema yra orientuota į indėlio, proceso ir 

rezultato (angl. input, process, output) rodiklių stebėseną; 
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► veiklos rezultatų (poveikio, tikslų įgyvendinimo) stebėsenos sistema yra orientuota į 

poveikio, tikslų įgyvendinimo stebėseną arba efekto kriterijus66. 

Kitaip sakant, vyriausybės ir organizacijos galėjo sėkmingai įgyvendinti programas ir politikas, 

remiantis įgyvendinimo (veiklos proceso) stebėsena, tačiau faktiškai nepasiekti tikslų (poveikio).  

Toliau pristatoma ugdymo karjerai stebėsenos ir vertinimo atlikimo metodika, kuri apima abu 

aukščiau aprašytus stebėsenos sistemos modelius, kartu sudarančius rezultatais pagrįstą stebėsenos 

sistemą67. 

6.1.1 Ugdymo karjerai stebėsenos ir vertinimo atlikimo metodika 

Nors teorinėje literatūroje nuomonės dėl žingsnių ir jų sekos kuriant rezultatais pagrįstą 

stebėsenos sistemą skiriasi, tačiau bendrieji principai išlieka tie patys. Nepriklausomai nuo žingsnių 

skaičiaus, pagrindiniai darbai kuriant rezultatais pagrįstą stebėsenos sistemą yra: 

• apibrėžti rezultatus ir tikslus; 

• pasirinkti rezultato rodiklius stebėjimui; 

• rinkti informaciją apie esamą būklę; 

• nustatyti konkrečius tikslus ir terminus jų įgyvendinimui; 

• reguliariai rinkti duomenis siekiant įvertinti tikslų įgyvendinimo lygį; 

• analizuoti ir informuoti apie rezultatus. 

 

Žemiau aprašoma 10 žingsnių metodika pateikia išsamias detales, kaip kurti, naudoti ir – kas 

svarbiausia – stiprinti veiklos rezultatais pagrįstą stebėsenos sistemą.  

• 1 žingsnyje atliekamas parengties įsivertinimas. Šis žingsnis yra stebėsenos sistemos 

pagrindas. Neperpratus pagrindų, gali būti sudėtinga įgyvendinti sistemą, be to, išauga 

nesėkmės rizika.  

                                                 

66 Efekto kriterijus – institucijos strateginio tikslo arba valdymo srities plėtros strategijos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus – 

nauda, kurią, įgyvendinus atitinkamą strateginį tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos grupės (LR 

Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. Nr. 827 nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“). 
67 Pagrindinis šaltinis, kuriuo remtasi aprašant metodiką, yra Jody Zall Kusek, Ray C. Rist knyga „Ten steps to a results-based 

monitoring and evaluation system: a handbook for development practitioners“. 
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• 2 žingsnyje pasirenkama, kurie rezultatai stebimi ir vertinami. Visas modelis pabrėžia 

politinius, dalyvavimo ir partnerystės procesus, kurie vykdomi kuriant ir stiprinant 

stebėsenos sistemas, t.y. poreikį konsultuotis su vidaus ir išorės suinteresuotomis šalimis, 

įtraukti jas į rezultatų, rodiklių, tikslų ir pan. nustatymą. Rezultatai rodo tolesnį kelią.  

• 3 žingsnyje pagrindiniai veiklos rodikliai stebi pažangą, susijusią su indėliu, veikla, 

rezultatais ir poveikiu. Rodikliai gali teikti nuolatinę informaciją apie rezultatus ir daug 

veiklos informacijos. Yra daug gairių, kaip pasirinkti rodiklius, kurie pagelbėtų procesui. 

Galiausiai, gerų rodiklių sudarymas bus pasikartojantis procesas. 

• Metodikos 4 žingsnis yra susijęs su veiklos pradinio – kokybinio ir kiekybinio – taško 

nustatymu, ir jis gali būti naudojamas stebėsenos laikotarpio pradžioje. Tai veiklos pradžios 

taškas, nuo kurio vėliau bus stebimi ir vertinami rezultatai. 

• 5 žingsnis remiasi ankstesniais žingsniais, jo metu pasirenkami siektini rezultatai, t.y. 

tarpiniai žingsniai pakeliui į ilgalaikius rezultatus. Tikslai gali būti parenkami išanalizavus 

pradinio taško rodiklių lygį ir pageidaujamo tobulėjimo lygį. 

• Metodikos 6 žingsnis – rezultatų stebėsena – apima diegimą ir rezultatų stebėseną. 

Rezultatų stebėseną sudaro kokybiškų veiklos duomenų rinkimas, kuriam yra pateiktos 

gairės.  

• 7 žingsnis skirtas vertinimo naudojimo būdams, rūšims ir laikui.  

• 8 žingsnis – pranešimas apie pastebėtus dalykus – tai būdas analizuoti ir teikti ataskaitas 

apie duomenis, kurie padėtų sprendimus priimantiems asmenims atlikti reikiamus projektų, 

politikos ir programų patobulinimus.  

• 9 žingsnis – pastebėtų dalykų panaudojimas – taip pat yra svarbus surenkant žinias ir jomis 

dalinantis su vyriausybėmis ir organizacijomis. 

• Galiausiai 10 žingsnis apima rezultatų pagrindu sudarytų stebėsenos sistemų išlaikymą ir 

stiprinimą, įskaitant paklausą, aiškius vaidmenis ar atsakomybę, patikimą informaciją, 

atskaitomybę, pajėgumus ir atitinkamas iniciatyvas. 

21 paveksle pateikiama 10 žingsnių motodiką iliustruojanti schema. 
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21 pav. Metodiką „Dešimt žingsnių į rezultatais grindžiamą stebėsenos sistemą“ pristatanti schema68

                                                 

68 Šaltinis: Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation, The World Bank, 2004. 

1 2 3 4 5

1 žingsnis yra pasirengimo 

diegt i sistemą (esamos 

padėties) įvert inimas. Tai yra 

svarbiausias pamatinis 

žingsnis, be kurio tolesnis 

sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas gali susidurt i su 

sunkumais bei pat irt i 

nesėkmę.

Stebėsenos ir analizės 

sistemos kūrimo procese turi 

aktyviai dalyvauti visos 

susijusios organizacijos 

apibrėžiant stebimas srit is, 

nustatant  rezultatus, 

rodiklius, uždavinius ir kt . 

Metodikos 2 žingsnis apima 

pasirinkimo ką ir kaip norime 

stebėti apibrėžimą. 

3 žingsnis

Stebėsenos rodiklių 

parinkimas

4 žingsnis

Pradinės padėties 

analizė: Kur esame 

dabar?

678910

5 žingsnis

Siekiamų rezultatų 

nustatymas

6 žingsnis

Rezultatų stebėsena

8 žingsnis

Išvados, atsiskaitymas

9 žingsnis

Išvadų naudojimas

7 žingsnis

Vertinimas ir analizė

10 žingsnis

Sistemos palaikymas

1 žingsnis

Pasirengimo 

įvertinimas

2 žingsnis

Susitarimas dėl 

rezultatų: Ką norime 

stebėti ir vertinti?

3 žingsnis apima pagrindinių 

veiklos stebėsenos rodiklių, 

skirtų stebėt i veiklos 

pažangą (atsižvelgiant į 

sąnaudas, rezultatus, 

poveikį), nustatymą. 

Nustatyt i rodikliai turi 

užt ikrint i nuolat inį grįžtamąjį 

ryšį. Rodiklių nustatymas yra 

nuolat inis procesas 

(periodiškai vykdomos 

iteracijos). 

4 žingsnis yra susijęs su 

esamos padėties rodiklių 

reikšmių, kurios bus 

naudojamos stebėsenos 

proceso pradžioje, 

nustatymu. Pagal esamos 

padėties rezultatus 

nustatomas atskaitos taškas, 

nuo kurio vėliau stebimi ir 

įvert inami rezultatai.

5 žingsnis skirtas siekiamų 

veiklos t ikslų apibrėžimui. 

Tikslai gali būt i parenkami 

atsižvelgiant į esamos 

padėties bei pageidaujamus 

rodiklių reikšmes.

6 žingsnis apima sistemos 

sukūrimo ir įdiegimo bei 

nustatytų t ikslų 

įgyvendinimo stebėseną. 

Stebėsenos rezultatus iš 

esmės lemia duomenų 

surinkimo kokybė.

7 žingsnis skirtas stebėsenos 

resultatų (rodiklių) analizei 

bei galut iniam įvert inimui.

8 žingsnyje remiant is 

stebėsenos rezultatų analize 

nustatomos galimybės 

tobulint i veiklą bei priimami 

reikiami sprendimai.

9 žingsnyje įgyvendinami 

reikiami pokyčiai, gauta 

analizės informacija 

pasidalinama su susijusiomis 

organizacijomis.

10 žingsnis apima 

stebėsenos ir analizės 

sistemos palaikymą 

organizacijoje (nuolat inis 

informacijos poreikio 

nustatymas, aiškus 

atsakomybių apibrėžimas, 

pat ikimos ir aktualios 

informacijos naudojimas, 

atskaitomybė ir kt .).
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10 žingsnių metodika gali būti naudojama projektams, programoms ir politikos įgyvendinimui 

stebėti ir vertinti. Nors vizualiai 10 žingsnių metodikoje apibrėžtas procesas atrodo kaip linijinis, iš 

tikrųjų taip nėra. Neišvengiamai kai kuriuos žingsnius teks atlikti ne eilės tvarka arba keletą 

žingsnių įgyvendinti vienu metu. Rezultatais paremtos stebėsenos sistemos naudojimas gali padėti 

sukelti svarbius kultūrinius pokyčius. Jei tokia sistema yra tinkamai sukurta ir palaikoma, ji gali 

suteikti daugiau atskaitomybės ir skaidrumo, geresnių veiklos rezultatų ir žinių. 

5-9 žingsniai 

Rezultatais paremta stebėsenos sistema sudaro pagrindą veiklos kokybės užtikrinimui, kuris 

gali būti vykdomas remiantis procesiniu požiūriu, t.y., valdoma ne organizacinė struktūra, o pačios 

veiklos, procesai. Kiekvienas procesas (ugdymas, turto valdymas ir t.t.) turėtų atsakingą asmenį / 

instituciją, kuris atitinkamame lygyje turėtų rūpintis procesu ir atsiskaityti už pasiektus rezultatus.  

Vadovaujantis procesiniu požiūriu, organizacijos funkcijos yra vertintinos remiantis jų 

tarpusavio sąsaja. Procesai yra nukreipiami nuo vieno vykdytojo prie kito ir dėl to sukuriamas 

produktas, turintis tam tikrą vertę. Valdydama procesus ir nuolat juos tobulindama organizacija 

įgyvendina užsibrėžtus tikslus. Procesinis valdymas yra pagrįstas E. Demingo nuodugnaus žinojimo 

sistema (angl. System of Profound Knowledge) bei klasikiniu tapusiu Demingo ciklu „Planuoti-

Daryti-Tikrinti-Keisti“ (angl. PDCA – Plan-Do-Check-Act).  

Toliau pateikiama galima ugdymo karjerai kokybės užtikrinimo proceso, pagrįsto išplėstu 

Demingo ciklu „Apibrėžti-Matuoti-Analizuoti-Tobulinti-Kontroliuoti“ (angl. DMAIC – Define, 

Measure, Analyze, Improve, Control), schema (22 pav.). Pažymėtina, kad šis penkių žingsnių ciklas 

pilnai atitinka 10 žingsnių metodikos 5-9 žingsnius. 
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22 pav. Ugdymo karjerai kokybės užtikrinimo proceso, pagrįsto išplėstu Demingo ciklu, schema69 

 

Pagal ugdymo karjerai kokybės užtikrinimo proceso schemą ugdymo karjerai sistemos 

valdymas (prioritetų nustatymas, tikslų iškėlimas, veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimas, 

atskaitomybė) būtų vykdomas, kaip pavaizduota 23 paveiksle. 

 

                                                 

69 Parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“. 
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23 pav. Ugdymo karjerai sistemos valdymą iliustruojanti schema70 

 

Pagrindiniai pokyčiai, susiję su ugdymo karjerai sistemos valdymu, naudojant rezultatais 

pagrįstą ugdymo karjerai stebėsenos sistemą yra: 

• Konkrečių tikslų ir jų kiekybinių reikšmių nustatymas institucijoms, tuo pačiu jose 

veikiantiems ugdymo karjerai paslaugų teikėjams; 

• Ugdymo karjerai skiriamo finansavimo susiejimas su nustatytais tikslais ir kiekybinėmis jų 

reikšmėmis; 

• Konkreti ugdymo karjerai paslaugų teikėjus koordinuojančių institucijų atskaitomybė pagal 

nustatytų tikslų įgyvendinimo lygį (pasiekta, nepasiekta); 

• Konkretūs institucijų, tuo pačiu jose veikiančių ugdymo karjerai paslaugų teikėjų, veiklos 

rezultatai ir galimybė pasilyginti su kitomis savivaldybėmis ir jose veikiančiais ugdymo 

karjerai paslaugų teikėjais; 

• Didesnis skaidrumas – visuomenei gali būti suteikta galimybė stebėti ugdymo karjerai 

paslaugų teikėjų veiklą. 

 

                                                 

70 Parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“. 

Nacionalinio 

karjeros 
centro 

veiklos 

planas

ŠMM,

SADM

Ugdymo karjerai 

paslaugų teikėjus 
koordinuojančios 

institucijos

(Nacionalinis karjeros 
centras, savivaldybių 

vykdomosios 
institucijos)

Ugdymo karjerai 

paslaugas teikiantys 
subjektai

Nacionalinio 

lygmens 
strateginiai 

dokumentai

Ugdymo karjerai 

prioritetinių 
krypčių 

nustatymas

ŠMM 

metinis 
darbo 

planas

SADM 

metinis 
darbo 

planas

Įg
y

v
e

n
d

in
im

a
s

(p
ro

g
ra

m
o

s
, 

p
ro

je
k

ta
i,
 t

.t
.)

Atskaitomybė

Visuomenė

ŠMM 

veiklos 
ataskaita

SADM 

veiklos 
ataskaita

Ugdymo karjerai 

tikslų ir siektinų 
reikšmių 

nustatymas 

(nacionaliniu ir 
regioniniu 

lygmeniu) Įg
y

v
e

n
d

in
im

a
s

(p
ro

g
ra

m
o

s
, 
p

ri
e

m
o

n
ė

s
, 

p
ro

je
k

ta
i,
 t

.t
.)

Nustatyti 

ugdymo karjerai 
tikslai ir 

siektinos 

reikšmės

Atskaitomybė

...

...

...

...

Savivaldybių 

švietimo 
padalinių 

veiklos 

programos

Nacionalinio 

karjeros centro 
veiklos ataskaita

Savivaldybių 

švietimo 
padalinių veiklos 

ataskaitos

Ugdymo karjerai 

paslaugas 
teikiančių 

subjektų veiklos 

planai

Įg
y

v
e

n
d

in
im

a
s

Atskaitomybė

...

...

...

...

Konkrečios reikšmės

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

126 lapas iš 228 
E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir 

įgyvendinimo rekomendacijos 

            

 

 

 

Remiantis 23 paveikslu organizacijų atsakomybės už ugdymo karjerai sistemos valdymo 

veiklas, įskaitant stebėseną ir vertinimą, pagal atskirus ugdymo karjerai organizavimo lygius 

pateikiamos 6 lentelėje. 

6 lentelė. Organizacijų atsakomybės pagal atskirus ugdymo karjerai organizavimo lygius71
 

 

Pagal pateiktas organizacijų atsakomybes ŠMM ir SADM kartu bendradarbiaudamos nustatyto 

ugdymo karjerai prioritetines kryptis, pagal kurias Nacionalinis karjeros centras ir savivaldybių 

vykdomosios institucijos nustato ugdymo karjerai tikslus ir siektinas reikšmes nacionaliniu ir 

regioniniu lygmeniu (atitinkamai). Matomi ir kiekybiškai įvertinami konkretūs pasiekimai, jų 

atitikimas nustatytoms siektinoms reikšmėms sudaro prielaidas ugdymo karjerai paslaugų teikėjų 

atskaitomybės padidėjimui. Savo ruožtu ugdymo karjerai paslaugų teikėjai gali pasilyginti 

tarpusavyje, analizuoti stebėsenos duomenis siekiant nustatyti tobulintinas veiklos sritis.  

                                                 

71 Parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“. 
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Stebėsenos ir vertinimo vaidmuo politikos cikle 

Stebėsenos vykdymas užtikrina pastovų ir nuoseklų veiklos sistemos funkcionavimo matavimą, 

besitęsiantį grįžtamąjį ryšį siekiant nustatytų tikslų. Pasinaudojant stebėsenos duomenimis 

atliekamas veiklos ir intervencijų į veiklą reikšmingumo ir aktualumo, efektyvumo, veiksmingumo, 

poveikio ir stabilumo vertinimas. Taikant 10 žingsnių metodiką, apimančią veiklos sistemos 

stebėseną ir vertinimą, būtų sukuriamas pagrindas nuolatiniam ugdymo karjerai sistemos 

tobulinimui ir jos dalyvių veiklos orientavimui į tikslų įgyvendinimą. Dėl šių savybių stebėsena ir 

vertinimas vaidina reikšmingą vaidmenį politikos cikle. 24 paveiksle pateikiama stebėsenos ir 

vertinimo sąsaja su politiko ciklu.  

 

24 pav. Stebėsenos ir vertinimo vaiduo politikos cikle 

 

Nacionaliniame lygmenyje naudojantis stebėsenos duomenimis atliekamas ugdymo karjerai 

sistemos vertinimas ir formuojama politika, regioniniame ir ugdymo karjerai paslaugų teikėjų 

lygmenyje vykdomas įgyvendinimas ir stebėsena. 

Nacionaliniame lygmenyje Ex ante ir Ex post vertinimo modeliai naudojami siekiant nustatyti 
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įgyvendinamos politikos poveikį rezultatams ir būklę nacionaliniu mastu. Šis vertinimas skirtas 

nacionalinių prioritetų apibrėžimui ir strateginių dokumentų rengimui. Atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus, atitinkamai keičiami / formuojami ugdymo karjerai prioritetai. 

Regioniniame ir ugdymo karjerai paslaugų teikėjų lygmenyje vyksta politikos įgyvendinimas ir 

stebėsena siekiant, kad nacionaliniame lygmenyje nustatyti prioritetai ir strateginės kryptys būtų 

įgyvendinami konkretaus regiono kontekste. Regionui ir ugdymo karjerai paslaugų teikėjams 

suteikiama galimybė stebėti ugdymo karjerai sistemos įvairius aspektus, lyginti save su kitais ir 

sekti savo pažangą. Nustačius ugdymo karjerai paslaugų teikėjo ar savivaldybės lygmenyje 

silpnąsias vietas, pvz., neefektyvumą, galima užsibrėžti tikslą šią sritį tobulinti ir atitinkamai 

nusimatyti priemones veiklos plane bei susiplanuoti biudžetą. 

Siekiant užtikrinti, kad Lietuvos ugdymo karjerai sistema pasiektų nacionalinius ir ES 

lygmenyje jai keliamus tikslus, kuriamas stebėsenos sistemos modelis turi atsižvelgti į šioje srityje 

formuojamas strategines kryptis. Būtent dėl šios priežasties ugdymo karjerai stebėsenos sritys, 

kuriose nustatomi ugdymo karjerai stebėsenos rodikliai, buvo išskirtos vadovaujantis nacionalinio ir 

ES lygmens strateginių dokumentų turinio analize (žr. 7 skyrių „Ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemos modelio rengimo metodika“). 
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7. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio rengimo metodika 

Kiekvienos stebėsenos sistemos pagrindas yra rodikliai, kurių parengimo metodika aprašoma 

šiame skyriuje. Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rinkinio parengimas susideda iš 

dviejų pagrindinių etapų: 

► I etapas – Lietuvos Respublikos įstatymų, nacionalinių ir Europos Sąjungos lygmens 

strategijų, programų ir kitų ugdymą karjerai reglamentuojančių teisės aktų nuostatų analizė, 

kurios metu išskirtos ugdymo karjerai stebėsenos sritys, vėliau detalizuotos į kriterijus; 

► II etapas – Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių klasifikacijos modelio 

pasirinkimas ir adaptavimas, Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rinkinio 

parengimas. 

Toliau esančiame paveiksle yra pateikiama principinė Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos 

rodiklių rinkinio parengimo schema, kuri iliustruoja ugdymą karjerai reglamentuojančių dokumentų 

nuostatų analizės atlikimą, šios analizės metu išskirtų Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sričių ir 

kriterijų bei rodiklių susiejimą. 
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25 pav. Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sričių, kriterijų ir rodiklių susiejimą iliustruojanti schema
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25 pav. pateiktoje schemoje yra išskirtas I etapas, kurio metu atlikta ugdymo karjerai strateginių 

nuostatų, pateikiamų su ugdymu karjerai susijusiuose Lietuvos ir ES lygmens strateginiuose 

dokumentuose, analizė. Lietuvos ugdymo karjerai strategines nuostatas sugrupavus pagal jų tematiką yra 

išskirtos pagrindinės Lietuvos ugdymo karjerai strateginės sritys ir jas detalizuojantys kriterijai. Toliau 

šiame skyriuje pateikiamas ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų analizės aprašymas. 

7.1 Ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų analizė 

Sudarytas Lietuvos ugdymo karjerai strateginius tikslus apibrėžiančių dokumentų sąrašas 

vadovaujantis: 

► Techninėje užduotyje pateiktu teisės aktų sąrašu; 

► Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių karjeros vystymo modelyje ir 

jo diegimo rekomendacijose naudojamus teisės aktus; 

Atlikta ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų analizė: 

► Lietuvos ugdymo karjerai strateginius tikslus apibrėžiančių dokumentų turinio – nuostatų, tikslų, 

prioritetinių sričių – analizė; 

► Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sričių ir jas detalizuojančių kriterijų nustatymas remiantis 

Lietuvos ugdymo karjerai strateginius tikslus apibrėžiančių dokumentų turinio analizės 

rezultatais, metodiniais dokumentais bei stebėsenos ekspertų patirtimi ir jų ekspertine nuomone 

išskiriami Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sritys ir jas detalizuojantys kriterijai. 
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7.2 Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių klasifikacijos modelio parinkimas 

25 pav. pateiktoje schemoje taip pat yra išskirtas II etapas, kurio metu parinktas ir adaptuotas 

Lietuvos ugdymo karjerai rodiklių klasifikacijos modelis. Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių 

modelio rengimo metu atliekama stebėsenos rodiklių rengimo metodikų ir praktinių taikymų analizė, 

kurios pagrindu siūlomas pasirinkti Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių klasifikacijos modelis. 

Pasirinkus Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių klasifikacijos modelį, parengiami Lietuvos 

ugdymo karjerai stebėsenos rodikliai, kurie skirti stebėsenos sričių stebėsenai ir analizei. Toliau šiame 

skyriuje yra pateikiamas Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių modelio parinkimo ir adaptavimo 

aprašymas. 

Atliekama ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rengimo metodikos ir praktinių taikymų 

analizė: 

► praktinių ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių modelio taikymų lyginamoji analizė, apimanti 

užsienio šalių praktikas rengiant nacionalines ugdymo karjerai ataskaitas, kt. Lyginamoji analizė 

atliekama remiantis literatūros apžvalgos rezultatais ir stebėsenos ekspertų rekomendacijomis bei 

įžvalgomis; 

► įvertinti Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių modelio poreikiai, remiantis kitų 

stebėsenos projektų patirtimi, įskaitant tiek Lietuvos, tiek pasirinktų užsienio šalių praktika. 

Rodiklių klasifikacijos modelio parinkimas: 

► naudojantis ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rengimo metodikos ir praktinių taikymų analizės 

rezultatais parinktas rodiklių klasifikacijos modelis. Remiantis pirmine šaltinių analize 

planuojama taikyti „konteksto – indėlio – proceso – produkto“ (angl. Context – Input – Process – 

Output, CIPO) modelis. Jis apibrėžtas 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 

2010, Nr. 102-5279), aprašomas ir rekomenduojamas kitose plačiai praktikoje taikomose 

stebėsenos ir analizės sistemų kūrimo metodikose. Siekiant suderinamumo su Lietuvos strateginio 

planavimo metodika, šis modelis yra papildytas rezultato (angl. outcome) ir poveikio/efekto 

(angl. impact) sąvokomis; 

► klasifikuojant rodiklius, rodiklių grupės priskiriamos kriterijams, kurie priskiriami stebėsenos 

sritims.  
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7.3 Užsienio valstybėse naudojami ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių 

klasifikacijos modeliai 

Šiandien nacionalinės ir tarptautinės švietimo stebėsenos sistemos turi daug bendrų bruožų. 

Tarptautiniu mastu sutariama dėl duomenimis arba rodikliais grįstos švietimo būklės ataskaitos. 

Atrandami bendri nacionalinių ir tarptautinių stebėsenos sistemų bruožai, identifikuotos trys esminės ir 

tarptautiniu lygmeniu pasikartojančios rodiklių grupės:  

► švietimo produkcinių funkcijų, kurios apibūdina kiekybinius požymius ir kokybines mokytojų 

charakteristikas ir kitą įnašą į švietimą; 

► mokyklos veiklos efektyvumas, kuris aprėpia edukacinę aplinką, paskatinimo struktūras, 

vadovavimo savybes, grįžtamojo ryšio veikimą, tėvų ir personalo įsitraukimą, kitus konteksto 

veiksnius;  

► efektyvus mokymas, kuris aprėpia mokytojų ir kitų pedagogų veikimą klasėje. 

Tarptautinės ir nacionalinės švietimo sistemos remiasi viena kita ir papildo viena kitą, neretai 

neišvengiant ideologinių, konceptualių ar kultūrinių įtampų, kuriant nacionalines ir tarptautines strategijas 

siekiant pagrįsti ir formuoti švietimo reformas. Reikia paminėti, kad naudojamos trijų tipų švietimo 

būklės ataskaitos, vienos – grįstos švietimo statistika (Kanada, Prancūzija, Japonija), antros – grįstos 

inspektavimo rezultatais (Olandija, Švedija, Škotija), trečios – mokslininkų parengtos ataskaitos, kuriose 

duomenys yra interpretuojami (Vokietija, Šveicarija, iš dalies – Jungtinės Valstijos). Visose paminėtose 

valstybėse vertinimai grindžiami „konteksto-indėlio-proceso-rezultatų“ modeliu. 
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8. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio aprašas 

Remiantis užsienio šalių patirtimi, ES lygmens rekomendacijomis, pateiktomis su ugdymu karjerai 

susijusiose ataskaitose ir metodiniuose dokumentuose, bei numatomais Lietuvos ugdymo karjerai 

sistemos suinteresuotų šalių poreikiais, parengtas ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelis, kurį 

sudaro:  

► ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio koncepcija; 

► ugdymo karjerai stebėsenos sritys; 

► stebėsenos bendrieji principai;  

► modelio paskirtis ir funkcionalumas;  

► modelio duomenų ir rodiklių organizacija;  

► ugdymo karjerai sistemos stebėsenos rodikliai;  

► organizacinė aplinka; 

► informacinė – technologinė aplinka; 

► modelio tvarumo palaikymo ir funkcionavimo kokybės užtikrinimo rekomendacijos. 

Toliau pateikiamas detalus Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio ir pagrindinių jo 

elementų aprašymas. 

8.1 Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio koncepcija 

Ugdymo karjerai stebėsenos objektas – ugdymo karjerai sistema. Šiame skyriuje aprašoma ugdymo 

karjerai sistemos stebėsenos koncepcija, kuri pavaizduota žemiau esančiame paveiksle. Ugdymo karjerai 

stebėsena yra pagrįsta stebėsenos sritimis, kurios nustatytos išanalizavus Lietuvos Respublikos įstatymus, 

nacionalinių ir ES lygmens strategijas, programas ir kitus ugdymą karjerai reglamentuojančius teisės 

aktus, jų nuostatas (žr. 7 skyrių). Kiekviena stebėsenos sritis, turi išskirtus kriterijus, kurie yra tam tikri 

ugdymo karjerai sistemos požymiai. Kriterijai detalizuojami rodikliais, kurie gali būti formuojami 3 

dimensijomis: 

► bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dimensija; 

► stebėsenos lygmenų dimensija, kurią sudaro sisteminis, institucinis ir asmens lygmenys; 

► ugdymo karjerai sistemos indėlio, proceso ir rezultato dimensijos, vadovaujantis CIPO modeliu 

(angl. Context – Input – Process – Output; liet. Konteksto – Indėlio – Proceso - Rezultato). 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

135 lapas iš 228 
E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 

            

 

 

 

Ugdymo karjerai sistemą veikia aplinka, t. y. socialinės ir ekonominės šalies sąlygos. Nors aplinkos 

veiksnius sunku ir gal neįmanoma paveikti ugdymo karjerai politikos priemonėmis, jie iš dalies paaiškina 

ugdymo karjerai sistemos būklę, todėl viena iš ugdymo karjerai stebėsenos modelio dalių yra kontekstas. 

Nuo kitų CIPO modelio dalių kontekstas skiriasi tuo, kad nėra stebimas pagal bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo ar stebėsenos lygmenų dimensijas. 

Visi paminėti koncepcijos elementai detaliai aprašomi kituose ugdymo karjerai stebėsenos sistemos 

modelio aprašo skyriuose. 
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26 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos modelio schema  
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8.2 Ugdymo karjerai stebėsenos sritys 

8.2.1 Ugdymo karjerai stebėsenos sričių išskyrimo metodika 

Atlikus Lietuvos ugdymo karjerai strateginių dokumentų turinio analizę gaunamas rezultatas – 

Lietuvos ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų aibė, t.y. aibė nuostatų rinkinių sudarytų iš 

strateginių dokumentų vizijų, prioritetų, tikslų, suskirstytų į grupes pagal tematiką.  

Gauti Lietuvos ugdymo karjerai strateginių dokumentų turinio analizės rezultatai yra sisteminami 

pagal pasikartojančias pagrindines temas ir atitinka ugdymo karjerai stebėsenos sritis. Svarbu atkreipti 

dėmesį, jog, sisteminant Lietuvos ugdymo karjerai strateginių dokumentų turinio analizės rezultatus, yra 

vadovaujamasi Ekspertų patirtimi, vykdant panašius tyrimus, ir jų ekspertine nuomone. 

8.2.2 Ugdymo karjerai stebėsenos sričių išskyrimo rezultatai 

Ugdymo karjerai strateginių dokumentų turinio analizės metu nustatytos šešios pagrindinės ugdymo 

karjerai strateginių dokumentų nuostatų grupės, atitinkančios ugdymo karjerai stebėsenos sritis, kurios yra 

pavaizduotos toliau pateiktame paveiksle. 
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Kompeten-

cijos

Bendradar-

biavimas

KokybėAtitiktis

Prieinamu-

mas ir 

tęstinumas
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27 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos sritys 
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Žemiau pateikiamas ugdymo karjerai stebėsenos sričių apibūdinimas, kiekvieną iš jų detalizuojant 

kriterijais. 

► Pirmoji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta žodžiu „Atitiktis“, yra ugdymo karjerai tikslų ir 

veiklų dermė su ugdymo karjerai sistemos dalyvių poreikiais ir siekiais, atsižvelgiant į šalies ūkio 

plėtros kryptis, pavyzdžiui: 

− ugdymo karjerai veiklų ir metodų atitiktis ugdymo karjerai paslaugų gavėjų poreikiams; 

− ugdymo karjerai tikslų dermė su tolimesnio asmens mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis; 

− ugdymo karjerai tikslų suderinamumas su ugdymo karjerai paslaugų teikėjų siekiais; 

− ir kiti kriterijai. 

► Antroji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta žodžiu „Bendradarbiavimas“, yra ugdymo 

karjerai sistemos dalyvių bendradarbiavimas instituciniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu ir 

suinteresuotų šalių į(si)traukimas, formuojant ir įgyvendinant adekvačią ugdymo karjerai politiką, 

pavyzdžiui:  

− ugdymo karjerai paslaugų politikos formuotojų veiksmų dermė su švietimo ir darbo bei 

socialinės apsaugos politikos formuotojais; 

− glaudus ugdymo karjerai sistemoje dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimas; 

− įvairiapusiški ryšiai su darbo rinkos atstovais ir socialiniais partneriais; 

− tarptautinis bendradarbiavimas vystant ugdymo karjerai politiką, formuojant ugdymo karjerai 

pasiekimų standartus ir remiant jų įgyvendinimą; 

− tikslinių grupių, t. y. ugdymo karjerai paslaugų gavėjų, į(si)traukimas į ugdymo karjerai 

procesą ir jo vertinimą; 

− ir kiti kriteriajai. 

► Trečioji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta žodžiu „Užimtumas“, yra asmenų mokymosi visą 

gyvenimą nuostatų formavimas(is), užimtumo ir savirealizavimo įvairiose užimtumo srityse 

skatinimas, pavyzdžiui: 

− efektyvi ugdymo karjerai paslaugų gavėjų iškritimo iš švietimo sistemos prevencijos ir 

postvencijos sistemos veikla; 

− ugdymo karjerai edukacinės aplinkos kūrimas ir tobulinimas; 

− ugdymo karjerai paslaugų gavėjų integracija darbo rinkoje; 

− ir kiti kriteriajai. 
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► Ketvirtoji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta žodžiu „Kompetencijos“, yra ugdymo karjerai 

kompetencijų dermė su ugdymo programomis ir ugdymo karjerai paslaugų gavėjų kompetencijų 

lygiu, ugdymo karjerai kompetencijų kokybės gairėmis, ugdymo karjerai sistemoje turintis šiuos 

požymius: 

− ugdymo karjerai paslaugų gavėjų įgytų kompetencijų lygmuo; 

− ugdymo karjerai kompetencijų kokybės gairių, apibrėžtų teisės aktais, taikymas; 

− ugdymo karjerai kompetencijų dermė su bendrojo ugdymo ir/ar kitomis asmeniui aktualiomis 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo programomis; 

− ir kiti kriteriajai. 

► Penktoji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta žodžiu „Kokybė“, yra ugdymo karjerai sistemos 

indėlio ir proceso kokybė, ugdymo karjerai sistemos indėlio ir proceso poveikis ugdymo karjerai 

sistemos rezultatams, atsižvelgiant į ugdymo karjerai paslaugų gavėjų ir ugdymo karjerai 

sistemos konteksto veiksnius. Ugdymo karjerai sistemoje šį siekį rodys šie požymiai: 

− ugdymo karjerai paslaugų teikėjų kompetencijų lygis ir kvalifikacija; 

− ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingų materialiųjų išteklių pakankamumas; 

− ugdymo karjerai veiklų procesų efektyvumas ir nuolatinis jų tobulinimas; 

− ugdymo karjerai paslaugų tikslingumas; 

− ugdymo karjerai paslaugų gavėjų charakteristikų įtaka ugdymo karjerai sistemos rezultatams; 

− ugdymo karjerai sistemos konteksto poveikis ugdymo karjerai sistemos rezultatams; 

− ir kiti kriteriajai. 

► Šeštoji stebėsenos sritis, sąlyginai pavadinta „Prieinamumas ir tęstinumas“, yra ugdymo 

karjerai paslaugų prieinamumas ir jų suderinamumas su kitų švietimo grandžių susijusiomis 

veiklomis, siekiant užtikrinti asmens karjeros valdymo gebėjimų ugdymo tąsą ir nuoseklumą, 

pavyzdžiui: 

− ugdymo karjerai paslaugų gavėjų karjeros valdymo gebėjimų ugdymo įvairiomis formomis ir 

būdais tąsą; 

− ugdymo karjerai paslaugų ryšys su karjeros valdymo paslaugomis kitose švietimo kryptyse; 

− ugdymo karjerai paslaugų prieinamumas įvairioms asmenų grupėms pagal jų charakteristikas; 

− ir kiti kriteriajai.  
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8.3 Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio bendrieji principai 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio duomenys yra integruojami pagal asmenis, o rengiant 

konkrečias ataskaitas – nuasmeninami siekiant išlaikyti konfidencialumą. Svarbus šio stebėsenos 

modelio akcentas – siekis ugdymo karjerai sistemos stebėseną organizuoti taikant sisteminį požiūrį, kai 

stebėsena apima visų suinteresuotų šalių interesus, vykdoma planingai, suderintai ir laikantis tęstinumo, 

kad būtų sudarytos prielaidos sistemos elementų (posistemių) darnai ir sistemos veiklos kryptingumui. 

Siekiant išvengti administracinės naštos sudarymo stebėsenos duomenis ir informaciją teikiantiems 

subjektams, stebėsena vykdoma tikslingai, renkant tik tuos duomenis ir informaciją, kurie yra reikalingi 

ir tinkami ugdymo karjerai sistemos būklei vertinti, atitinkamų valdymo subjektų sprendimams, 

nukreiptiems į ugdymo karjerai sistemos tobulinimą, priimti. Duomenys ir informacija renkama iš 

pirminių šaltinių, laikantis nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių principo, kuris užtikrina ugdymo 

karjerai stebėsenos patikimumą ir nešališkumą. Stebėsenos patikimumas taip pat užtikrinamas to paties 

rodiklio matavimui taikant kelis požiūrius ir /ar metodus. 

Siekiant užtikrinti išvardintų modelio elementų įgyvendinimą, suformuluoti pagrindiniai ugdymo 

karjerai sistemos būklės stebėsenos principai: 

► konfidencialumas – sistemoje pateikiami tik nuasmeninti duomenys, garantuojantys asmens 

duomenų anonimiškumą;  

► sistemingumas – visa sistema stebima planingai, suderintai ir laikantis tęstinumo;  

► tikslingumas – renkami tik tie duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami ugdymo 

karjerai būklei vertinti, atitinkamų valdymo subjektų sprendimams dėl ugdymo karjerai sistemos 

veiklos ir tobulinimo priimti;  

► patikimumas – užtikrinamas duomenų teikimas iš pirminių šaltinių, skelbiama tikrovę atitinkanti 

informacija; 

► nešališkumas – stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo, laikantis nepriklausomumo nuo 

įvairių interesų grupių. Stebėjimo subjektai yra informuojami apie stebėjimo procesą, 

naudojamus rodiklius ir atsakingus vykdytojus. 
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8.4 Modelio paskirtis ir funkcionalumas 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio tikslas – apibrėžti ugdymo karjerai sistemos 

stebėsenos pagrindinius parametrus, kurie apibūdintų stebimus ugdymo karjerai sistemos procesus ir 

funkcijas. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio praktinis realizavimas užtikrins ugdymo karjerai 

paslaugų naudotojų poreikius atitinkančias ugdymo karjerai paslaugas, leis stebėti ugdymo karjerai 

sistemos veiklą ir jos rezultatus, teikti rekomendacijas dėl ugdymo karjerai sistemos funkcionavimo 

tobulinimo.  

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio uždaviniai: 

► atsižvelgiant į švietimo institucijų bei darbo rinkos dalyvių poreikius, rinkti ir kaupti duomenis 

apie ugdymo karjerai sistemos procesus ir funkcijas, teikiamų ugdymo karjerai paslaugų būklę, 

stebėti, ar ugdymo karjerai sistema užtikrina nacionalinių ugdymo karjerai sistemai keliamų 

tikslų įgyvendinimą; 

► analizuoti ir vertinti sukauptą informaciją; 

► skelbti duomenis ir / arba analitinę informaciją ugdymo karjerai sistemos stebėsenos rezultatų 

naudotojams bei teikti ugdymo karjerai paslaugų tobulinimo rekomendacijas. 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio paskirtis – teikti informaciją, reikalingą ugdymo 

karjerai politikai planuoti ir vertinti jos įgyvendinimą, taip pat stebėti, prognozuoti ir vertinti ugdymo 

karjerai sistemos ir atskirų jos elementų būklę pagal įvairius analitinius pjūvius. 

Ugdymo karjerai sistemos stebėsenos sistemos modelio funkcionalumas: 

► ugdymo karjerai problemų ar situacijos apibūdinimas prieš intervenciją; 

► ugdymo karjerai veiksnių ir rezultatų duomenų rinkimas; 

► ugdymo karjerai indėlio panaudojimo ir ugdymo karjerai rezultatų pažangos ataskaitos, naudojant 

kiekybinę ir kokybinę informaciją, pateikimas. 
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8.5 Modelio duomenų ir rodiklių organizacija 

Pirminiai duomenys  

Pirminiai duomenys bus grupuojami pagal tris pagrindinius ugdymo karjerai sistemos stebėsenos 

objektus: 

► Mokiniai – tai bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai, kurie 

Modelyje skirstomi pagal ugdymo programas ir ugdymo karjerai paslaugų poreikį: 

− bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tikslinės grupės pagal bendrojo ugdymo programas: 

∙ mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės); 

∙ mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės); 

∙ mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 klasės); 

∙ mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 klasės). 

− profesinio mokymo įstaigoje mokinių tikslinės grupės pagal profesinio mokymo programas: 

∙ neturintys pagrindinio išsilavinimo, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas 

kartu su pagrindinio ugdymo programos antrąja dalimi arba tik pagal profesinio mokymo 

programas; 

∙ turintys pagrindinį išsilavinimą mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo 

programas kartu su vidurinio ugdymo programa arba tik pagal profesinio mokymo 

programas; 

∙ turintys vidurinį išsilavinimą mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo 

programas; 

∙ asmenys, kurie tobulina turimą arba įgyja naują kvalifikaciją (tęstinis profesinis 

mokymas). 

► Personalas – apima asmenis, kurie dalyvauja ugdymo karjerai paslaugų teikimo procese: 

− bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai (mokytojai); 

− profesinio mokymo įstaigų mokytojai (profesijos mokytojai); 

− švietimo pagalbos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, 

specialieji pedagogai ir kt.), ugdymo karjerai specialistai (profesijos / karjeros konsultantai). 

► Institucijos – apima švietimo institucijas (bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo 

įstaigas) bei kitus ugdymo karjerai paslaugas teikiančius subjektus (PIT, POC), jų turimą turtą bei 
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išteklius. 

Toliau pateikiamas išsamus ugdymo karjerai stebėsenos objektų aprašymas. 

Mokiniai 

Išlaikant duomenų rinkimą asmens lygyje, informacinėje sistemoje atsiduriantys duomenys susiejami 

su asmeniu ir gali būti analizuojami įvairiais parametrais. Žemiau pavyzdyje nurodoma viena iš 

galimybių, kokiais parametrais būtų galima įvertinti mokinį: 

► Demografinė informacija: 

− lytis; 

− amžius; 

− šeimos socialinė padėtis; 

− šeimyninė padėtis; 

− ir t.t. 

► Ugdymo parametrai: 

− išsilavinimo lygis; 

− lankomumas; 

− pažymių lygis; 

− kalbos, kurių mokomasi; 

− kalbų mokėjimo lygis; 

− mokymo ar studijų forma; 

− nesimokymo priežastys; 

− ir t.t. 

Personalas 

Mokytoją, dalyvaujantį ugdymo karjerai paslaugų teikimo procese, būtų galima aprašyti tokiais 

parametrais: 

► kvalifikacijos laipsnis; 

► kvalifikacijos kategorija; 

► pedagoginis vardas; 

► mokslo laipsnis; 

► pedagoginio darbo stažas; 

► mokymosi būklė, jei mokosi; 
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► etato užimtumas; 

► darbo krūvio rūšis; 

► išsilavinimas; 

► užsienio kalbų mokėjimas; 

► ir kt. 

Duomenims apie personalą taikomas tas pats informacijos nuasmeninimo ir konfidencialumo 

išlaikymo principas kaip ir duomenims apie mokinius. 

Institucijos 

Institucijos kaip ugdymo karjerai sistemos stebėsenos objektas apima materialų turtą bei išteklius, 

kuriais gali disponuoti ugdymo karjerai paslaugų gavėjai ir ugdymo karjerai paslaugų teikėjai, esantieji 

toje institucijoje ir dalyvaujantys ugdymo karjerai veiklose. Institucijos gali būti stebimos šiais 

parametrais: 

• Institucijos tipas: 

− bendrojo ugdymo mokykla, kuri gali būti: 

∙ pradinė mokykla; 

∙ pagrindinė mokykla; 

∙ vidurinė mokykla; 

∙ gimnazija; 

− profesinio mokymo įstaiga; 

− Ugdymo karjerai paslaugas teikiantys subjektai 

∙ PIT; 

∙ POC. 

► Institucijos turimas turtas: 

− pastatai ir jų kokybė; 

− IKT priemonės; 

− mokymosi priemonės ir inventorius; 

− kt. 

► Institucijos išlaidos, finansinė padėtis: 

− ugdymo įstaigos finansinės sąnaudos; 
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− ugdymo įstaigos finansavimas; 

− ir kt. 

Duomenys apie švietimo institucijas galės būti analizuojami įvairiais analitiniais pjūviais, naudojant 

visą surinktą informaciją. 
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8.6 Ugdymo karjerai stebėsenos rodikliai  

8.6.1 Pagrindinės rodiklių charakteristikos 

Rodiklių rengimo metodinės literatūros analizė parodė, kad objekto stebėsenai panaudojant kelis 

rodiklių tipus (ne vien tik kiekybinius), padidėja tikimybė, jog stebėsena bus atliekama efektyviau ir 

pavyks pastebėti pokyčio esmę, o ne tik apskaičiuoti, kiek pakito jo skaitinė reikšmė, netgi jei gauti 

duomenis apie šiuos rodiklius ar patikrinti jų reikšmę yra sunkiau. Kadangi pokyčių stebėsena reikalauja 

nemažai išteklių, todėl rekomenduojama apsvarstyti planuojamų naudoti rodiklių skaičių ir įvertinti 

ribinius išteklius, reikalingus papildomų rodiklių stebėjimui, bei jų sukuriamą papildomą pridėtinę 

vertę72. 

Rekomenduojama73 rengiant rodiklius konstruoti „gudrius“ (angl. SMART) rodiklius (toliau – SMART 

rodikliai). Tokie rodikliai yra: 

► Konkretūs (angl. Specific) – rodiklis turi būti pakankamai konkretus, kad būtų galima pamatuoti 

tikslo pasiekimo progresą; 

► Išmatuojami (angl. Measurable) – rodiklis turi suteikti galimybę patikimai ir aiškiai išmatuoti 

rezultatą; 

► Pasiekiami (angl. Attainable) – rodiklio matuojamas objektas (tikslas, progresas, reiškinys) turi 

būti realistiškas ir įgyvendinamas; 

► Aktualūs (angl. Relevant) – rodikliai turi būti aktualūs ir susiję su siekiamais rezultatais 

(produktais). 

► Pateikiami periodiškai ir laiku (angl. Time-bound) – nuolatinei stebėsenai atlikti, rodiklis turi 

būti patiekiamas periodiškai ir neturi reikalauti nepagrįstai daug išteklių, norint nustatyti jo 

reikšmę. 

Kaip vieną svarbiausių rodiklių principų praktiniai taikymai74 nurodo rodiklių paprastumą ir 

suprantamumą. Sudėtingus rodiklius tampa sunku pritaikyti, jie nelankstūs, nevienareikšmiški, todėl kyla 

rizika tokius rodiklius panaudoti ar interpretuoti nekorektiškai. Siekiant išvengti minėtos rizikos, 

rekomenduojama naudoti vienareikšmiškus, nekompleksiškus, SMART rodiklius. 

                                                 

72 Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results, United Nations Development Programme, United Nations, 

2009, 62 psl. 
73 Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results, United Nations Development Programme, United Nations, 

2009, 58 psl. 
74 HIS - Hochschul-Informations-System GmbH ekspertų rekomendacijos. 
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Be SMART rodiklių savybių, kuriant ugdymo karjerai stebėsenos rodiklius, remtasi Techninėje 

specifikacijoje nurodytais reikalavimais, pagal kuriuos rodikliai turėtų būti: 

► aiškūs, tikslūs, vienareikšmiški; 

► tinkami ugdymo karjeros stebėsenai; 

► adekvatūs, suteikiantys pakankamą pagrindą ugdymo karjerai stebėsenos vykdymui; 

► ekonomiškai įgyvendinami; 

► galimi stebėti, būti formalūs ugdymo karjerai stebėsenos elementai. 

8.6.2 Ugdymo karjerai stebėsenos lygmenys 

Modelyje apibrėžta, kad ugdymo karjerai stebėsena turėtų apimti makrolygmenį (pvz., jaunimo 

užimtumo ir ugdymo karjerai paslaugų sistemos funkcionavimo stebėsena nacionaliniu lygmeniu) ir 

mikrolygmenį, kuris padengia: 

► institucinį lygmenį (pvz., ugdymo karjerai paslaugas teikiančių institucijų infrastruktūra); 

► mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (ugdymo karjerai paslaugų teikėjų) lygmenį (pvz., 

specialistų kompetencijos); 

► mokinių (ugdymo karjerai paslaugų gavėjų) ir jų tėvų lygmenį (pvz., mokinių kompetencijos, 

tėvų įsitraukimas į ugdymo karjerai veiklas); 

► kitų darbo rinkos dalyvių lygmenį. 

Pagal stebėsenos lygmenis Modelyje pateikti kiekybiniai ir kokybiniai ugdymo karjerai parametrai, 

į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rinkinį: 

► Ugdymo karjerai stebėsenos makrorodikliai 

− kiekybiniai parametrai: 

∙ baigusių mokyklas mokinių tolesnio užimtumo statistika (kur įstojo; ką veikia, jeigu 

toliau nesimoko ir pan.); 

∙ mokinių tolesnio užimtumo statistika (kur įsidarbino, kur tęsia studijas); 

∙ ugdymo karjerai paslaugų sistemos funkcionavimo statistika (institucijų tinklo, paslaugų 

administravimo ypatumai, parengtų ir vykdomų karjeros ugdymo programų skaičius, 

suteiktų paslaugų skaičius, galimybės tobulinti kvalifikaciją, specialios kvalifikacijos 

specialistams suteikimas (atestacija) ir pan.). 

− kiekybiniai-kokybiniai parametrai: 
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∙ kompetencijų atitikties darbo rinkos poreikiams vertinimas; 

∙ mokinių pasitenkinimo savo karjera vertinimas. 

► Ugdymo karjerai stebėsenos mikrorodikliai 

− institucijų galimybių vertinimas, reguliariai atliekamos savianalizės pagalba: 

∙ kiekybinių parametrų vertinimas – potencialių klientų skaičius, bendras plotas, tenkantis 

vienam darbuotojui, bendras darbuotojų skaičius, specialistų skaičius, turimi finansiniai ir 

kiti materialiniai ištekliai ir pan.; 

∙ kokybinių parametrų vertinimas – darbuotojų kvalifikacija ir turimos kompetencijos 

(atitiktis nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams), naudojami profesinės 

informacijos šaltiniai, ugdymo karjerai skirtų programų kokybė, informacija apie 

(ne)pasiteisinusią veiklą, organizuojamos veiklos ir naudojamų priemonių įvairovė ir kt.; 

− ugdymo karjerai paslaugų, suteiktų mokiniams ir kitų tikslinių grupių atstovams, vertinimas: 

∙ kiekybinių parametrų vertinimas (suteiktų paslaugų skaičius ir pobūdis, mokinių karjeros 

kompetencijų identifikavimas ir įvertinimas, kiekybiniai mokinių ir kitų paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo paslaugomis tyrimai); 

∙ kokybinių parametrų vertinimas (mokinių ugdymo karjerai patirties aprašymas; mokinių 

individualių karjeros planų sudarymas, kokybiniai mokinių ir kitų paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo paslaugomis tyrimai). 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelyje mikrolygmuo suskaidytas į institucinį ir asmens 

lygmenis, o makrolygmeniui apibrėžti naudojama sisteminio lygmens sąvoka. Sąryšis tarp Modelyje 

pateiktų stebėsenos lygmenų ir tų, kurie yra naudojami ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelyje, 

pavaizduotas žemiau esančiame paveiksle. 
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28 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos lygmenys 

8.6.3 Konteksto–indėlio–proceso–rezultato modelis 

Norint užtikrinti, kad pasirinktieji rodikliai iš tikrųjų parodytų ugdymo karjerai sistemos būklę ir 

leistų įvertinti būklės pasikeitimą, šių rodiklių parinkimas yra paremtas pripažintu CIPO modeliu (angl. 

Context – Input – Process – Output; liet. Konteksto – Indėlio – Proceso - Rezultato). Žemiau esančioje 

schemoje pateikiamas CIPO modelis Lietuvos ugdymo karjerai sistemos stebėsenai. Kiekvienai CIPO 

modelio daliai yra priskiriami aktualūs rodikliai, kurie leidžia tiksliai ir objektyviai įvertinti  tam tikrą 

ugdymo karjerai sistemos dalį, pavyzdžiui, indėlį į ugdymo karjerai paslaugų teikimą, šių paslaugų 

teikimo procesą ar rezultatą.  

Modelyje 

pateikti 

stebėsenos 

lygmenys

Ugdymo 

karjerai 

stebėsenos 

sistemos 

modelyje 

naudojami 

stebėsenos 

lygmenys

Makrolygmuo Mikrolygmuo

Institucinis lygmuo

Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

lygmuo

Mokinių ir jų tėvų 

lygmuo

Kitų darbo rinkos 

dalyvių lygmuo

Sisteminis 

lygmuo

Institucinis 

lygmuo
Asmens lygmuo
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29 pav. CIPO modelis Lietuvos ugdymo karjerai stebėsenai 

 

2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-330 patvirtinta 

„Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika” 

(Žin., 2010, Nr. 127-6490,  2011, Nr. 49-2397), kuri numato vertinimo kriterijų taikymo atvejus: 

► indėlio rodiklius ypač naudinga taikyti toms institucijoms, kurių produktus ar paslaugas sudėtinga 

kiekybiškai įvertinti. Todėl gali būti matuojamos šiems produktams ar paslaugoms sukurti 

naudojamos lėšos, įranga, darbuotojų skaičius ir kt.; 

► proceso rodiklius ypač naudinga taikyti toms institucijoms, kurių produktus ar paslaugas 

sudėtinga kiekybiškai įvertinti. Pavyzdžiui, atlikus vertinimą ir nustačius tam tikrus tipinius 

procesus, kurie yra būtini teikiant paslaugas, galima matuoti šių procesų vykdymą, darant 

prielaidą, kad tai užtikrins planuojamų paslaugų teikimą; 

► rezultato (plačiąja prasme) rodikliai: 

− produkto rodiklių skaičius turi būti ne mažesnis už uždavinių skaičių, nes produkto rodikliai 

turi leisti įvertinti programos uždavinio pasiekimą; 

− rezultato rodiklių skaičius turi būti ne mažesnis už programos tikslų skaičių. Rezultato 

rodiklių pagalba įvertinamos pagrindinės programos veiklos, todėl jie turi gerai parodyti 

programos turinį ir tiesioginius jos rezultatus. 

Taikant CIPO modelį ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių parinkimui, vadovautasi aprašytos 

metodikos gairėmis. Pagal CIPO modelį ugdymo karjerai veiklų rezultatams daro įtaką šie konteksto, 
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indėlio ir proceso kintamieji: 

► konteksto kategorijos ir rodikliai apibūdina visuomenės, mokyklos ir namų aplinkas, kuriose 

formuojama ir įgyvendinama ugdymo karjerai politika, vykdomos ugdymo karjerai veiklos. Tai 

yra mokinį supančios ir darančios įtaką jo mokymui(-si) aplinkos. Ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemos konteksto dalys pavaizduotos žemiau esančiame paveiksle. 

 

30 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos kontekstas (H. Hua, 2004) 

► indėlio kategorijos ir rodikliai apibūdina ugdymo karjerai sistemos dalyvių charakteristikas, 

materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, skirtus ugdymo karjerai veikloms įgyvendinti, ir 

ugdymo karjerai sistemos valdymo kintamuosius; 

► proceso kategorijos ir rodikliai apibūdina ugdymo karjerai paslaugų (karjeros valdymo 

kompetencijų ugdymo, konsultavimo karjerai ir kt.) turinį ir ugdymo karjerai paslaugų vadybos 

procesus (paslaugų teikimo planavimą, organizavimą, teikimą, koordinavimą, priežiūrą, 

įvertinimą, ugdymo karjerai kokybės valdymą, ugdymo karjerai edukacinės aplinkos kūrimą ir 

turtinimą); 

► rezultato kategorijos ir rodikliai apibūdina ugdymo karjerai paslaugų gavėjų įgytas 

kompetencijas (savęs pažinimo, mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo, specialiąsias karjeros 

kompetencijas, dermę su bendrųjų kompetencijų ugdymu) ir ugdymo karjerai paslaugų teikėjų 

rezultatus (ugdymo karjerai veiklų tikslingumą, visų tikslinių grupių aprėpties požymius, kt.). 
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Per CIPO modelio komponentus yra padengiami pagrindiniai ugdymo karjerai aspektai: 

infrastruktūra, mokymo(si) medžiaga, mokymo(si) priemonės, mokinių, švietimo pagalbos 

specialistų kompetencijos. Ugdymo karjerai kontekste infrastruktūra apibrėžiama kaip ugdymo karjerai 

dalyvių sąveiką ir paslaugas užtikrinanti švietimo sistemos dalis, apimanti susijusių elementų visumą: 

ugdymo karjerai procesus, funkcijas, aplinkas, technologinį ir metodinį aprūpinimą, ugdymo karjerai 

sistemos stebėsenos ir kokybės užtikrinimo mechanizmus bei efektyviai veikiantį vienas kitą papildančių 

įstaigų tinklą. Infrastruktūra, kaip ir mokymo(si) medžiaga, mokymo(si) priemonės, švietimo pagalbos 

specialistų kompetencijos, dažniausiai laikomi indėliu, tačiau kartu apibūdina ir ugdymo karjerai procesą. 

Priklausomai nuo situacijos mokinių kompetencijos taip pat gali būti priskirtos keliems CIPO modelio 

komponentams. Ugdymo karjerai stebėsenos rodikliai yra sugrupuoti pagal šiuos aspektus (žr. 2 priedą 

„Ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rinkinys“). 

Remiantis 2005 m. parengta „Ugdymo karjerai visą gyvenimą rodikliai ir palyginimo priemonės“ 

(angl. Indicators and benchmarks for Lifelong Career Guidance)75 ataskaita ugdymo karjerai stebėsenos 

sistema pagal CIPO modelį galėtų apimti žemiau lentelėje pateiktas rodiklių kategorijas ir rodiklius. 

 

                                                 

75 Indicators and benchmarks for Lifelong Career Guidance, Draft Final Report, P. Boer, K. Mittendorff, J. Scheerens, T. Sjenitzer, 

Wageningen/Twente, 2005 
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7 lentelė. Ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių kategorijos ir rodikliai  

Stebėsenos lygmuo Ugdymo karjerai veiklų indėlis 
Ugdymo karjerai veiklų 

procesas 

Ugdymo karjerai veiklų 

rezultatas 

Mikrolygmuo  Asmeniui 

taikomi 

rodikliai  

Sistemos dalyvių 

charakteristikos:  

(1) Paslaugų gavėjų skaičius ir 

charakteristikos: 

► Aprėptis pagal socialinį ir 

ekonominį statusą, amžių, 

lytį, tikslines grupes, 

išsilavinimą, mokymosi 

ypatybes kt. 

(2) Paslaugų teikėjų 

charakteristikos:  

► Paslaugų teikėjų skaičius, 

kvalifikacija, kompetencija, 

ugdymo karjerai patirtis, 

pedagoginio darbo stažas  

Ugdymo karjerai paslaugų 

turinys:  

► Vidutinis laikas, skiriamas 

paslaugų gavėjui 

► Paslaugų orientacija (į 

problemų sprendimą, 

karjeros valdymo 

kompetencijas, kt.) 

► Paslaugų pobūdis 

(informacijos teikimas, 

konsultavimas, mentorių 

veikla, darbinė patirtis, kt.) 

• Paslaugų teikimo būdai 

(tiesiogiai, telefonu, 

internetu, kt.) 

Paslaugų gavėjų įgytos 

kompetencijos  

Paslaugų teikėjų rezultatai: 

(1) Ugdymo karjerai veiklų 

tikslingumas  

► Paslaugų gavėjų poreikių/ 

lūkesčių tenkinimas.  

(2) Aprėptis visų tikslinių grupių 

(3) Ugdymo karjerai turinio 

(paslaugų paketo) visapusiškumas 

(4) Paslaugų kokybės vertinimo 

duomenų kaupimas (paslaugų 

nuolatinis tobulinimas) 

(5) Kuriamas ir vystomas 

socialinis tinklas su ugdymo 
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karjerai paslaugas teikiančiomis 

institucijomis 

Institucijai 

taikomi 

rodikliai 

Materialieji ir žmogiškieji 

ištekliai:  

(1) Laikas ir lėšos, skirtos 

paslaugų teikimui:  

► Paslaugų teikimui numatytas 

laikas darbuotojų pareigybių 

aprašuose 

► Išlaidos  infrastruktūrai ir 

mokymo priemonėms 

► Išlaidos ekspertų/ agentūrų 

samdai 

Ugdymo karjerai paslaugų 

vadyba:  

(1) Paslaugų teikimo 

planavimas, organizavimas, 

teikimas, koordinavimas, 

priežiūra, įvertinimas  

(2) Ugdymo karjerai kokybės 

valdymas: 

► Prieinamumas ir naudojimas 

duomenų, susijusių su 

paslaugų valdymo kokybe, 

paslaugų teikimo kokybe, 

gavėjų grįžtamojo ryšio 

stebėsena ir vertinimu 

(3) Ugdymo karjerai edukacinės 

aplinkos kūrimas ir turtinimas  
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Makrolygmuo Ugdymo 

karjerai 

sistemai 

taikomi 

rodikliai  

Materialieji ir žmogiškieji 

ištekliai:  

(1) Valstybės finansavimas, 

skirtas ugdymui karjerai  

Ugdymo karjerai sistemos 

valdymas:  

(1) Prioritetas, skiriamas 

ugdymui karjerai (programos, 

iniciatyvos, kt.) 

Ugdymo karjerai paslaugų 

vadyba:  

(1) Atitiktis tarp nacionalinės 

politikos ir politikos 

įgyvendinamos skirtingų 

paslaugų teikėjų 
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8.6.4 Rodiklių organizacinė sąranga 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistema apima: 

► bendrojo ugdymo mokyklas; 

► profesinio mokymo įstaigas. 

Iš kiekvienoje CIPO modelio dalyje nurodytų rodiklių, pagal tam tikras apsibrėžtas taisykles 

sistemoje, yra formuojami rodikliai, kurie leidžia stebėti laike tam tikrą ugdymo karjerai sistemos dalį. 

Pasirinktaisiais rodikliais galima stebėti ir įvertinti ugdymo karjerai sistemoje vykstančių procesų ir 

funkcijų pokytį atskirai bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme. Toliau esančioje schemoje 

pavaizduota, kaip rodikliai leidžia įvertinti visą ugdymo karjerai sistemą, analizuojant pagal stebėsenos 

lygmenis – sisteminį, institucinį ir asmens. 

 

31 pav. Ugdymo karjerai rodiklių matrica 

Pagal ankstesniuose skyriuose aprašytą rodiklių sudarymo logiką parengtas ugdymo karjerai stebėsenos 

rodiklių rinkinys pateikiamas 2 priede. Toliau aprašomi ugdymo karjerai stebėsenos duomenų kaupimas, 

apdorojimas ir viešinimas. 

…

Kontekstas

…

…

Procesas

Rezultatas

Indėlis

Ugdymo karjerai sistema
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8.6.5 Ugdymo karjerai stebėsenos duomenų kaupimas, apdorojimas ir viešinimas 

8.6.5.1 Duomenų kaupimas 

Galima išskirti tris ugdymo karjerai stebėsenos duomenų kaupimo būdus, kurie yra atvaizduoti 

žemiau esančiame paveiksle. 

 

32 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos duomenų kaupimo būdai 

 

► 1 būdas: Duomenys ugdymo karjerai paslaugų teikėjų ir koordinuojančių institucijų atsakingų 

darbuotojų įvedami naudojantis ekraninėmis formomis.  

Šiuo atveju ugdymo karjerai paslaugų teikėjai (ugdymo įstaigų specialistai, PIT, POC ir kitų 

ugdymo karjerai paslaugas teikiančių subjektų darbuotojai) bei jų veiklą koordinuojančios 

institucijos duomenis suveda į UKSMIS naudodamiesi informacinėje sistemoje sukurtomis 

ekraninemis formomis. 

► 2 būdas: Duomenys gaunami iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų.  

Pagal pasirinktą technologinę ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio įgyvendinimo 

alternatyvą (žr. 8.8 skyrių „Informacinė-technologinė aplinka“) į UKSMIS importuojami ugdymo 

karjerai stebėsenai aktualūs duomenys, kaupiami valstybės švietimo registruose ir kituose 

informacinėse sistemose, pavyzdžiui, Mokinių registre (MR), Švietimo valdymo informacinėje 

sistemoje (ŠVIS), kt.  

UKSMIS

1 būdas:
Duomenys ugdymo 
karjerai paslaugų teikėjų ir 

koordinuojančių institucijų 
atsakingų darbuotojų 
įvedami naudojantis 

ekraninėmis formomis

2 būdas:
Duomenys gaunami iš 
valstybės registrų ir kitų 

informacinių sistemų

3 būdas:
Duomenys surenkami 
atskirų tyrimų metų

Mokinių 

registras
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► 3 būdas: Duomenys surenkami atskirų tyrimų būdu.  

Šiuo atveju į UKSMIS suvedami pagal poreikį atliekamų specialių (angl. ad hoc) tyrimų metu 

surinkti duomenys, pavyzdžiui, ugdymo karjerai paslaugų gavėjų apklausų rezultatai.   

 

8.6.5.2 Duomenų apdorojimas 

Išskiriami du ugdymo karjerai stebėsenos duomenų apdorojimo tipai:  

• pagal poreikį atliekami specialūs (angl. ad hoc) tyrimai; 

• analizė, atliekama sukurtomis priemonėmis informacinėje sistemoje, sudarant interaktyvias 

stebėsenos ataskaitas. 

 

Specialūs (angl. ad hoc) tyrimai 

Specialūs (angl. ad hoc) tyrimai atliekami esant poreikiui ir atitinkamai pagal tyrimo tikslus 

parenkami tyrimo metodai. Šiuos tyrimus atliekantys analitikai galės naudotis UKSMIS sukauptais 

ugdymo karjerai stebėsenos duomenimis ir informacinėje sistemoje esančiais analitiniais įrankiais. 

 

Interaktyvios stebėsenos ataskaitos 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį realizuosianti informacinė sistema sudarys galimybes 

informacinės sistemos naudotojams generuoti interaktyvias ataskaitas. Toliau aprašomi šių ataskaitų 

sudarymo principai. 

Visų pirma pasirinkus rodiklių ataskaitą yra parodoma labiausia apibendrinta informacija, kuri tiesiog 

identifikuoja, kaip pakito ugdymo karjerai sistema pagal CIPO modelio sritis, t.y. kaip pakito Lietuvos 

ugdymo karjerai kontekstas, indėlis, procesas ir rezultatas lyginant su praėjusiais metais: pagerėjo, 

pablogėjo ar nepakito.  

Rodiklių ataskaitą, rengiamą bendrajam ugdymui ir profesiniam mokymui kartu arba atskirai, bus 

galima išskleisti pagal CIPO sritis. CIPO sritys gali būti skaidomos į tris lygius: 

• pagal sritį: kontekstas, indėlis, procesas, rezultatas; 

• pagal CIPO sub-sritį, kuri atitinka ugdymo karjerai stebėsenos srities kriterijų, pavyzdžiui, indėlio 

sub-sritys: ugdymo karjerai paslaugų teikėjų kompetencijų lygis ir kvalifikacija, ugdymo karjerai 

paslaugų teikimui reikalingų materialiųjų išteklių pakankamumas; 
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• pagal konkretų rodiklį kiekvienoje srityje, pavyzdžiui: 

• sritis – indėlis; 

• sub-sritis – ugdymo karjerai paslaugų teikėjų kompetencijų lygis ir kvalifikacija; 

• konkretus rodiklis – mokytojų su aukštuoju išsilavinimu dalis. 

Paveiksle apačioje pavaizduota rodiklių ataskaitos sudarymo logika. 

Duomuo 1

Duomuo 2

Duomuo 3

Duomuo 4

Duomuo 5

Duomuo ...

Rodiklis 1

Rodiklis 2

Rodiklis 3

Rodiklis ...

Rodiklių analizėRodiklių analizė

Rodiklis ...

Duomuo ...

Duomuo ...

Rodiklis ...

Pirminiai duomenys Rrodikliai

Indėlis

Procesas 

Rezultatas

Įgytos kompetencijos

...

...

Bendrasis 

ugdymas

Profesinis 

mokymas

Kontekstas

Ugdymas karjerai

 

33 pav. Rodiklių ataskaitos sudarymas 

Siekiant įvertinti ne tik bendrą ugdymo karjerai sistemos būklę, bet kartu nustatyti, kaip sekasi 

realizuoti ugdymo karjerai sistemos strateginius siekius, rodiklių analizė atliekama pagal stebėsenos sritis, 

kurios ir buvo išskirtos atsižvelgiant į ugdymo karjerai sistemai keliamus tikslus įvairiuose Lietuvos ir ES 

lygmens politiniuose dokumentuose. 

Strateginių siekių ataskaita, kaip ir rodiklių, apibūdinančių bendrą ugdymo karjerai sistemos būklę, 

ataskaita, galės būti skleidžiama keliais lygiais medžio principu (angl. tree principle), pagal nusistatytus 

kriterijus, analizuojant detaliau iki konkretaus rodiklio. Rodiklių matricoje bus įtrauktas ir teritorinis 

pjūvis, kuris leis vertinti atskiras teritorijas, pagal ugdymo karjerai strateginių siekių įgyvendinimą. 

Informacinėje sistemoje bus realizuoti funkcionalumai, leisiantys formuoti grafikus, kurie 
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atvaizduotų rodiklių reikšmių kitimą laike, realių rodiklių atitikimą planuotiems, taip pat rodiklių 

priklausomybę kažkuriai rodiklių reikšmių intervalo daliai (tenkina, neutralus arba netenkina) (angl. 

range Green – Yellow – Red). 

 

8.6.5.3 Duomenų viešinimas 

Siekiant visuomenę informuoti apie ugdymo karjerai sistemos būklę, bus viešinami ugdymo karjerai 

stebėsenos rodikliai ir pagal poreikį atliektų specialių (angl. ad hoc) tyrimų rezultatai. Ugdymo karjerai 

stebėsenos rodikliai bus generuojami UKSMIS pagal rodiklių apraše nustatytą jų skaičiavimo dažnumą ir 

atitinkamai tokiu dažnumu galės būti viešinami. Ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių interpretacijos 

pateikimui visuomenei bus reikalingas atskiras ugdymo karjerai stebėsenos ekspertų vertinimas/ 

interpretacija.  

 

8.7 Organizacinė aplinka 

Sukurtai UKSMIS galima išskirti šias naudotojų grupes: 

► ugdymo karjerai politikos formuotojai. Šiai grupei priklauso politikai, ministerijų darbuotojai 

bei kiti asmenys, kuriems yra svarbu stebėti ugdymo karjerai sistemos kitimą ir žinoti jos būklę 

visuotiniu mastu. Šios grupės naudotojai formuoja Lietuvos ugdymo karjerai politiką; 

► ugdymo karjerai stebėsenos specialistai. Šiai grupei priskiriami asmenys, kurie pagal nustatytą 

poreikį užsiima surinktų duomenų analize ir ataskaitų parengimu;  

► visuomenė. Šiai bendrinei grupei priklauso naudotojai, kuriuos domina bendroji ir specifinė 

ugdymo karjerai sistemos informacija, tačiau jie nori ją gauti jau apdorotą ir išanalizuotą; 

► administratoriai, prižiūrintys ir valdantys UKSMIS; 

► ugdymo karjerai paslaugų teikėjai, besinaudojantys UKSMIS duomenimis pagal jiems 

suteiktas naudotojo teises ir suvedantys su ugdymo karjerai paslaugų teikimu susijusius duomenis 

į UKSMIS. 

Šios skirtingos naudotojų grupės yra išskiriamos remiantis skirtingais ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemos modelio naudojimo tikslais ir skirtingu duomenų bei rodiklių poreikiu. Atitinkamai galima 

apibrėžti keletą skirtingų informacijos poreikio lygmenų: 

► I lygmuo. Informacija naudojama visos šalies mastu. Ši informacija padeda įvertinti ugdymo 
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karjerai sistemos būklę nacionaliniu mastu ir priimti sprendimus, susijusius su skirtingomis 

sistemos sritimis, pavyzdžiui, finansavimas. Šio lygmens informacijos pagalba formuojama 

nacionalinė ugdymo karjerai politika, todėl dažniausiai tai apima Švietimo ir mokslo ministerijos 

ir Nacionalinio karjeros centro informacijos poreikius. 

► II lygmuo. Informacija naudojama regioniniu lygmeniu. Ši informacija padeda įvertinti ugdymo 

karjerai sistemos būklę regioniniu lygmeniu ir priimtus sprendimus, susijusius su skirtingų 

institucijų ir subjektų, teikiančių ugdymo karjerai paslaugas, vykdomos veiklos koordinavimu 

ir/arba valdymu. Šio lygmens informacija reikalinga mobiliems karjeros centrams, 

koordinuojantiems PIT veiklas ir LDB, kurios teritoriniuose padaliniuose veikia POC. 

► III lygmuo. Informacija yra naudojama kasdienėje institucijų ir struktūrų, teikiančių ugdymo 

karjerai paslaugas, veikloje. Ši informacija dažniausiai pateikiama suvedant ir tikslinant 

duomenis bei administruojant vykdomas veiklas. Šio lygmens informacija reikalinga PIT, POC ir 

kitų ugdymo karjerai paslaugų teikėjams. 

Žemiau pateikiamame paveiksle pavaizduoti ugdymo karjerai stebėsenos duomenų naudotojai pagal 

informacijos poreikių lygmenis. 
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34 pav. Ugdymo karjerai stebėsenos duomenų naudotojai pagal informacijos poreikių lygmenis76  

 

  

                                                 

76 Parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 

m. <…> įsakymu Nr. <…> patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“. 
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formavimas

• Ministerijos veiklos 
poreikiai

II lygmuo
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8.8 Informacinė-technologinė aplinka 

8.8.1 Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio įgyvendinimo alternatyvos 

Įgyvendinant ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelį bus sukurta UKSMIS. Siekiant joje 

išpildyti ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelyje numatytą turinį, UKSMIS turės būti integruojama 

su valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis, kuriuose yra kaupiami ugdymo karjerai stebėsenai 

reikalingi duomenys. UKSMIS integracija su konkrečiais valstybės registrais ir informacinėmis 

sistemomis (tokiais kaip Mokinių registras, Švietimo valdymo informacinė sistema, kt.) priklausys nuo 

duomenų poreikio ir jų panaudojimo ekonominės naudos, t.y. kiek duomenų yra reikalingi iš atskiro 

registro ar informacinės sistemos ir, atsižvelgiant į rodiklių svarbą, ar ekonomiškai naudinga prisiimti 

kaštus, susijusius su duomenų rodikliui suformuoti gavimu. 3 priede pateikiami su ugdymo karjerai 

stebėsenai susijusių švietimo ir kitų valstybės registrų bei informacinių sistemų duomenų analizės 

rezultatai. Analizės metu buvo peržiūrėti šiuose registruose ir informacinėse sistemose kaupiami 

duomenys ir nustatyta, kuriuos iš jų būtų tikslinga naudoti ugdymo karjerai sistemos stebėsenai. 

Atrinktiems duomenims Ekspertai priskyrė svarbos lygį. 

Atsižvelgiant į apibrėžtus tris informacijos poreikio lygmenis, plačiau aprašytus 8.7 skyriuje, bei 

esamos situacijos įvertinimą pateikiamos siūlomos ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio 

įgyvendinimo alternatyvos: 

► UKSMIS integruojamas tik su ŠVIS, o visos kitos IS ar/ ir registrai integruojami su ŠVIS 

tiesiogiai; 

► UKSMIS integruojama su ŠVIS, o kiek reikia papildomai duomenų, integruojama su kitomis IS 

ir/ar registrais tiesiogiai; 

► UKSMIS integruojama su kiekviena IS ar/ ir registru tiesiogiai. 

Pateiktos įgyvendinimo alternatyvos skiriasi techniniais įgyvendinimo principais bei skirtingų 

informacijos poreikio lygmenų tarpusavio sąsajomis.  
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35 pav. Pirmoji ugdymo karjerai stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

 

UKSMIS integruojamas tik su ŠVIS, o visos kitos IS ar/ ir registrai integruojami su ŠVIS 

tiesiogiai. Įgyvendinant pirmą alternatyvą kuriamos sąsajos tarp antro lygmens informacinių sistemų ir 

registrų bei sukurto duomenų sandėlio bei tarp duomenų sandėlio ir kitų švietimo bei kitų valstybinių 

informacinių sistemų. Duomenys iš antro lygmens duomenų šaltinių patenka į duomenų sandėlį. Tiek 

UKSMIS tiek kitose informacinėse sistemose operacijos atliekamos su duomenų sandėlyje kaupiama 

informacija. Duomenų sandėlio pagalba būtų paprasčiau sekti duomenų pakeitimus ir sparčiau vykdomos 

pateiktos užklausos. Taip pat, būtų sukurtas vieningas duomenų šaltinis visiems švietimo duomenims ir 

tai turėtų įtakos naudojamos informacijos kokybės ir patikimumo užtikrinimui. Vertinant šios 

alternatyvos silpnąsias puses galima išskirti kylančią riziką dėl greitaveikos, atsiradusią dėl centriniame 

duomenų sandėlyje kaupiamo didelio kiekio duomenų gali kilti techninių kliūčių norint pasiekti tam tikrą 

informaciją. Atsižvelgiant į poreikį sukurti ne tik duomenų sandėlį, bet ir naujas integracijos sąsajas, šios 

alternatyvos įgyvendinimas vertinamas kaip didelio sudėtingumo lygio, tačiau vieningo duomenų 

sukūrimas lemtų santykiniai mažą palaikymo sudėtingumo lygį.  

Atskirų švietimo grandžių ir mokslo stebėsena – Aktualijų rodikliai 

Pradinis ugdymas
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... ...
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...
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Mokslo ir 

studijų rodikliai

Aukštosios 

mokyklos

Statistikos 

departamentas
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mokslo 
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Vyriausybė VORT

I lygmuo

• Politikos 
formavimas

• Ministerijos 
veiklos 
poreikiai

II lygmuo

• Valdymo 
informacija

• Planavimas
• Kiti 
informacijos 
poreikiai

III lygmuo

• Administra-
vimas

• Duomenų 
suvedimas ir 
tikslinimas

ketvirtiniai, 
metiniai

mėnesiniai, 
ketvirtiniai

realaus laiko

Eurostat

Savivaldybės LMITKC

Mokslo 

duomenų 

bazės

LMT

Duomenų suvedimas, 

ataskaitos, 

klausimynai
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36 pav. Antroji ugdymo karjerai stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

 

UKSMIS integruojama su ŠVIS, o kiek reikia papildomai duomenų, integruojama su kitomis 

IS ir/ar registrais tiesiogiai. Antroje alternatyvoje, duomenys iš egzistuojančių duomenų šaltinių (trečio 

lygmens ir dalinai iš antro lygmens) patenka į ŠVIS aplinkos duomenų sandėlį ir jame toliau kaupiami. 

Taip pat, išlieka arba kuriamos numatytos egzistuojančių duomenų šaltinių sąsajos su antro lygmens 

informacinėmis sistemomis. UKSMIS naudotojų atliekamos operacijos bus vykdomos su ŠVIS aplinkos 

duomenų sandėlyje kaupiama informacija. Įgyvendinus šią alternatyvą būtų sparčiau vykdomos užklausos 

bei būtų įgyvendinta galimybė stebėti kaupiamų duomenų istoriją, t.y. bus aiškiai matomi duomenų 

pasikeitimai. Silpnąsias šios alternatyvos puses sudaro kuriamos papildomos sąsajos bei rizika, kad 

duomenys ir rodikliai ŠVIS aplinkoje ir UKSMIS bei kitose antro lygmens sistemose gali būti skirtingi 

dėl skirtingų pateikimo terminų ar galimo vėlinimosi. Atsižvelgiant į išskirtas stipriąsias ir silpnąsias 

alternatyvos puses tiek jos įgyvendinimas tiek palaikymas yra vertinami kaip vidutiniškai sudėtingi. 

Atskirų švietimo grandžių ir mokslo stebėsena – Aktualijų rodikliai 

Pradinis ugdymas
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37 pav. Trečioji ugdymo karjerai stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

 

UKSMIS integruojama su kiekviena IS ar/ ir registru tiesiogiai. Trečiojoje alternatyvoje, siekiant 

užtikrinti galimybę pasiekti visų švietimo grandžių savalaikę ir kokybišką informaciją, UKSMIS 

realizuotos sąsajos su kiekvienu iš egzistuojančiu duomenų šaltiniu. Pasirinkus šią alternatyvą, siauresnės 

specializacijos informacinėse sistemose ar registruose suvesti duomenys integracijos sąsajų pagalba 

pasiekiami tiek į antro lygio informacines sistemas tiek į ŠVIS. Dalinai apdorota pirminė informacija ar 

papildomi duomenys, esantys antro lygio informacinėse sistemose integracijos sąsajų pagalba, taip pat, 

pasiekiami per ŠVIS. Įgyvendinus šią alternatyvą, tiek ŠVIS, tiek kitose informacinėse sistemose ir 

registruose esantys duomenys nekaupiami, tačiau suformavus užklausą jie pasiekiami integracijų sąsajų 

pagalba. Didžiausias šios įgyvendinimo alternatyvos privalumas – prieinami naujausi švietimo duomenys, 

kadangi informacija į UKSMIS visuomet pateks iš pirminių duomenų šaltinių. Silpnosios šios 

alternatyvos pusės apima, visų pirma, sudėtingą integracijos sąsajų administravimą ir sunkumus, 

kylančius fiksuojant duomenų pasikeitimus. Atsižvelgiant į jau esamas bei planuojamas sąsajas, antrosios 

alternatyvos įgyvendinimas vertinamas kaip vidutiniškai sudėtingas, tačiau tolimesnis sukurtų integracijos 

Atskirų švietimo grandžių ir mokslo stebėsena – Aktualijų rodikliai 
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sąsajų administravimas gali sukelti tiek ugdymo karjerai stebėsenos, tiek švietimo stebėsenos sistemos 

palaikymo sunkumų.  

Atsižvelgiant į pateiktų ugdymo karjerai stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyvų silpnąsias ir 

stipriąsias puses, rekomenduojama pirmoji alternatyva, kai UKSMIS integruojama tik su ŠVIS, o visos 

kitos IS ar/ ir registrai integruojami su ŠVIS tiesiogiai. Svarbu paminėti, kad kol kas sąsajos tarp ŠVIS ir 

kitų IS ar/ ir registrų nėra realizuotos. Šių sąsajų sukūrimas planuojamas anksčiausiai 2012 m. pabaigoje, 

tuo tarpu UKSMIS turėtų būti sukurta iki 2012 m. rugpjūčio 4 d. Dėl šios priežasties reikalingas tarpinis 

sprendimas, kurį atitinka antroji ugdymo karjerai stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva. Šiuo 

atveju būtų sudarytos sąlygos UKSMIS integruoti su ŠVIS ir tuo pačiu metu iš karto sukuriamos 

tiesioginės sąsajos su kitomis IS ar/ ir registrais, kuriuose kaupiami ugdymo karjerai stebėsenai reikalingi 

duomenys.  

 

8.8.2 Rekomendacijos ugdymo karjerai stebėsenos informacinės sistemos sukūrimui 

UKSMIS sukūrimo tikslas – parengti technologines priemones ugdymo karjerai stebėsenos 

sistemos modelio įgyvendinimui.  

Siekiant užtikrinti ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modeliui keliamų tikslų ir uždavinių 

realizavimą, sukurta UKSMIS turi sudaryti galimybes: 

► Rinkti, integruoti ir kaupti duomenis apie ugdymo karjerai veiklų procesus ir jų rezultatus; 

► Analizuoti ugdymo karjerai veiklų procesų ir jų rezultatų stebėsenos duomenis; 

► Teikti ir skelbti ugdymo karjerai stebėsenos veiklų procesų ir jų rezultatų stebėsenos duomenis. 

Atitinkamai pagal aukščiau pateiktus reikalavimus UKSMIS funkcinė struktūra turėtų apimati 

žemiau esančiame paveiksle atvaizduotas funkcines sritis.  

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

168 lapas iš 228 
E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 

            

 

 

 

 

38 pav. UKSMIS funkcinė schema 

Pagrindinės UKSMIS funkcinės sritys: 

1. Duomenų apsikeitimo funkcinė sritis skirta duomenų iš kitų valstybės informacinių 

sistemų, valstybinių ir/ ar žinybinių registrų gavimui. 

2. Stebėsenos rodiklių funkcinė sritis skirta ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių tvarkymui, 

jų verčių nustatymo taisyklių ir ribinių reikšmių tvarkymui. 

3. Analizės funkcinė sritis skirta ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių analizės vykdymui 

pagal iš anksto suteiktas prieigos prie duomenų teises ir tam suteikiant įvairias analitines 

priemones. 

4. Apklausų tvarkymo funkcinė sritis skirta kurti ir organizuoti su ugdymo karjerai veiklų 

procesais susijusių asmenų apklausoms, siekiant gauti Subjektyvius kokybinius duomenis, 

susijusius su ugdymo karjerai veiklų procesais ir jų rezultatais. 

5. Publikavimo funkcinė sritis skirta publikuoti ugdymo karjerai stebėsenos rezultatus. 

6. Duomenų įvedimo funkcinė sritis skirta atsiradus specifinio tyrimo poreikiui, įvesti 

informaciją į UKSMIS.  

7. Administravimo funkcinė sritis apima naudotojų ir jų teisių administravimo, saugumo 

užtikrinimo bei kitas sistemos veikimui užtikrinti reikalingas priemones. 

Tam, kad būtų realizuota 38 paveiksle pateikta funkcinė schema ir sukurtos visos reikiamos 
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technologinės priemonės ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio įgyvendinimui, keliami tokie 

UKSMIS sukūrimo uždavinai: 

► Parengti UKSMIS reikalavimų specifikaciją;  

► Atlikti programinės įrangos projektavimą ir programavimą, kurių metu būtų sukurta veikianti 

UKSMIS, parengta testavimui; 

► Vykdyti funkcinių ir nefunkcinių UKSMIS reikalavimų testavimą bei pašalinti jo metu 

užfiksuotas klaidas ir problemas; 

► Sukurti visą UKSMIS naudojimui ir eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, kuri apima sistemos 

pagalbą, sistemos vartotojo dokumentaciją, instrukcijas, tvarkas ir taisykles; 

► Įdiegti UKSMIS, vykdant mokymus, priėmimo testavimą ir sistemos bandomąją eksploataciją. 

 

Atsižvelgiant į informacinę-technologinę aplinką gali būti formuojamos šios ugdymo karjerai 

stebėsenos sistemos plėtros kryptys: 1) Papildomų UKSMIS integracijų su valstybės registrais ir 

informacinėmis sistemomis sukūrimas arba duomenų mainų per ŠVIS panaudojimas; 2) UKSMIS 

funkcijų praplėtimas. 

 

8.9 Modelio tvarumo palaikymo ir funkcionavimo kokybės užtikrinimo 

rekomendacijos 

Modelio tvarumo palaikymui būtina užtikrinti šių sričių funkcionavimą: 

► duomenų teikimo; 

► modelio funkcionalumo palaikymo; 

► rezultatų pateikimo. 

Duomenų teikimas yra apibūdinamas kaip veikla, kurios metu duomenys iš registrų bei informacinių 

sistemų patenka į UKSMIS. Dalis duomenų bus teikiami švietimo registrų ir/ ar informacinių sistemų, 

tačiau su ugdymo karjerai paslaugų teikimu susijusių duomenų teikimo funkciją „rankiniu“ būdu atliks 

paslaugų teikėjai. Duomenų teikimo funkcijai palaikyti yra svarbios šios duomenų savybės: 

► savalaikiškumas, t. y. duomenys į sistemą patenka suderintu laiku. Iš anksto nustatytas duomenų 

pateikimo periodiškumas suderintas su informacijos teikėjais bei galimybė sistemoje matyti 

vėluojančią informaciją leistų pasiekti duomenų savalaikiškumą arba identifikuoti problemines 
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sritis; 

► vientisumas. Duomenų vientisumo praradimas reiškia, jog duomenys atsitiktinai ar dėl kažkieno 

įsikišimo buvo pakeisti, o tai užkerta kelią įgaliotiems asmenims pasiekti reikiamą informaciją. 

Duomenų vientisumo neišlaikymas UKSMIS sutrikdytų pagrindines sistemos funkcijas, nes būtų 

neįmanoma pasiekti duomenų. Norint tam užkirsti kelią reikia užtikrinti saugią ir efektyvią 

naudotojų tapatybės nustatymo sistemą, kuri leistų greitai atsekti įvairius įvykusius duomenų 

pakeitimus. Taip pat, rekomenduotina naudoti pažangiausias audito praktikas, kurios padėtų 

pasiekti, jog duomenys į UKSMIS patenka reikiamu formatu bei logiškai teisingi (techninėje 

specifikacijoje numatyti audito procesai, duomenų rezervinis kopijavimas bei neatitikimų 

registravimai); 

► patikimumas t.y. duomenys, patenkantys į sistemą yra patikimi. Dėl UKSMIS integracijos su 

kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais, kurios yra valdomos valstybinių institucijų, ir 

kurios naudojasi informacijos rinkimo ir tvarkymo metodikomis duomenų patikimumas neturėtų 

nukentėti. Šiuo atveju sistemos diegėjams ir prižiūrėtojams svarbu užtikrinti, kad visos UKSMIS 

integracijos veikia be sutrikimų. 

Ne visos klaidos ar netikslumai gali būti pastebėti ir ištaisyti vien sistemos pagalba, svarbu didinti ir 

specialistų, atsakingų už duomenų surinkimą ir priežiūrą, atsakomybę ir kruopštumą. Kadangi modelis 

yra dinamiškas ir yra numatomos modelio plėtimo ir tobulinimo galimybės, būtina užtikrinti jo 

lankstumą, kuris leistų atsisakyti jau nebeaktualių duomenų šaltinių arba integruoti naujus.  

Modelio funkcionalumo palaikymas svarbus tuo, jog leidžia sistemos naudotojams efektyviai 

vykdyti Lietuvos ugdymo karjerai sistemos stebėsena, t.y. sukurtas modelis veikia ir yra naudojamas 

pagal paskirtį. Modelio funkcionalumo užtikrinimui svarbu garantuoti, kad: 

► modelio įgyvendinimui naudojama informacinė sistema veikia ir yra prižiūrima bei keičiasi 

priklausomai nuo to, kuria linkme yra tobulinamas pats ugdymo karjerai stebėsenos modelis; 

► modelio logika ir veikimo principai atitinka naudotojų poreikius.  

Už UKSMIS atsakingi sistemos administratoriai turi periodiškai peržiūrėti registruotų naudotojų 

sąrašus juos papildyti ar ištrinti nebeaktyvius naudotojus. pasirūpinti techninės įrangos tinkamumu ir 

savalaikiu atnaujinimu. Kad asmenys naudotųsi ugdymo karjerai stebėsenos sistema svarbu organizuoti 

mokymus, kurie suteiktų reikiamų žinių ir kompetencijų. 

Rezultatų pateikimas yra apibūdinamas kaip modelio tikslų pasiekiamumas t.y. ar naudojantis 
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sistema galima atlikti efektyvią Lietuvos ugdymo karjerai sistemos stebėseną. Todėl modelio palaikymui 

svarbu užtikrinti, jog sistema yra lanksti, rodiklių sąrašai yra atnaujinami pagal poreikius. Atsiradus 

kitokiam poreikiui, keičiamos ataskaitų formos.  

Kokybės užtikrinimo metodika 

Norint užtikrinti kokybišką modelio sukūrimą, įdiegimą ir funkcionavimą rekomenduojama laikytis 

kokybės užtikrinimo metodikos, kuri leistų sukurti kokybės strategijas tiek modelio įgyvendinimui, tiek ir 

vėliau – modelio bei sistemos funkcionavimui. 

Kokybės valdymo metodika turi užtikrinti, kad įgyvendinamas modelis atitiktų lūkesčius ir Projekto 

pradžioje iškeltus tikslus. Sudarydami kokybės valdymo planą vadovavomės pasaulyje pirmaujančiomis 

praktikomis, projektuose išbandytu kokybės valdymo procesu ir ISO procedūromis. Kokybės valdymo 

proceso struktūra susideda iš trijų etapų: 

► planavimo; 

► kokybės užtikrinimo; 

► kontrolės. 

 

Reikalavimų kokybei 

(kokybės valdymui) 

nustatymas

Reguliarus bendros 

projekto eigos stebėjimas

Konkrečių projekto 

rezultatų atitikimo 

nustatytiems 

reikalavimams įvertinimas

PLANAVIMAS
KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMAS
KONTROLĖ

 

39 pav. Kokybės valdymo struktūra 

• Planavimo etapo metu nustatomas pirminiams ir galutiniams modelio įgyvendinimo rezultatams 

taikytinas kokybės standartas ir būdai, kaip jo pasiekti, t.y. sutariama dėl darbo rezultatų turinio ir 

detalios kiekvieno darbo rezultato peržiūros. 

• Kokybės užtikrinimo etape, kuris tęsiasi modelio įgyvendinimo metu, vyksta reguliarus veiklų 

eigos stebėjimas, kad būtų įsitikinta, jog darbų rezultatai tenkina iškeltus reikalavimus kokybei. 

Žemiau pateikiamoje schemoje  pavaizduota siūloma kokybės užtikrinimo procedūra. 
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Tarpinis įgyvendinimo 

rezultatas

Ar 

tarpiniai / gairių rezultatai 

atitinka reikalavimus ? 

Dokumentuojami rezultatai, 

aptariama ir dokumentuojama 

patirtis

Numatoma neatitikimo 

priežastis

Rezultatai

2

4

Šalinamas neatitikimas

3

Etapo pabaiga

5

Modelio įgyvendinimo pradžia

1

Taip

Ne

 

40 pav. Kokybės užtikrinimo procedūra 

► Kontrolės etape, kuris inicijuojamas pasiekus atitinkamą įgyvendinimo etapą, vertinama, kaip 

konkretūs etapo rezultatai atitinka nustatytus kokybės standartus ir, jei reikia, parenkami būdai, 

kaip pašalinti neatitikimus ir/ar jų atsiradimo priežastis. Paminėtini tokie kokybės kontrolės 

metodai: 

− Patikrinimas. Patikrinimo metu vykdomas įvertinimas ir apžiūra. Šių darbų tikslas yra 

nustatyti, ar modelio įgyvendinimo etapo rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus. 

Patikrinimas gali būti atliktas bet kuriame etapo žingsnyje. Galima tikrinti ir pirminius, ir 

galutinius etapo rezultatus. Dažnai sutinkami tokie patikrinimo sinonimai kaip peržiūra, 

atliktų darbų peržiūra, auditas ir kiti.  

− Kontrolės grafikai. Kontrolės grafikai yra grafinis modelio įgyvendinimo etapų bei darbų 

rezultatų pateikimas laiko skalėje. Šie grafikai yra naudojami norint nustatyti, ar procesas 

valdomas, ar nėra rezultatų pokyčių, atsiradusių dėl pašalinių ar nekontroliuojamų veiksnių. 

Jei tokių pokyčių yra, juos būtina nustatyti ir ištaisyti. Jei procesas valdomas, jo koreguoti 

nereikia. Darbų korekcijos yra galimos, jei tikima, kad tai sukurs daugiau pridėtinės vertės, 
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tačiau jei modelio įgyvendinimas yra valdomas, jo modifikuoti nereikėtų. Dažniausia 

kontrolės grafikų paskirtis yra pasikartojančių darbų stebėjimas, tačiau kontrolės grafikus 

galima panaudoti kaštų, terminų ir kitų rezultatų kontrolei. Tai padeda užtikrinti  rezultatų 

kokybę.  
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Priedas Nr. 1 – Ugdymo karjerai strateginių dokumentų nuostatų analizė 

Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Stebėsenos sritis Nr. 1 – Atitiktis  

2000 m. kovo 23 -24 d. Europos 

Vadovų Tarybos pirmininkavimo 

išvados 

(angl. Lisbon European Council 

23 and 24 March 2000 

presidency conclusions) 

„Europos ugdymo ir mokymo (angl. education and 

training) sistema turi adaptuotis prie žinių visuomenės ir 

geresnių įdarbinimo sąlygų poreikio. Ji turi suteikti ugdymo 

ir mokymo galimybes, pritaikytas įvairioms tikslinėms 

grupėms, esančioms skirtinguose savo gyvenimo etapuose: 

jauniems žmonėms, suaugusiems bedarbiams ir tiems, 

kurių įgūdžiai  gali tapti nebereikalingi dėl staigių 

pokyčių.“ 

Ugdymui karjerai keliamas uždavinys – 

nukreipti kiekvieną asmenį į tinkamą sritį 

pagal jo gebėjimus taip, kad būtų pasiektas 

maksimalus produktyvumas77. 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 

„Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių 

- 

                                                 

77 Bankauskienė, Nijolė; Surgėlienė, Jurgita. Students’ of engineering and social sciences judgement of vocational briefing and counselling at schools. Global Cooperation in Engineering 

Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development : conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas : 

Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 25-30. [0,500]. 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

IX-1700 „Dėl valstybinės 

švietimo strategijos 2003–2012 

metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 

71-3216) 

visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos 

ekonomikos prioritetus, švietimui tenka ši misija: 

► padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, 

atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei 

asmeninių gebėjimų lygį<...>.“ 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2003 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 

ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos 

ir jos įgyvendinimo veiksmų 

plano tvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 

56-1955) 

„<...>5. Profesinio orientavimo strategijos pagrindinis 

tikslas – sukurti aplinką profesinio orientavimo sistemai bei 

paslaugų plėtotei Lietuvoje atsižvelgiant į šalies 

ekonominės bei socialinės raidos perspektyvas ir 

individualius kiekvieno visuomenės nario 

poreikius.<...>“ 

„<...>Profesinio orientavimo metodai ir priemonės 

palengvina bendravimą tarp kliento ir profesinio 

orientavimo specialisto, suteikia sisteminį pagrindą 

problemų analizei ir sprendimui. Turi būti parengtos, 

adaptuotos bei atnaujintos programos, priemonės ir 

Tikslas – sukurti aplinką profesinio 

orientavimo sistemai bei paslaugų plėtotei 

Lietuvoje atsižvelgiant į šalies ekonominės 

bei socialinės raidos perspektyvas ir 

individualius kiekvieno visuomenės nario 

poreikius. 

Strategijoje teigiama, kad reikia parengti, 

adaptuoti bei atnaujinti programas, 

priemones ir metodus, atsižvelgiant į 

šiandieninius individo poreikius. 

Profesinio orientavimo strategijoje (2003, p. 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

metodai atsižvelgiant į šiandieninius individo 

poreikius.<...>“ 

„<...>74. Siekiant įgyvendinti profesinio orientavimo 

tikslus, daug dėmesio reikia skirti profesinio orientavimo 

paslaugų kokybei užtikrinti. Reikia vadovautis, kad 

paslaugų kokybę atspindi šie rodikliai: 

<...>74.2. tikslingumas – teikiamos paslaugos atitinka 

individualius gyventojų bei visuomenės poreikius;<...>“ 

74) pažymima, kad, siekiant įgyvendinti 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

tikslus, svarbu išlaikyti ir gerinti paslaugų 

kokybę. Todėl siūloma vadovautis profesinio 

orientavimo paslaugų kokybės rodikliais, kur 

vienas iš jų – tikslingumo rodiklis nurodo 

stebėti kiek teikiamos paslaugos atitinka 

individualius gyventojų ir visuomenės 

poreikius78. 

Lietuvos švietimo koncepcija ir 

jos įgyvendinimo programa, V., 

1992 

„Svarbiausi ugdymo tikslai:<...> 

► ugdyti asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, pasiryžusį 

ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame socialiniame, 

ekonominiame gyvenime ir jį tobulinti;<...>“. 

- 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. 

Jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo 

rinką priemonės (jų tikslai): 

- 

                                                 

78 Natalija Šedžiuvienė, Liucija Urbonienė - Profesinis orientavimas aukštojoje mokykloje: veiklos principai ir kryptys, Pedagogika, 2008 m. Nr. 90, psl. 18-25,VPU leidykla ISSN 1392-0340. 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

184 lapas iš 228 

E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo rekomendacijos 

 

 

 

 

Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

nutarimas Nr. 10 „Dėl jaunimo 

profesinio orientavimo ir 

integravimo į darbo rinką 

priemonių“ (Žin.,  1998, Nr. 5-

86) 

► „Suderinti jaunimo profesinį parengimą su 

strateginėmis Lietuvos ekonomikos plėtros 

kryptimis;<...> 

► Sudaryti sąlygas susipažinti su specialybėmis, 

profesinio mokymo įstaigomis, darbo sritimis, 

užimtumu, nustatyti ir įvertinti savo polinkius ir 

galimybes;<...>“ 

Europos Komisija (2010) 

„Bendrieji Europos mokytojų 

kompetencijos ir kvalifikacijos 

principai“ 

 

(angl. European Comission, 

„Common European Principles 

for Teacher Competences and 

Qualification“. European 

„<...> Mokytojų profesija, kuri apima pareigą ugdyti visų 

besimokančiųjų potencialą, labai stipriai įtakoja visuomenę 

ir atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį atskleidžiant 

žmogaus potencialą ir formuojant ateities kartas.<...>“ 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Comission, 2010) 

Europos Tarybos 2007 metų 

rezoliucija „Nauji įgūdžiai 

naujiems darbams“ 

(angl. The Council of the 

European Union resolution on the 

new skills for new jobs) (2007/C 

290/01) 

 

„Pabrėžiamas poreikis: 

► Visiems Europos piliečiams suteikti galimybę 

sustiprinti žinių, įgūdžių ir kompetencijų lygius, 

siekiant prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir pereiti prie 

naujų ir geresnių darbo vietų, pasinaudojant jau 

egzistuojančiais Europos ir nacionalinio lygio 

instrumentais. 

► Prognozuoti atitinkamų gebėjimų poreikį ir gebėjimų 

trūkumus, kurie atsiranda Europos darbo rinkoje. 

► Patobulinti žinių, gebėjimų ir kompetencijų atitiktį 

visuomenės, ekonomikos poreikiams kaip priemonę 

skatinti konkurencingumą ir augimą, taip pat ir 

stipresnę socialinę sanglaudą Europoje.“ 

Europos Tarybos 2007 metų rezoliucija „Nauji 

įgūdžiai naujiems darbams“ (angl. New Skills 

for New Jobs) ir po jos 2008 metais išleista 

Europos Komisijos strategija „Nauji įgūdžiai 

naujiems darbams: darbo jėgos poreikių 

prognozavimo ir atitinkamų gebėjimų 

ugdymas“ (angl. Anticipating and matching 

labour market and skills needs), kuriose 

keliamas darbo jėgos poreikių prognozavimo 

ir atitinkamų gebėjimų ugdymo klausimas. 

Europos Komisijos komunikatas 

„Nauji įgūdžiai naujiems 

„Dauguma ne fizinio darbo pozicijų užimti reikalingi 

aukštos kvalifikacijos darbuotojai <...>. Paslaugų sektoriuje 

2007 metų Europos Komisijos 

rekomendacijose įvardijamos bendrosios 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

darbams: darbo jėgos poreikių 

prognozavimo ir atitinkamų 

gebėjimų ugdymas“ 

(angl. Communication from the 

Commission - New Skills for New 

Jobs: Anticipating and matching 

labour market and skills needs) 

(COM(2008) 868/3) 

vyrauja aiški tendencija, jog vis labiau bus reikalingas žinių 

rinkinys, kuris nebus susijęs su jų įprastai atliekamomis 

veiklomis <...>. Daugumoje žinioms imlių sektorių yra 

reikalingos tiek vadybinės, tiek mokslinės žinios. 

Socialinės apsaugos sektoriuje reikalingas tolimesnis 

kompetencijų atnaujinimas, norint padidinti paslaugų 

kokybę. Tai pasireiškia augančiu transversalių 

kompetencijų, tokių kaip problemų sprendimo, analitinių 

įgūdžių, savęs valdymo, bendravimo, lingvistinių ir 

bendrųjų kompetencijų.“  

kompetencijos, kurios reikalingos, kad 

asmuo galėtų tobulėti, įsitvirtinti ir 

sėkmingai siekti mokymosi ar darbo tikslų. 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Nr. I-1489 (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 

XI-1281 (Žin., 2011-03-31, Nr. 

„Švietimo sistemos principai yra šie: 

► lygios galimybės – švietimo sistema yra socialiai 

teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą, 

kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, 

bendrojo išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos 

įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją 

Mokinių ugdymas karjerai, kaip švietimo 

sistemos sudedamoji dalis, yra grindžiamas 

lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais kaip 

ir visa švietimo sistema. 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

38-1804)  ar įgyti naują; 

► kontekstualumas – švietimo sistema yra glaudžiai 

susieta su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos 

kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat 

kintančias visuomenės reikmes; 

► veiksmingumas – švietimo sistema siekia geros 

kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama 

turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir 

planuodama savo veiklą, remdamasi veiksminga 

vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais; 

► tęstinumas – švietimo sistema yra lanksti, atvira, 

pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro 

sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.“ 

Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centro 

direktoriaus 2009 m. birželio 23 d 

 „Profesinės informacijos sklaidos tikslas – užtikrinti, kad 

mokyklos ir kitos profesinio informavimo, konsultavimo ir 

ugdymo karjerai paslaugas teikiančios institucijos laiku 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

įsakymas Nr. R1-227 „Dėl 

profesinio informavimo  

informacijos sklaidos metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“ 

gautų ir teiktų objektyvią, patikimą, naujausią informaciją, 

atitinkančią tikslinių grupių poreikius ir prioritetus.“ 

Stebėsenos sritis Nr. 2 – Bendradarbiavimas 

Europos Komisijos komunikatas 

„2020 m. Europa: Pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo 

strategija“, KOM(2010)2020 

galutinis 

„Pavyzdinė iniciatyva Judus jaunimas 

Tikslas – siekti geresnių Europos aukštojo mokslo įstaigų 

rezultatų ir stiprinti jų tarptautinį patrauklumą, gerinti 

visų lygių mokymo ir švietimo kokybę ES, derinant 

kompetenciją ir lygias galimybes, skatinant studentų ir 

stažuotojų judumą, ir gerinti jaunimo užimtumo padėtį.“ 

Strategijoje įvardijamos septynios pagrindinės 

iniciatyvos (angl. flagship initiatives), skirtos 

pažangiam, tvariam ir integraliam ekonomikos 

augimui užtikrinti. Viena iš jų, kalbanti apie 

bendradarbiavimą yra Judus jaunimas (angl. 

Youth on the Move). 

Remiantis Judaus jaunimo iniciatyva, 

pabrėžiamas siekis pagerinti Europos aukštojo 

mokslo sistemos kokybę ir sustiprinti 

tarptautinį jos patrauklumą skatinant studentų 

ir stažuotojų mobilumą.  
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Europos bendrija, „Mokymosi 

visą gyvenimą Europos 

kvalifikacijų sąranga (EKS)“. 

Europos Bendrijų oficialiųjų 

leidinių biuras, 2009 

„EKS79 yra bendra europinė atraminė sistema, siejanti šalių 

kvalifikacijų sistemas ir veikianti kaip perkėlimo 

mechanizmas, kad skirtingų Europos šalių ir sistemų 

kvalifikacijos taptų aiškesnės ir suprantamesnės. Ji turi du 

pagrindinius tikslus: skatinti piliečių mobilumą tarp šalių 

ir palengvinti mokymąsi visą gyvenimą.“ 

- 

Europos Komisija (2010) 

„Bendrieji Europos mokytojų 

kompetencijos ir kvalifikacijos 

principai“ 

(angl. European Comission, 

„Common European Principles 

for Teacher Competences and 

Qualification“. European 

Comission, 2010) 

Šie bendrieji Europos principai turi būti varomoji teisės 

aktų kūrimo jėga, kuri pakeltų švietimo kokybę ir 

efektyvumą visoje Europos Sąjungoje.<...> 

► Profesija, grįsta partnerystėmis: institucijos, 

suteikiančios mokytojams kvalifikaciją turi vykdyti 

savo veiklą bendradarbiaujant su mokyklomis, vietine 

darbo rinka (aplinka), darbo praktika grįsto mokymą 

teikiančiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis 

šalimis<...>.“ 

- 

                                                 

79 Europos kvalifikacijų sąranga. 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2003 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 

ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos 

ir jos įgyvendinimo veiksmų 

plano tvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 

56-1955) 

„Profesinio orientavimo kaitos gairės: 

<...> sukurti profesinio orientavimo sistemos koordinavimo 

struktūrą, numatyti kiekvienos šios struktūros grandies 

atsakomybę ir funkcijas bei sąveiką tarp jų; <...> įkurti 

Lietuvos profesinio orientavimo tarnybą, kuri 

užtikrintų Lietuvos apskričių ir savivaldybių 

partnerystę <...>“. 

„74. Siekiant įgyvendinti profesinio orientavimo tikslus, 

daug dėmesio reikia skirti profesinio orientavimo paslaugų 

kokybei užtikrinti. Reikia vadovautis, kad paslaugų kokybę 

atspindi šie rodikliai: 

<...>74.5. aktyvus dialogas su socialiniais partneriais – 

mokymo institucijomis, darbdaviais, darbo biržomis, 

profesinėmis sąjungomis, apskričių ir savivaldybių 

administracijomis;<...>.“ 

Profesinio orientavimo strategijoje (2003, p. 

74) pažymima, kad, siekiant įgyvendinti 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

tikslus, svarbu išlaikyti ir gerinti paslaugų 

kokybę. Todėl siūloma vadovautis profesinio 

orientavimo paslaugų kokybės rodikliais, kur 

aktyvaus dialogo su socialiniais partneriais 

rodiklis nurodo stebėti dialogo su mokymo 

institucijomis, darbdaviais, darbo biržomis, 

profesinėmis sąjungomis, apskričių ir 

savivaldybių administracijomis vyksmą. 

Europos Komisijos „Svarbiausios tezės sako, kad įvairiapusiu ir nuosekliu Profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklų 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

memorandumas „Mokymosi visą 

gyvenimą memorandumas“, 

SEC(2000) 1832 

mokymusi visą gyvenimą reiktų siekti:<...> 

► Užtikrinti, kad kiekvienam būtų lengvai prieinama 

kokybiška informacija ir patarimai apie mokymosi 

galimybes visoje Europoje per visą gyvenimą.<...>“ 

siekis yra užtikrinti, kad kiekvienas asmuo 

galėtų lengvai pasiekti informaciją apie 

mokymosi visą gyvenimą ir profesinės 

veiklos galimybes visoje Europoje. 

Profesinis orientavimas yra svarbus lokaliu, 

regioniniu ir nacionaliniu lygiu. ES kontekste 

profesinis orientavimas atlieka vieną iš 

svarbiausių vaidmenų, propaguojant 

mokymąsi visą gyvenimą ir galimybę 

prisitaikyti prie pastoviai besikeičiančių 

sąlygų darbo rinkoje.  

“Europos Tarybos jaunimo 

politikos ateitis: Darbotvarkė 

2020“ 

(angl. 8th Council of Europe 

Conference of Ministers 

„Mes sutarėme, kad žemiau pateiktų prioritetų 

įgyvendinimas turi būti atliktas taikant šiuos būdus, 

metodus ir instrumentus:  

Kalbant apie jaunimo politikos plėtrą ir 

bendradarbiavimo skatinimą.<...> 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

responsible for Youth Kyiv, 

Ukraine, 10-11 October 2008 

“The future of the Council of 

Europe youth policy: AGENDA 

2020“) 

► Tarpvyriausybinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

vystant jaunimo politiką plėtojimas, formuojant tam 

tikrus standartus ir remiant jų įgyvendinimą;<...> 

► Įvairių bendradarbiavimo mechanizmų tarp valstybinių 

ir nevyriausybinių organizacijų taikymas;<...>.“ 

Europos Komisijos komunikatas 

„ES jaunimo strategija. 

Investicijos ir galimybių 

suteikimas Atnaujintas atvirasis 

koordinavimo metodas, taikomas 

sprendžiant jaunimo problemas ir 

suteikiant jiems daugiau 

galimybių“. 

KOM(2009) 200 galutinis 

„Strategijos įgyvendinimo principai: 

►  Įgyvendinimas; 

►  Faktais grindžiamas politikos formavimas; 

►  Supaprastintos ataskaitos; 

►  ES programų ir fondų mobilizavimas;  

►  Bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis ir 

tarptautinėmis organizacijomis.“ 

Strategijos įgyvendinimo principai: 

► ES strategijos įgyvendinimas 

nacionaliniame lygmenyje; 

► Faktais grįstos jaunimo politikos 

formavimas; 

► Atskaitomumas ir informavimas; 

► ES programų ir fondų mobilizavimas; 

► Bendradarbiavimas su kitomis ES 

institucijomis ir tarptautinėmis 

organizacijomis. 

Stebėsenos sritis Nr. 3 – Užimtumas  
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Bolonijos procesas 2020 – 

Europos aukštojo mokslo erdvė 

naujame dešimtmetyje 

„<...> sekančiu dešimtmečiu siūloma dėmesį sutelkti į 

aukštojo mokslo kokybę, prieinamumą ir aukštojo mokslo 

sistemų įvairovės plėtojimą. Suformuluota dešimt Europos 

aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį 

prioritetų:<...> 

► absolventų įsidarbinamumas;<...>.“ 

- 

2000 m. kovo 23 -24 d. Europos 

Vadovų Tarybos pirmininkavimo 

išvados 

 

(angl. Lisbon European Council 

23 and 24 March 2000 

presidency conclusions) 

„Siekiami tikslai:<...> 

► Visuomenės įtraukimas; 

► Darbo rinkos efektyvumas;<...>“. 

- 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. 

nutarimas Nr. 1047 „Dėl 

„<...> Efektyviai įgyvendinti aukštojo mokslo ir studijų 

reformą, užtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, 

taip pat skatinti ūkio konkurencingumą ir spręsti migracijos 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008–2010 metų 

programos patvirtinimo“ (Žin., 

2008, Nr. 124-4718) 

problemas.“ 

Europos Komisijos komunikatas 

„2020 m. Europa: Pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo 

strategija“, KOM(2010) 2020 

galutinis 

„Pagrindiniai tikslai: 

► Dirbančių žmonių dalies didinimas (75 proc. 

darbingo amžiaus (20–64 metų) žmonių turėtų 

dirbti)<...>.“ 

„Pavyzdinė iniciatyva „Judus jaunimas“. 

Tikslas – siekti geresnių Europos aukštojo mokslo įstaigų 

rezultatų ir stiprinti jų tarptautinį patrauklumą, gerinti visų 

lygių mokymo ir švietimo kokybę ES, derinant 

kompetenciją ir lygias galimybes, skatinant studentų ir 

stažuotojų judumą, ir gerinti jaunimo užimtumo padėtį.<...> 

Pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 

kūrimo darbotvarkė“. 

Ugdymo karjerai / profesinio orientavimo 

sričiai ypač aktualios dvi iniciatyvos: „Judus 

jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 

kūrimo darbotvarkė“. 

Remiantis pirmąja iniciatyva („Judus 

jaunimas“), pabrėžiamas siekis pagerinti 

Europos aukštojo mokslo sistemos kokybę ir 

sustiprinti tarptautinį jos patrauklumą 

skatinant studentų ir stažuotojų mobilumą. 

Pavyzdžiui, visiems europiečiams turėtų būti 

suteikta daugiau galimybių įsidarbinti visose 

valstybėse narėse, o profesinė kvalifikacija ir 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Tikslas – sudaryti sąlygas modernizuoti darbo rinkas, kad 

būtų didinamas užimtumo lygis ir užtikrinimas mūsų 

socialinių modelių tvarumas. Tai reiškia sudaryti geresnes 

sąlygas įgyti naujų įgūdžių, kurie leistų mūsų nūdienos ir 

ateities darbo jėgai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir prireikus 

keisti profesiją, mažinti nedarbą ir didinti darbo našumą.„ 

 

 

patirtis turėtų būti tinkamai pripažįstama. 

Antrojoje iniciatyvoje („Naujų įgūdžių ir 

darbo vietų kūrimo darbotvarkė“) pabrėžiama 

darbo rinkos modernizavimo svarba, kad būtų 

didinamas užimtumas ir užtikrinamas mūsų 

socialinių modelių tvarumas. Iniciatyvoje 

numatyti veiksmai, padėsiantys: pagerinti 

darbo rinkos lankstumą ir saugumą 

(flexicurity principas), motyvuoti žmones 

investuoti į gebėjimų ugdymą ir kvalifikacijos 

kėlimą, kad ji atitiktų darbo rinkos poreikius, 

užtikrinti tenkinančias darbo sąlygas, pagerinti 

naujų darbo vietų kūrimo sąlygas ir pan. 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 

IX-1700 „Dėl valstybinės 

„Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių 

visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

švietimo strategijos 2003–2012 

metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 

71-3216) 

ekonomikos prioritetus, švietimui tenka ši misija: 

► užtikrinti darnią, žiniomis grįstą krašto ūkio, aplinkos ir 

kultūros plėtrą, vidinį ir tarptautinį ūkio 

konkurencingumą, nacionalinį saugumą ir demokratinės 

valstybės raidą ir taip stiprinti visuomenės kūrybines 

galias; 

Įgyvendindamas šią misiją, švietimas turi padėti Lietuvos 

valstybei ir visuomenei pasiekti šių strateginių tikslų:<...> 

► sukurti ir išplėtoti žiniomis grindžiamą konkurencingą 

ūkį;  

► užtikrinti žmonių užimtumą;<...>.“ 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Nr. I-1489 (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 

„26 straipsnis. Informavimas apie švietimą: <...> 

3. Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos – 

informacija apie mokymosi galimybes pagal profesinio 

mokymo, aukštesniųjų ir aukštojo mokslo studijų 

programas, mokymosi galimybes kitų šalių mokyklose, 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

XI-1281 (Žin., 2011-03-31, Nr. 

38-1804) 

įsidarbinimo galimybes Lietuvos darbo rinkoje ir 

konsultavimas. Šios paslaugos teikiamos mokyklose, 

informavimo centruose, konsultavimo tarnybose, darbo 

biržose pagal švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir 

darbo ministrų nustatytus reikalavimus.“ 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2006 m. birželio 15 d. priimtas 

„Lietuvos Respublikos Užimtumo 

rėmimo įstatymas“, Nr. X-694 

(Žin., 2006, Nr. 73-2762) 

Lietuvos Respublikos užimtumo 

rėmimo įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. XI-334 (Žin., 2011, 

Nr. 38-1804) 

„Užimtumo rėmimo sistemos tikslas – siekti visiško 

gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę atskirtį ir 

stiprinti socialinę sanglaudą. <...>“ 

- 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

„Projekto uždavinys – teikti paramą Švietimo ir mokslo, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms bei Žmonių 

Profesinio orientavimo strategijoje (2003, p. 

74) pažymima, kad, siekiant įgyvendinti 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2003 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 

ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos 

ir jos įgyvendinimo veiksmų 

plano tvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 

56-1955) 

išteklių plėtros programų paramos fondui kuriant politikos 

gaires, stiprinant institucinius gebėjimus ir planuojant 

konkrečią bandomąją veiklą, skatinančią tęstinę profesinio 

mokymo plėtrą, tęstinio profesinio mokymo ir mokymosi 

visą gyvenimą plėtotę bei užtikrinant darbo jėgos 

konkurencingumą ir gebėjimą adaptuotis pasikeitus 

rinkos sąlygoms.“ 

 „Siekiant įgyvendinti profesinio orientavimo tikslus, daug 

dėmesio reikia skirti profesinio orientavimo paslaugų 

kokybei užtikrinti. Reikia vadovautis, kad paslaugų kokybę 

atspindi šie rodikliai:<...> 

74.3. veiksmingumas – įvertinamas profesinio 

orientavimo paslaugų pokytis, sąlygotas padėtimi darbo 

rinkoje;<...>.“ 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

tikslus, svarbu išlaikyti ir gerinti paslaugų 

kokybę. Todėl siūloma vadovautis profesinio 

orientavimo paslaugų kokybės rodikliais, kur 

veiksmingumo rodiklis įvertina profesinio 

orientavimo paslaugų pokytį, nulemtą 

padėties darbo rinkoje. 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. 

„Jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo 

rinką priemonės (pastaba: ir tikslai)<...> 

- 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

nutarimas Nr. 10 „Dėl jaunimo 

profesinio orientavimo ir 

integravimo į darbo rinką 

priemonių“ (Žin.,  1998, Nr. 5-

86) 

► suteikti besimokantiesiems pradinių verslo 

organizavimo žinių 

► praktinio darbo metu suteikti jaunimui pradinių 

profesinių žinių ir taip padėti jiems integruotis į darbo 

rinką 

► skatinti jaunimą įsigyti profesiją, kad sumažėtų jaunų 

žmonių, ateinančių į darbo rinką be profesijos ir 

kvalifikacijos 

► mažinti jaunimo nedarbą 

► sudaryti palankesnes sąlygas baigusiam mokslus 

jaunimui imtis darbinės veiklos, lanksčiau taikyti 

įvairias užimtumo formas siekti subalansuoti darbo 

paklausą ir pasiūlą, plėsti jaunimo integravimo į darbo 

rinką galimybes užtikrinti paramą jaunimui 

prisitaikymo darbo rinkoje laikotarpiu 

► plėsti jaunimo įtraukimo į darbinę veiklą galimybes bei 
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Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

formas“. 

Europos socialinė chartija (Žin., 

2001, Nr. 4-1704) 

„Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta 

teisė į darbą, Šalys įsipareigoja: 

► Vienu iš pagrindinių savo tikslų ir pareigų laikyti kuo 

didesnio ir pastovesnio užimtumo siekimą ir išlaikymą, 

kad ateityje būtų pasiektas visiškas užimtumas.<...> 

►  Organizuoti arba skatinti atitinkamą profesinį 

orientavimą, rengimą ir perkvalifikavimą.“ 

- 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m. gruodžio 4 d. priimtas 

„Lietuvos Respublikos jaunimo 

politikos pagrindų įstatymas“ Nr. 

IX-1871 (Žin., 2003, Nr. 119-

5406). 

 „Jaunimo politika įgyvendinama Lietuvos Respublikos 

tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

nustatytomis sąlygomis šiose srityse:<...> 

► švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo; 

► neformalaus ugdymo; 

► darbo ir užimtumo;<...>.“ 

Vykdoma kryptinga veikla, kuria 

sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama 

sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno 

žmogaus asmenybei bei integravimuisi į 

visuomenės gyvenimą. 

2008 spalio mėn. Kijeve ET 

Jaunimo ministrų konferencijoje 

„Mes sutarėme, kad žemiau pateiktų prioritetų 

įgyvendinimas turi būti atliktas taikant šiuos būdus, 

- 
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patvirtintas dokumentas „Agenda 

2020“ 

metodus ir instrumentus:<...> 

► jaunų žmonių socialinė įtrauktis;<...>. 

Europos Komisijos komunikatas 

„ES jaunimo strategija. 

Investicijos ir galimybių 

suteikimas Atnaujintas atvirasis 

koordinavimo metodas, taikomas 

sprendžiant jaunimo problemas ir 

suteikiant jiems daugiau 

galimybių“ KOM(2009) 200 

galutinis 

„Remiantis turimomis žiniomis apie jaunimo padėtį, 

siūloma nauja strategija, kurioje numatyti trys bendri ir 

tarpusavyje susieti tikslai, glaudžiai susiję su atnaujintoje 

socialinėje darbotvarkėje nustatytais tikslais:  

► Sukurti daugiau švietimo užimtumo galimybių 

jaunimui<...>.“ 

„Be formaliojo švietimo reikėtų Europos lygmeniu remti 

neformalųjį jaunimo švietimą skatinant mokymąsi visą 

gyvenimą, gerinant neformaliojo švietimo kokybę ir 

pripažįstant jo rezultatus bei geriau integruojant formalųjį ir 

neformalųjį švietimą.“ 

- 

Stebėsenos sritis Nr. 4 – Kompetencijos  

Europos Komisijos komunikatas 

„2020 M. Europa: Pažangaus, 

„<...> Šiuo tikslu Komisija siūlo šiuos ES pagrindinius 

tikslus:   

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strateginiai tikslai: 

http://www.lmitkc.lt/


Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centras 

Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos 

202 lapas iš 228 

E.1.V.4.R.1. Ugdymo karjerai stebėsenos sistemos modelio analizė ir įgyvendinimo rekomendacijos 

 

 

 

 

Dokumento pavadinimas Dokumento nuostatos Komentarai 

tvaraus ir integracinio augimo 

strategija“, KOM(2010) 2020 

galutinis 

► 75 % 20–64 amžiaus žmonių turėtų dirbti.  

► Mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų  būti 

nedidesnė kaip 10 %, bent 40 % jaunesnės kartos 

atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą.“  

„Pavyzdinė iniciatyva Judus jaunimas 

Tikslas – siekti geresnių Europos aukštojo mokslo įstaigų 

rezultatų ir stiprinti jų tarptautinį patrauklumą, gerinti visų 

lygių mokymo ir švietimo kokybę ES, derinant 

kompetenciją ir lygias galimybes, skatinant studentų ir 

stažuotojų judumą, ir gerinti jaunimo užimtumo padėtį.<...> 

Pavyzdinė iniciatyva Naujų įgūdžių ir darbo vietų 

kūrimo darbotvarkė 

Tikslas – sudaryti sąlygas modernizuoti darbo rinkas, kad 

būtų didinimas užimtumo lygis ir užtikrinimas mūsų 

socialinių modelių tvarumas. Tai reiškia sudaryti geresnes 

sąlygas įgyti naujų įgūdžių, kurie leistų mūsų nūdienos ir 

► Dirbančių žmonių dalies didinimas („75 

proc. darbingo amžiaus (20–64 metų) 

žmonių turėtų dirbti“)  

► Aukštąjį išsilavinimą įgyjančių žmonių 

dalies didinimas („bent 40 proc. jaunesnės 

kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį 

išsilavinimą“) 
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ateities darbo jėgai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir prireikus 

keisti profesiją, mažinti nedarbą ir didinti darbo našumą.“ 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. 

nutarimas Nr. 10 „Dėl jaunimo 

profesinio orientavimo ir 

integravimo į darbo rinką 

priemonių“ (Žin.,  1998, Nr. 5-

86) 

„Jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo 

rinką priemonės ir tikslai:<...> 

► suteikti besimokantiesiems pradinių verslo 

organizavimo žinių 

► praktinio darbo metu suteikti jaunimui pradinių 

profesinių žinių ir taip padėti jiems integruotis į darbo 

rinką 

► skatinti jaunimą įsigyti profesiją, kad sumažėtų jaunų 

žmonių, ateinančių į darbo rinką be profesijos ir 

kvalifikacijos 

► mažinti jaunimo nedarbą 

► sudaryti palankesnes sąlygas baigusiam mokslus 

jaunimui imtis darbinės veiklos, lanksčiau taikyti 

įvairias užimtumo formas siekti subalansuoti darbo 

- 
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paklausą ir pasiūlą, plėsti jaunimo integravimo į darbo 

rinką galimybes užtikrinti paramą jaunimui 

prisitaikymo darbo rinkoje laikotarpiu 

► plėsti jaunimo įtraukimo į darbinę veiklą galimybes bei 

formas<...>“. 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 

IX-1700 „Dėl valstybinės 

švietimo strategijos 2003–2012 

metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 

71-3216). 

„Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių 

visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos 

ekonomikos prioritetus, švietimui tenka ši misija: 

► Padėti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti 

kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti 

savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir 

gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės 

gyvenimą;<...>. 

Įgyvendindamas šią misiją, švietimas turi padėti Lietuvos 

valstybei ir visuomenei pasiekti strateginių tikslų:<...> 

- 
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► Sukurti ir išplėtoti žiniomis grindžiamą konkurencingą 

ūkį;<...>.“ 

Lietuvos švietimo koncepcija ir 

jos įgyvendinimo programa, V., 

1992 

„Svarbiausi ugdymo tikslai: 

► Padėti asmeniui atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes 

ir jomis grįsti savo gyvenimą; 

► ugdyti kritiškai mąstantį žmogų, gebantį svarstyti 

esminius žmogaus egzistencijos klausimus, atsakingai 

daryti sprendimus ir savarankiškai veikti;<...>.“ 

Lietuvos švietimo koncepcijoje (1992) 

formuluojami ugdymo tikslai, daugiausiai 

orientuojantys  aktualias dorovinių vertybių 

sistemas: pagarbos sau ir kitam, pagarbos 

demokratijai, pagarbos tautos tradicijoms, 

patriotizmo, tolerancijos, tausojimo, 

rūpinimosi kitais, sąžiningumo, atsakomybės, 

iniciatyvumo bei kūrybiškumo, kokybės 

siekimo, sveikos gyvensenos (Bendrosios 

programos ir išsilavinimo standartai, 2003). 

Europos Tarybos rezoliucija dėl 

geresnio ugdymo karjerai visą 

gyvenimą integravimo į 

mokymąsi visą gyvenimą (2008) 

„Naudoti šiuos orientavimo principus<...>: 

►  „Karjeros valdymo įgūdžių nuolatinio lavinimo 

skatinimas; 

► Visiems piliečiams palengvinti priėjimą prie ugdymo 

Karjeros kompetencijos su bendrųjų 

kompetencijų įgijimu siejamos ir 2008 metais 

išleistoje Europos Tarybos rezoliucijoje „On 

better integrating lifelong guidance into 
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(angl. Council of the European 

union resolution on better 

integrating lifelong guidance into 

lifelong learning strategies)) 

karjerai paslaugų; 

► Užtikrinti ugdymo karjerai paslaugų kokybės valdymą; 

► Skatinti koordinaciją ir kooperaciją tarp skirtingų 

nacionalinių, regioninių ir vietinių suinteresuotų šalių“. 

lifelong learning strategies“, kurioje karjeros 

kompetencijų įgijimo skatinimas 

numatomas kaip prioritetinė veikla. 

Europos Tarybos 2007 metų 

rezoliucija „Nauji įgūdžiai 

naujiems darbams“ 

(angl. The Council of the 

European Union resolution on the 

new skills for new jobs) (2007/C 

290/01) 

 

 

„Pabrėžiamas poreikis: 

► Visiems Europos piliečiams suteikti galimybę 

sustiprinti žinių, įgūdžių ir kompetencijų lygius, 

siekiant prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir pereiti prie 

naujų ir geresnių darbo vietų, pasinaudojant jau 

egzistuojančiais Europos ir nacionalinio lygio 

instrumentais. 

► Prognozuoti atitinkamų gebėjimų poreikį ir gebėjimų 

trūkumus, kurie atsiranda Europos darbo rinkoje. 

► Patobulinti žinių, gebėjimų ir kompetencijų atitiktį 

visuomenės, ekonomikos poreikiams kaip priemonę 

Europos Tarybos 2007 metų rezoliucija „Nauji 

įgūdžiai naujiems darbams“ (angl. New Skills 

for New Jobs) ir po jos 2008 metais išleista 

Europos Komisijos strategija „Nauji įgūdžiai 

naujiems darbams: darbo jėgos poreikių 

prognozavimo ir atitinkamų gebėjimų 

ugdymas“ (angl. Anticipating and matching 

labour market and skills needs) keliamas 

darbo jėgos poreikių prognozavimo ir 

atitinkamų gebėjimų ugdymo klausimas. 
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skatinti konkurencingumą ir augimą, taip pat ir 

stipresnę socialinę sanglaudą Europoje.<...>“ 

Europos Komisijos komunikatas 

„Nauji įgūdžiai naujiems 

darbams: darbo jėgos poreikių 

prognozavimo ir atitinkamų 

gebėjimų ugdymas“ 

(angl. Communication from the 

Commission - New Skills for New 

Jobs: Anticipating and matching 

labour market and skills needs) 

(COM(2008) 868/3) 

„Dauguma ne fizinio darbo pozicijų reikalauja aukštos 

kvalifikacijos darbuotojų <...>. Paslaugų sektoriuje vyrauja 

aiški tendencija, jog vis labiau bus reikalingas žinių 

rinkinys, kuris nėra susijęs su jų įprastai atliekamomis 

veiklomis <...>. Daugumoje žinioms imlių sektorių yra 

reikalingos tiek vadybinės, tiek mokslinės žinios. 

Socialinės apsaugos sektoriuje reikalingas tolimesnis 

kompetencijų atnaujinimas, norint padidinti paslaugų 

kokybę. Tai pasireiškia augančiu transversalių 

kompetencijų, tokių kaip problemų sprendimo, analitinių 

įgūdžių, savęs valdymo, bendravimo, lingvistinių ir 

bendrųjų kompetencijų.“ 

2007 metų Europos Komisijos 

rekomendacijose įvardijamos bendrosios 

kompetencijos, kurios reikalingos, kad 

asmuo galėtų tobulėti, įsitvirtinti ir 

sėkmingai siekti mokymosi ar darbo tikslų.  

Stebėsenos sritis Nr. 5 – Kokybė 

Išsilavinimas visiems – kokybės „Dakaro veiksmų plane pateiktas kokybės apibrėžimas - 
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imperatyvumas – EFA (angl. 

Education For All) Globalios 

stebėsenos ataskaita. Jungtinės 

Tautos, 2005. 

 (angl. Education for All - The 

Quality Imperative – EFA Global 

Monitoring Report. United 

Nations Educational, 2005) 

nurodo pageidautinas moksleivių / studentų savybes 

(sveiki, motyvuoti studentai), procesus (kompetentingi 

mokytojai / dėstytojai naudojantys aktyvią pedagogiką), 

turinys (aktuali mokymo programa) ir sistemos (geras 

valdymas ir teisingas išteklių paskirstymas).<...> 

Kokybė pagal humanistinę tradiciją: 

► Standartinės, paskirtos, apibrėžtos iš išorės ar 

kontroliuojamos mokymo programos yra atmetamos. 

Laikoma, kad jos riboja moksleivių galimybes 

susidaryti individualų suvokimą ir trukdo mokymo 

programoms atsižvelgti į individualias moksleivių 

aplinkybes ir poreikius; 

► Vertinimo vaidmuo yra suteikti moksleiviams 

informaciją ir atsiliepimus apie jų individualaus 

mokymosi kokybę. Tai sudėtinė mokymosi proceso 

dalis. Savęs vertinimas ir to paties lygmens asmenų 
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teikiamas vertinimas yra taikomas kaip būdas ugdyti 

gilesnį mokymosi suvokimą; <...> 

Kokybė pagal biheviorizmo tradiciją: 

► Standartizuota, iš išorės apibrėžta ir kontroliuojama 

mokymo programa paremta nustatytais tikslais ir 

apibrėžta  nepriklausomai nuo studento; 

► Laikoma, kad vertinimas yra objektyvus išmokto 

elgesio nustatymas pagal iš anksto nustatytus vertinimo 

kriterijus. <...> 

Kokybė pagal kritinę tradiciją: 

► Švietimas, kuris skatina socialinius pokyčius; 

► Mokymo programa ir metodai, kurie skatina socialinių 

jėgų santykių ir būdų, kuriais formalios žinios 

rengiamos ir perduodamos, kritinę analizę; 

► Aktyvus moksleivių dalyvavimas kuriant savo pačių 

mokymosi patirtį.<...> 
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Vietinės tradicijos kokybė nustatoma pagal tokius 

principus: 

► Aktualumo užtikrinimas reiškia mokymo programos 

sudarymą, pedagogiką ir vertinimą vietoje;  

► Visi moksleiviai turi daug ankstesnių žinių, kurias 

sukaupė įgaudami įvairios patirties, kurią dėstytojai  

turi naudoti ir puoselėti; 

► Moksleiviai turi dalyvauti apibrėžiant jų mokymo 

programą; 

► Mokymasis turi peržengti klasės / mokyklos ribas 

užsiimant neformalia visą gyvenimą trunkančia veikla.“ 

Europos Komisija, „Bendrieji 

mokytojų kompetencijų ir 

kvalifikacijos principai“ (2010). 

(angl. European Comission, 

„Common European Principles 

„Aukštos kvalifikacijos mokytojai: aukštos kokybės 

švietimo sistema reikalauja, kad visi mokytojai turėtų 

aukštojo mokslo kvalifikaciją, o tie, kurie dirba profesinio 

orientavimo srityje, turi turėti aukštą savo profesinės srities 

ir tinkamą pedagoginę kvalifikaciją. Kiekvienas mokytojas 

- 
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for Teacher Competences and 

Qualification“) 

turi turėti galimybes tęsti savo studijas ir taip tobulinti savo 

pedagogines kompetencijas, taip padidindami savo karjeros 

galimybes. Mokytojų mokymas yra įvairiapusiškas (angl. 

multidisciplinary), taip užtikrinama, kad mokytojai turi 

plačias dalyko bei pedagogikos žinias, įgūdžius ir 

kompetencijas reikalingas mokinių ugdymui.“ 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. kovo 29 

d. įsakymas Nr. 506 „Dėl 

kvalifikacinių reikalavimų 

mokytojams, dirbantiems pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

neformaliojo vaikų švietimo, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio, 

specialiojo ugdymo ir profesinio 

mokymo programas, aprašo 

„Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų 

švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo 

ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo paskirtis 

– apibrėžti kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, 

dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas.“  

Mokytojų, teikiančių ugdymo karjerai 

paslaugas, kvalifikaciniai reikalavimai: 

bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokytojai, teikiantys ugdymo 

karjerai paslaugas, turi atitikti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. kovo 29 d įsakymu Nr. ISAK-506 „Dėl 

kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, 

dirbantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, 
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tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 43-

1395) 

pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo 

ugdymo ir profesinio mokymo programas, 

aprašo tvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Nr. I-1489 (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 

XI-1281 (Žin., 2011-03-31, Nr. 

38-1804)  

„Dirbti mokytoju turi teisę: 

► pedagogas – pagal bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir neformaliojo švietimo programas; 

► asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, 

ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, 

– pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus 

nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo 

programas pradžios privalo įgyti pedagogo 

kvalifikaciją; asmenys per vienus metus nuo darbo 

mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo 

(išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio 

Mokytojų, teikiančių ugdymo karjerai 

paslaugas, kvalifikaciniai reikalavimai: 

bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokytojai, teikiantys ugdymo 

karjerai paslaugas, turi atitikti 2011 m. kovo 

17 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

(Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus. 
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ugdymo programas) švietimo programas pradžios 

privalo išklausyti švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; 

► asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgijęs 

vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintis 3 metų 

atitinkamos srities darbo stažą ir išklausęs švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir 

psichologinių žinių kursą, – pagal profesinio mokymo ir 

neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo 

programas; 

► asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo 

ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir 

psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo 

(išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio 

ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo 
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programas) švietimo programas; 

► asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje, – pagal 

ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir 

bendrojo ugdymo programas.“ 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2003 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 

ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos 

ir jos įgyvendinimo veiksmų 

plano tvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 

56-1955) 

„Profesinio orientavimo strategijos pagrindinis tikslas – 

sukurti aplinką profesinio orientavimo sistemai bei 

paslaugų plėtotei Lietuvoje atsižvelgiant į šalies 

ekonominės bei socialinės raidos perspektyvas ir 

individualius kiekvieno visuomenės nario poreikius.“  

„Profesinio orientavimo kaitos gairės:<...> 

► Numatyti valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, 

Lietuvos bei tarptautinių fondų, privačių lėšų planavimo 

ir panaudojimo tvarką;<...> 

► Sukurti profesinio orientavimo kokybės kriterijus, 

kuriais remiantis būtų galima įvertinti profesinio 

orientavimo paslaugas. Siekiant paslaugų kokybės, 

Profesinio orientavimo strategijoje (2003, p. 

74) pažymima, kad, siekiant įgyvendinti 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

tikslus, svarbu išlaikyti ir gerinti paslaugų 

kokybę. Todėl siūloma vadovautis tokiais 

profesinio orientavimo paslaugų 

rodikliais:<...> 

► kvalifikuotų profesinio orientavimo 

specialistų, turinčių tinkamą išsilavinimą ir 

kompetenciją, dalyvavimo sistemos 

veikloje parametrais;<...> 

► šiuolaikišku techniniu ir metodiniu 
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svarbu įvardyti kokybės rodiklius: profesinio 

orientavimo paslaugų prieinamumą, tikslingumą, 

veiksmingumą, personalo kokybę, socialinių partnerių 

aktyvumą, aprūpinimą ištekliais, aukštos kokybės ir 

patikimos informacijos prieinamumą;<...> 

► Profesinio orientavimo metodai ir priemonės 

palengvina bendravimą tarp kliento ir profesinio 

orientavimo specialisto, suteikia sisteminį pagrindą 

problemų analizei ir sprendimui. Turi būti parengtos, 

adaptuotos bei atnaujintos programos, priemonės ir 

metodai atsižvelgiant į šiandieninius individo 

poreikius;<...> 

► Turi būti sukurta profesinio orientavimo specialistų 

rengimo sistema. <...> Profesinio orientavimo 

specialistų veiklos sritys ir kompetencija turi būti 

apibrėžta profesinio orientavimo specialisto standarte.“ 

aprūpinimu – programinės įrangos 

įvairove, aprobuotomis mokomosiomis 

programomis ir metodine medžiaga; 

− informacijos patikimumu – aktualia, 

teisinga ir patikima informacija apie 

mokymosi galimybes bei sąlygas ir 

padėtį darbo rinkoje.“ 
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„74. Siekiant įgyvendinti profesinio orientavimo tikslus, 

daug dėmesio reikia skirti profesinio orientavimo paslaugų 

kokybei užtikrinti. Reikia vadovautis, kad paslaugų kokybę 

atspindi šie rodikliai:<...> 

74.4. kvalifikuoti profesinio orientavimo specialistai, 

turintys tinkamą išsilavinimą bei kompetenciją;<...> 

74.6. šiuolaikiškas techninis ir metodinis aprūpinimas – 

programinės įrangos įvairovė, aprobuotos mokymo 

programos bei metodinė medžiaga; 

74.7. informacijos patikimumas – aktuali, teisinga ir 

patikima informacija apie mokymosi galimybes bei sąlygas 

ir padėtį darbo rinkoje.“ 

Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centro 

direktoriaus 2009 m. birželio 23 d 

įsakymas Nr. R1-227 „Dėl 

 „Profesinės informacijos sklaidos tikslas – užtikrinti, kad 

mokyklos ir kitos profesinio informavimo, konsultavimo 

ir ugdymo karjerai paslaugas teikiančios institucijos 

laiku gautų ir teiktų objektyvią, patikimą, naujausią 

- 
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profesinio informavimo  

informacijos sklaidos metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“ 

informaciją, atitinkančią tikslinių grupių poreikius ir 

prioritetus.“ 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. 

nutarimas Nr. 10 „Dėl jaunimo 

profesinio orientavimo ir 

integravimo į darbo rinką 

priemonių“ (Žin.,  1998, Nr. 5-

86) 

„Jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo 

rinką priemonės ir tikslai:<...> 

► informuoti ir konsultuoti profesijos klausimais bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleivius ir besimokantį jaunimą, 

kaupti ir teikti informaciją apie tai, kokių profesijų 

mokoma aukštosiose, aukštesniosiose ir profesinėse 

mokyklose, konsultuoti moksleivius ir pedagogus 

profesijos pasirinkimo klausimais sudaryti sąlygas 

operatyviai gauti informaciją, kurios reikia 

švietimui bei mokslui ir studijoms valdyti<...>“ 

- 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos 

„Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašas nustato profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimus, atsakingas 

Šis dokumentas apibrėžia specialistų, 

dalyvaujančių teikiant mokinių ugdymo 

karjerai paslaugas, rengimo ir kvalifikacijos 
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ir darbo ministro 2005 m. 

balandžio 29 d. įsakymas Nr. 

ISAK-739/A1-116 “Dėl 

profesinio informavimo ir 

konsultavimo paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo” 

(Žin., 2005, Nr. 60-2132) 

įstaigas ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą“. tobulinimo reikalavimus. 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. kovo 13 

d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl 

profesinio informavimo standarto 

patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-

1169) 

„Profesijos informavimo standartas yra pagrindinis 

dokumentas, reglamentuojantis teikiamas profesinio 

informavimo paslaugas ir jų turinį, apibrėžiantis 

pagrindinius principus bei keliamus kvalifikacinius ir 

etinius reikalavimus profesinio informavimo 

konsultantams.“ 

Profesijos patarėjų / karjeros konsultantų 

kvalifikaciniai reikalavimai: profesijos 

patarėjais / karjeros (profesijos) konsultantais 

bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio 

mokymo įstaigose gali dirbti asmenys, turintys 

Profesinio informavimo standarto, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 

ISAK-362, nustatytas kompetencijas. 
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Lietuvos darbo rinkos mokymo 

tarnybos direktoriaus 2008-02-11 

d. įsakymu Nr. V(4)-26 

patvirtintas „Profesijos 

konsultanto rengimo standartas“ 

„Profesijos konsultantų rengimo programos pagrindinės 

charakteristikos:<...>  

studijų programos tikslas: sudaryti sąlygas  įgyti žinių ir 

gebėjimų, padedančių kokybiškai teikti profesinio 

konsultavimo paslaugas.“ 

- 

Stebėsenos sritis Nr. 6 – Prieinamumas ir tęstinumas 

Bolonijos procesas 2020 – 

Europos aukštojo mokslo erdvė 

naujame dešimtmetyje 

„<...> sekančiu dešimtmečiu siūloma dėmesį sutelkti į 

aukštojo mokslo kokybę, prieinamumą ir aukštojo mokslo 

sistemų įvairovės plėtojimą. Suformuluota dešimt Europos 

aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį 

prioritetų:<...> 

► prieinamumas visoms socialinėms grupėms; 

► mokymosi visą gyvenimą dimensija turėtų tapti visų 

aukštojo mokslo sistemų norma;<...>“ 

- 

2000 m. Europos Vadovų 

Tarybos patvirtinta „Lisabonos 

Viešosios politikos tikslai: 

► Mokymasis visą gyvenimą, 

- 
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strategija“ ► Visuomenės įtraukimas, 

► Darbo rinkos efektyvumas, 

► Ekonominė plėtra. 

Europos bendrija, „Mokymosi 

visą gyvenimą Europos 

kvalifikacijų sąranga (EKS)“. 

Europos Bendrijų oficialiųjų 

leidinių biuras, 2009 

„Bendra europinė atraminė sistema, siejanti šalių 

kvalifikacijų sistemas ir veikianti kaip perkėlimo 

mechanizmas, kad skirtingų Europos šalių ir sistemų 

kvalifikacijos taptų aiškesnės ir suprantamesnės. Ji turi du 

pagrindinius tikslus: Skatinti piliečių mobilumą tarp šalių ir 

palengvinti mokymąsi visą gyvenimą.“ 

- 

Europos Komisija, „Bendrieji 

mokytojų kompetencijų ir 

kvalifikacijos principai“ (2010). 

(angl. European Comission, 

„Common European Principles 

for Teacher Competences and 

Qualification“) 

„Profesija mokymosi visą gyvenimą kontekste: 

 mokytojų profesinis tobulėjimas turi būti palaikomas viso 

jų karjeros progreso metu. Jie ir jų darbdaviai turi suprasti 

naujų žinių svarbą. Jie turi būti įdarbinami institucijose, 

kuriose yra vertinamas mokymasis visą gyvenimą, kurio 

pagalba jie galėtų vystytis ir adaptuotis prie bekintančių 

aplinkos sąlygų. Mokytojai turi būti skatinami pritaikyti 

- 
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efektyvias gerąsias praktikas, inovacijas ir atliktus tyrimus 

jų darbe, kad prisitaikytų prie žinių visuomenės tempo. Jie 

turi būti skatinami aktyviai dalyvauti profesiniame 

tobulinimąsi, kuris taip pat apimtų ir laiką, praleistą ne 

švietimo sektoriuje, o tai turėtų būti pripažįstama ir 

atitinkamai atlyginta sistemos.“ 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Nr. I-1489 (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 

Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. 

XI-1281 (Žin., 2011-03-31, Nr. 

38-1804)  

„Švietimo sistemos principai yra šie: 

► lygios galimybės – švietimo sistema yra socialiai 

teisinga, ji užtikrina asmens teisių 

įgyvendinimą, kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo 

prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios 

kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą 

kvalifikaciją ar įgyti naują;<...> 

► tęstinumas – švietimo sistema yra lanksti, atvira, 

pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro 

sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.“ 

Mokinių ugdymas karjerai, kaip švietimo 

sistemos sudedamoji dalis, yra grindžiamas 

lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais kaip ir 

visa švietimo sistema. 
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Lietuvos Respublikos Seimo 

2006 m. birželio 15 d. priimtas 

Lietuvos Respublikos užimtumo 

rėmimo įstatymas Nr. X-694 

(Žin., 2006, Nr. 73-2762)  

Lietuvos Respublikos užimtumo 

rėmimo įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. XI-334 (Žin., 2011, 

Nr. 38-1804) 

 „Užimtumo rėmimo sistemos tikslas – siekti visiško 

gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę atskirtį ir 

stiprinti socialinę sanglaudą.“ 

- 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 

IX-1700 „Dėl valstybinės 

švietimo strategijos 2003–2012 

metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 

71-3216) 

„Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių 

visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos 

ekonomikos prioritetus, švietimui tenka ši misija:<...> 

► padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, 

atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei 

asmeninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis 

- 
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visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, 

siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo 

profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui;<...>. 

Įgyvendindamas šią misiją, švietimas turi padėti Lietuvos 

valstybei ir visuomenei pasiekti strateginių tikslų:<...>  

► sukurti ir išplėtoti žiniomis grindžiamą konkurencingą 

ūkį;<...>  

► iš esmės sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą.“ 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2003 m. 

lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 

ISAK-1635/A1-180 „Dėl 

profesinio orientavimo strategijos 

ir jos įgyvendinimo veiksmų 

 „Projekto uždavinys – teikti paramą Švietimo ir mokslo, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms bei Žmonių 

išteklių plėtros programų paramos fondui kuriant politikos 

gaires, stiprinant institucinius gebėjimus ir planuojant 

konkrečią bandomąją veiklą, skatinančią tęstinę 

profesinio mokymo plėtrą, tęstinio profesinio mokymo 

ir mokymosi visą gyvenimą plėtotę bei užtikrinant darbo 

jėgos konkurencingumą ir gebėjimą adaptuotis pasikeitus 

Profesinio orientavimo strategijoje (2003, p. 

74) pažymima, kad, siekiant įgyvendinti 

ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) 

tikslus, svarbu išlaikyti ir gerinti paslaugų 

kokybę. Todėl siūloma vadovautis profesinio 

orientavimo paslaugų kokybės rodikliais, 

kur prieinamumo rodiklis parodo, ar visi 

gyventojai turi lygias galimybes naudotis 
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plano tvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 

56-1955) 

rinkos sąlygoms.“ 

„74. Siekiant įgyvendinti profesinio orientavimo tikslus, 

daug dėmesio reikia skirti profesinio orientavimo paslaugų 

kokybei užtikrinti. Reikia vadovautis, kad paslaugų kokybę 

atspindi šie rodikliai: 

74.1. prieinamumas – visi gyventojai turi lygias galimybes 

naudotis profesinio orientavimo paslaugomis, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, socialinę padėtį ir 

pan.;<...>“. 

profesinio orientavimo paslaugomis, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, 

socialinę padėtį ir pan. 

Europos Komisijos 

memorandumas „Mokymosi visą 

gyvenimą memorandumas“, 

SEC(2000) 1832 

„Svarbiausios tezės sako, kad įvairiapusiu ir nuosekliu 

mokymusi visą gyvenimą reiktų siekti: 

► Garantuoti universalią ir nenutrūkstamą mokymosi 

galimybę, siekiant įgyti naujų įgūdžių ir atnaujinti 

senuosius, kurių reikės žinių visuomenėje.<...> 

► Kurti veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus bei 

sąlygas mokymosi visą gyvenimą kontinuumui.<...> 

- 
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► Užtikrinti, kad kiekvienam būtų lengvai prieinama 

kokybiška informacija ir patarimai apie mokymosi 

galimybes visoje Europoje per visą gyvenimą. 

► Sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kuo arčiau 

besimokančiųjų – jų bendruomenėse ir, kai tik 

įmanoma, suteikti informacinėmis kompiuterinėmis 

technologijomis aprūpintas patalpas.“ 

Europos socialinė chartija (Žin., 

2001, Nr. 4-1704) 

„Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta 

teisė į darbą, Šalys įsipareigoja:<...> 

► Sukurti tarnybas, teikiančias visiems darbuotojams 

nemokamas paslaugas įsidarbinimo reikalais, arba 

palaikyti jų veiklą.<...>“ 

- 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. vasario 17 

d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

inovacijų 2010–2020 metų 

„Nustatomi šie inovacijų plėtros tikslai ir uždaviniai:<...> 

► Ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę; 

► Skatinti mokymąsi visą gyvenimą;<...>“. 

- 
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strategijos“ Nr. 163 (Žin., 2010, 

Nr. 23-1075) 
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Priedas Nr. 2 – Ugdymo karjerai stebėsenos rodiklių rinkinys 
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Priedas Nr. 3 – Su ugdymo karjerai stebėsena susijusių švietimo ir kitų valstybės registrų bei informacinių 

sistemų duomenų analizės rezultatai 
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