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JOBPICS naujienos

VšĮ „SOPA“ leidinys

Pristatome Jums pirmąjį „Jobpics naujienų“ numerį. Tai
periodinis VšĮ „SOPA“ leidinys, skirtas specialistams,
dirbantiems karjeros konsultavimo, profesinio orientavimo
srityje.

Leidinyje

dalinsimės

naujausiomis

žiniomis,

įžvalgomis, patirtimi dirbant su „Jobpics“ metodika. Šiame
numeryje apžvelgsime, kas yra „Jobpics“, kas ją sudaro,
kas gali su ja dirbti ir kuo ji skiriasi nuo įprastinių interesų
testų.
VšĮ „SOPA“ – socialinė įdarbinimo agentūra. Nuo 2006 m.
teikiame pagalbą įsidarbinant
VšĮ “SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius
www.sopa.lt

socialiai pažeidžiamiems

asmenimis, turime patirties su ilgalaikiais bedarbiais,
neįgaliaisiais,

romais,

socialinės

rizikos

šeimomis,

jaunimu, neturinčiu patirties, mažai raštingais asmenimis.
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Jobpics istorija
2009 m. priemonę sukūrė
norvegų psichologas Arne
Svendsrud. 2010-2012 m.
įgyvendinant
Mokymosi
visą gyvenimą programos
Leonardo da Vinci naujovių
perkėlimo projektą „Jobpics
Europe“, priemonė buvo
perimta
iš
partnerių
(Norvegijos
profesinės
reabilitacijos
įstaigų

asociacijos)
ir
pritaikyta
Lietuvos
kontekstui.
Priemonė buvo adaptuota ir
kitose šalyse - Estijoje,
Suomijoje, Ispanijoje.
2013
m.
Norvegijos
profesinės
reabilitacijos
įstaigų asociacija suteikė VšĮ
„SOPA“ išskirtines teises
platinti „Jobpics“ priemonę
Lietuvoje.

„Jobpics” – vaizdinė profesinių interesų nustatymo priemonė

Kas yra Jobpics?
Kas sudaro „Jobpics”

183 kortelės su profesijų
nuotraukoms, darytomis
Lietuvos įmonėse
11 pagalbinių kortelių,
padedančių konsultavimo
procese:
- 5 grupavimo kortelės
-

6 interesų tipų kortelės
(RIASEC kortelės)

Vadovas su instrukcijomis,
kaip naudoti priemonę
Lagaminas

Priemonės pavadinimas - „Jobpics“ - yra angliškų žodžių „job“
(darbas) ir „pictures“ (paveikslėliai) junginys. „Jobpics“ yra
vaizdinė profesinių interesų nustatymo priemonė, kurią sudaro
183 dvipusės kortelės. „Jobpics“ priemonėje naudojamų kortelių
tikslas - parodyti žmones, dirbančius įvairių profesijų darbus.
Vienoje kortelės pusėje yra nuotrauka, atspindinti pagrindinę
profesijos veiklą, kitoje – dvi papildančios nuotraukos,
iliustruojančios tą pačią profesiją, bei giminingų profesijų
sąrašas.
„Jobpics“ padeda nustatyti asmens pomėgius ir polinkius, kurie
yra svarbūs renkantis profesiją, bei skatina idėjas apie profesines
galimybes. „Jobpics“ kortelės yra koduotos pagal RIASEC
sistemą, kuri plačiai naudojama profesinio konsultavimo srityje.
RIASEC tipologijoje profesijos ir asmens profesiniai interesai
skirstomi į šešis tipus: realistinis, tiriamasis, meninis, socialinis,
iniciatyvusis ir tradicinis (angl. RIASEC - Realistic, Investigative,
Artistic, Social, Enterprising, Conventional).
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VšĮ “SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius
www.sopa.lt

www.sopa.lt
Info@sopa.lt
[E-pasta adrese]
[Uzņēmuma devīze]
Apmeklējiet mūsu vietni
[Uzņēmuma URL]

„Jobpics” yra ne testas,
bet labiau pagalbinis
instrumentas,

Kam skirta priemonė
Priemonė skirta konsultuoti asmenis, ieškančius darbo ar
besirenkančius profesiją, siekiant nustatyti jų profesinius
interesus. „Jobpics“ gali būti naudojama dirbant tiek su
suaugusiais, tiek su jaunimu. „Jobpics“ priemonė ypač tinkama
konsultuojant

žmones,

kuriems

būdingesnis

vizualinis

suvokimas ir netinka tekstinės profesinių interesų nustatymo

padedantis

nustatyti

pomėgius,

svarbius

renkantis profesiją, bei
skatinantis idėjas apie
profesines galimybes.
Paprastai

nuotraukos

priemonės. Priemonė tinkama ir turintiems rašytinės kalbos

sukelia daugiau idėjų ir

vartojimo sunkumų dėl menkų skaitymo ir/ar rašymo įgūdžių,

yra

informatyvesnės

lietuvių kalbos nemokėjimo, negalios ir kitų priežasčių.

nei

tekstinės

„Jobpics“ galima puikiai taikyti konsultuojant tuos, kurie turi
nedidelę darbo patirtį ar jos neturi visiškai. Norint dirbti su

priemonės,

„Jobpics“ nereikia gauti jokių specialių licencijų, turėti tam

daugiau erdvės aptarti

tikros srities išsilavinimo. „Jobpics“ priemonę savo darbe gali

ir profesinės aplinkos

naudoti kiekvienas norintis specialistas.

detales.

Kur priemonė gali būti naudojama
„Jobpics“

priemonė

gali

būti

naudojama

daugelyje

organizacijų: mokymo įstaigose, profesinio informavimo ir
konsultavimo

paslaugas

teikiančiose

organizacijose,

profesinės reabilitacijos centruose, darbo biržose, įdarbinimo
agentūrose ir kitur.

suteikia

Ką mes siūlome
•

Įsigyti metodinę priemonę „Jobpics“ ir naudoti darbe su
tikslinėmis grupėmis.

•

Kvalifikacijos kėlimo mokymus organizacijoms, įtraukiant
„Jobpics“ priemonę kaip dalomąją medžiagą.

VšĮ “SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius

•

Kvalifikacijos kėlimo mokymus specialistams, kurių metu
supažindinsime su J. L. Hollando teorija, pristatysime

www.sopa.lt
“Jobpics” priemonę Lietuvoje
platina socialinė įdarbinimo

priemonę „Jobpics“ bei įvairius jos naudojimo būdus.
•

Karjeros konsultacijas, mokymus tikslinėms grupėms su
„Jobpics“ priemone.

agentūra VšĮ „SOPA“

Susidomėjote? Turite klausimų? Kreipkitės
info@sopa.lt, tel. 861495402

