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Visus moksleivius ir mokytojus  sveikindami su 
prasidėjusiais naujais mokslo metais, pristatome 
septintąjį „Jobpics naujienų“ numerį, kuriame 
apžvelgsime Jobpics priemonės panaudojimo 
galimybes mokykloje, kalbinsime moksleivio, 
išbandžiusio priemonę, tėvus bei  pristatysime dar 
vieną Jobpics profesiją.  

VšĮ „SOPA“ kolektyvas 
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Vaizdinė profesinių interesų nustatymo priemonė „Jobpics“ patraukli tuo, kad darbas su ja nereikalauja 
ilgo pasiruošimo, nėra griežtų taisyklių, kaip ją naudoti, papildo kitas karjeros konsultavimo priemones, 
galima dirbti tiek grupėse, tiek individualiai. 
Mokymo procese Jobpics galima pasitelkti siekiant skirtingų tikslų:  
 
Supažindinti  su darbo rinka 
 
Jobpics kortelėse yra pateiktos 183 skirtingų darbo 

vietų fotografijos bei įvardinta daugiau nei 500 

skirtingų profesijų. Dirbti su kortelėmis galima tiek 

individualiai, tiek grupėse (mažesnėse ar 

didesnėse), priemonę galima taikyti tiek vienam 

užsiėmimui, tiek tęstinei veiklai. Jei yra poreikis, 

galima atrinkti tik dalį kortelių ir nagrinėti tik kurį 

nors vieną sektorių, pavyzdžiui – įvairias darbo 

vietas prekyboje.    
 

 

Išaiškinti, kokio profesinio pasirengimo reikia norint 
dirbti vieną ar kitą darbą 
 
Jobpics profesijų  kortelės yra koduotos taikant 

kvalifikacijos lygį. Priemonėje naudojami trys 

kvalifikacijų lygiai, kurie parodo, kokio išsilavinimo ar 

profesinio pasirengimo reikia norint dirbti 

pasirinktoje darbo vietoje. Galima dirbti su visomis 

kortelėmis iš karto arba atrinkti ir  nagrinėtis tik 

žemesnės/aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančius 

darbus.  

Nustatyti profesinius interesus 
 
Priemonė „Jobpics” remiasi pripažinta profesinio 

pasirinkimo sistema RIASEC (JAV psichologo John L. 

Holland teorija). Sistemoje RIASEC interesai ir 

profesijos klasifikuojami pagal asmenybės tipus, 

susietus su darbo sąlygomis: realistinis, tiriamasis, 

meninis, socialinis, iniciatyvusis, tradicinis. Visos 

Jobpics profesijų kortelės yra koduotos naudojantis 

2-jų raidžių RIASEC kodu. Naudojant korteles, 

galima nustatyti konsultuojamo asmens profesinius 

interesus. 
 

  
  



Motyvuoti moksleivius pokalbiams apie darbo 
rinką 
Jobpics yra patraukli vaizdinė priemonė, kortelės 
atspausdintos ant kokybiško popieriaus, laminuotos 
ir malonios liesti. Vaikai daug mieliau įsitraukia į 
veiklą vartydami korteles nei pildydami sausus 
testus. Norint naudoti priemonę nereikia ilgo 
pasiruošimo - tiesiog imi lagaminą ir pirmyn: galima 
organizuoti diskusijas, dirbti grupėse ar organizuoti  
individualias užduotis. Nėra griežtų taisyklių, kaip 
galima naudoti priemonę. Jobpics puikus tuo, kad 
gali būti naudojamas labai kūrybiškai. 

 

 

Parodyti galimybes ir gauti kuo daugiau idėjų 
tolimesniems veiksmams 
 

Jobpics puikiai papildo kitas priemones, 
naudojamas profesiniam konsultavime. 
Pavyzdžiui, jei su moksleiviais atliekate RIASEC 
testą, rezultatus galite aptarti pasitelkdami 
Jobpics korteles. Tereiks pristatyti galimas darbo 
vietas pagal interesų tipus.  O kai jau moksleiviai 
atsirenka konkrečias korteles, galima paieškoti 
daugiau informacijos internete ir peržiūrėti 
daugiau fotografijų, filmų ar paskaityti konkrečių 
profesijų aprašus bei dirbančiųjų dienoraščius. 

  

Supažindinti su įvairiomis darbo vietomis 
 
Priemonę galima pasitelkti siekiant detaliau 

supažindinti su konkrečiomis darbo vietomis. 

Žvelgdami į fotografijas dėmesį galime kreipti į 

dirbančiųjų aprangą, darbo vietos įrengimą, 

įrankius ar įrangą, aptarti, kokių gebėjimų ar 

savybių  reiktų norint dirbti vieną ar kitą darbą.  

Siekiant dar labiau pagilinti žinias, galima rengti 

konkrečios profesijos aprašus (individualiai ar 

grupėse), organizuoti išvykas į darbo vietas.  

 

 

“Jobpics labai lengva naudoti. 

Nereikalauja ilgo pasiruošimo, 

priemonę gali imti ir naudoti 

spontaniškai. Labai tinka 

moksleiviams, turintiems 

mokymosi sunkumų, galybė 

karjeros pasiūlymų tiems, kurie 

nepajėgūs siekti aukštojo 

mokslo“  

 
Specialisto, naudojančio Jobpics savo 

darbe, komentaras 



 

 

 

Kalbamės su abituriento Balio, dalyvavusio „Jobpics“ 

konsultacijoje, mama  

Jūsų sūnus dalyvavo Jobpics konsultacijoje, nes nebuvote tikri 

dėl tolimesnio jo pasirinkimo. Kaip manote, kokia nauda iš 

šios konsultacijos jūsų sūnui? 

 

Po konsultacijos sūnus išėjo suvokęs savo stiprias ir silpnas 

asmenybės puses bei savo galimybes, apsisprendęs kokius 

egzaminus laikys, ir ne tik su sąrašu galimų profesijų, bet ir su 

nuorodomis, kur šias profesijas galima įgyti.  

 

 Ar esate patenkinti konsultacija naudojant Jobpics priemonę, 

ar rekomenduotumėte tokias konsultacijas kitiems 

abiturientams?  

 

Rekomenduoju karjeros konsultavimo paslaugas naudojant 

Jobpics korteles kiekvienam jaunam žmogui, kuris abejoja 

savo profesijos pasirinkimu arba net nežino nuo ko pradėti 

profesinio kelio paieškas. Konsultantas pateikia 

nepriklausomą, be išankstinių nuostatų („nes tai nėra tave 

kaip nuluptą pažįstanti mokytoja ar tėvai“) asmenybės 

objektyvų įvertinimą - kas ne mažiau svarbu renkantis 

profesinę kryptį. Konsultacija viršijo mūsų lūkesčius. 

Nuoširdžiai rekomenduoju kiekvienam neapsisprendusiam. 

 

  

Konsultavusi specialistė: 

„Balys atvyko norėdamas sužinoti, kokie yra jo profesiniai 

interesai, kuri veiklos sritis jam būtų artimesnė: meninė ar 

socialinė, tikslioji, susijusi su finansais, ar techninė, 

susijusi su realiai pagaminamais produktais ir 

apčiuopiamais rezultatais. Siekiant nustatyti jo profesinių 

interesų tipą, atsirinkome Baliui įdomias profesijas. 

Atsirinkome labai daug ir įvairių profesijų,  reikalaujančių 

skirtingo kvalifikacijos laipsnio, tad sekantis uždavinys 

buvo suprasti, kas Baliui patrauklu kiekvienoje profesijoje. 

Turėdami patrauklių profesijų ir jų savybių sąrašą, 

galėjome lengviau nustatyti dabartinius Balio teikiamus 

prioritetus ir kryptį, kurią jis galėtų pasirinkti baigęs 

vidurinę mokyklą.“ 

 

Gal čia Agnė galėtų kokią savo įžvalgą įterpt iš šios 



Su Jobpics priemone dirbantis 

specialistas turi išmanyti apie įvairias 

profesijas. Kiekvieną mėnesį detaliau 

supažindinsime su viena Jobpics kortelėse 

pateikta profesija.  Šio mėnesio profesija -  

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Giminiškos profesijos: automobilių kėbulų remontininkas, automobilių elektromechanikas, mechanikos 

inžinierius. 

 

VEIKLA: 

 Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų techninę būklę; 

 nustato gedimus ir jų priežastis,  

 greitai ir kokybiškai atlieka automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus; 

 taip pat atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo, metalo apdirbimo šaltkalvystės 

darbus; 

 suvirina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu; 

 braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas; 

 moka vairuoti B ir C1 kategorijos sudėtingumo transporto priemones.  

 

ĮRANGA: Automobilių mechanikas naudojasi matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo 

įrankiais bei įranga, dirba dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais. 

 

DARBO APLINKA: Automobilių mechanikas dirba automobilių remonto dirbtuvėse, privačiuose 

automobilių garažuose, gali kurti individualią verslo įmonę. Darbo sąlygos priklauso nuo dirbtuvės 

techninio aprūpinimo. Jei dirbtuvės mechanizacijos lygis žemas, daugelį darbų  atlieka rankomis, tenka 

kilnoti nemažo svorio reikmenis. Apsaugai nuo dulkių, nuodingų garų ir triukšmo automobilių 

remontininkas turi dėvėti kaukę, šalmą ir kt. 

 

ASMENINĖS SAVYBĖS: Automobilių mechaniko darbo sėkmę lemia technikos pomėgis, gebėjimas logiškai 

mąstyti, kruopštumas, atidumas. Taip pat svarbu mokėti prisitaikyti prie nepalankių darbo sąlygų, būtina 

gera judesių koordinacija, ištvermė (gebėjimas ilgą laiką dirbti iškėlus rankas ar sulenkus nugarą). Šio 

darbo negali dirbti asmenys, turintys žymių regos, klausos ir plaštakos funkcijų sutrikimų. 

 

Naudingos nuorodos internete: FOTO medžiaga;    Video medžiaga 1 ; Video medžiaga 2  

 
 Aktuali informacija 

Susidomėjote Jobpics priemone ir norėtumėte ją naudoti savo darbe ? 
Kviečiame įsigyti - Jobpics priemonę Lietuvoje platina socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“ 

 
 
 

Krokuvos g. 8, Vilnius 
www.sopa.lt ; info@sopa.lt; tel. 861495402 (Aiva Salatkienė) 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos/alb_22.html
https://www.youtube.com/watch?v=uMtBzj4jdbo&feature=youtu.be&t=1m8s
http://www.youtube.com/watch?v=PaJef2azD-4
http://www.sopa.lt/
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