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Socialinės įdarbinimo agentūros
VšĮ “SOPA” leidinys
Pristatome Jums dešimtąjį „Jobpics naujienų“ numerį. Tai periodinis VšĮ
„SOPA“ leidinys, skirtas specialistams, dirbantiems karjeros konsultavimo
srityje. Leidinyje dalinamės naujausiomis žiniomis, įžvalgomis, patirtimi
dirbant su „Jobpics“ metodika. „Jobpics“ - tai vaizdinė profesinių interesų
nustatymo priemonė, kurią Lietuvoje platina VšĮ „ SOPA“.
Ankstesnius Jobpics naujienų numerius galite rasti mūsų
interneto puslapyje www.sopa.lt
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Jobpics – puiki pokalbio priemonė
Daugelis specialistų, savo darbe naudojančių Jobpics korteles, teigia, kad ši priemonė – tai puikus “pokalbio įrankis”.
Priemonė puikiai tinka tiek pokalbiui pradėti, kai klientą matome pirmą kartą, tiek tolimesnių konsultacijų metu. Ji gali
būti naudojama kalbant nebūtinai tik

apie konkrečius karjeros žingsnius. Žiūrint į kortelėse pateiktas profesijų

nuotraukas galima kalbėtis apie emocijas, kurias sukelia matomi vaizdai, patirtį, kurią jau turi konsultuojamas asmuo,
lūkesčius ar troškimus, rūpesčius ar baimes, socialinę ar ekonominę padėtį, išsilavinimo ar finansinius aspektus.
Priemonė patraukli tuo, kad gali būti naudojama labai įvairiais būdais: korteles konsultuojamas asmuo gali sudėlioti
savarankiškai ir po to aptarti su konsultantu rezultatus, kortelės gali būti įvairiais būdais rūšiuojamos dirbant konsultantui
ir konsultuojamajam kartu, specialistas jas gali naudoti ir dirbdamas su grupe: supažindinti su darbo pasaulio įvairove,
organizuoti diskusijas, profesijų pristatymus ir kt.
Pateikiame įžvalgas specialistų, naudojančių savo darbe Jobpics korteles.
Informacijai rinkti
“Dėliodami korteles bei rūšiuodami jas įvairiais būdais mes šnekamės apie įvairias
profesijas ir skirtingas darbo vietas bei galimybes jose. Šių pokalbių metu aš
gaunu labai daug informacijos apie asmens pomėgius, gebėjimus, asmenines
savybes, sužinau sritis, kurių asmuo vengia. Kartu mes aptariame bei susirašome
galimus artimiausius žingsnius. ”
Gilintis į konkrečias darbo vietas
“Klientui pasirinkus

patinkančias korteles, klausiu, kas patraukė jo dėmesį.

Atsakymai būna labai įvairūs, pavyzdžiui: jis vilki labai gražią uniformą, arba man
patinka, kaip sutvarkytas jo darbo stalas. Vėliau mes kalbame apie užduotis,
kurias atlieka tos profesijos atstovas, klausiu, kaip jam/jai patinka ta veikla, ar
įsivaizduoja save toje darbo vietoje. Kalbamės apie konkrečias darbo vietas,
aptardami labai skirtingus aspektus.”
Nestruktūruoti pokalbiai
"Man patinka nestruktūruoti pokalbiai konsultacijų metu, aš mėgstu improvizuoti.
Jobpics naudoju, kai noriu užmegzti kontaktą, ypač su jaunimu ar tautinių
mažumų atstovais. Mes peržvelgiame daugybę kortelių, dėliojame jas įvairiai,
pasikalbame apie konkrečius darbus, kartu sudarome tolimesnių profesinių
galimybių sąrašą.
Priemonė pokalbiui užmegzti
“Nuotrauka – tai puiki galimybė pradėti pokalbį tarp manęs ir mokinio arba tarp
mokinių grupėje. Rūšiuodami profesijų korteles, mes pasikalbame ne tik apie
skirtingas darbo vietas, bet ir apie emocijas, kurias sukelia viena ar kita nuotrauka,
bei apie to priežastis”.

Socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius; www.sopa.lt
Tel. 861495402 ; info@sopa.lt

2014 metų lapkričio 21-23 dienomis Jobpics produktą pristatėme Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo, parodoje
MOKYKLA 2014. Litexpo duomenimis parodą aplankė apie 6000 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio Lietuvos
ugdymo įstaigų. Bendras kartu vykusių parodų MOKYKLA 2014 ir VAIKŲ ŠALIS 2014 lankytojų skaičius siekė 17400.
Džiaugiamės, kad nemaža dalis lankytojų užsuko ir į mūsų “Jobpics” stendą - sulaukėme įvairių bendradarbiavimo
pasiūlymų ir svarbiausia

didelio susidomėjimo karjeros konsultavimo priemone Jobpics tiek iš specialistų, tiek iš

moksleivių pusės. Moksleiviai ypatingai noriai įsitraukdavo į veiklą: dėliodami profesijų korteles, domėjosi įvairiomis
galimybėmis darbo rinkoje, klausinėjo, ką veikia vienas ar kitas profesijos atstovas, mąstė apie savo ateities planus,
svarstė, kokį profesinį kelią rinktis.
Nuoširdžiai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, parėmusiai mūsų dalyvavimą parodoje
Mokykla 2014.

Dažniausiai užduoti klausimai
Kas gali dirbti su Jobpics priemone?
Bet kuris specialistas, dirbantis karjeros
konsultavimo srityje, gali tiesiog imti ir
naudoti priemonę savo darbe. Norint
dirbti su Jobpics, nereikia baigti jokių
specialių kursų ar turėti sertifikatą.

Jobpics priemonę parodoje išbandžiusių moksleivių įspūdžiai
„Labai patiko dėlioti korteles, daug informacijos apie skirtingas darbo vietas
gavom. Patiko, kad mums paaiškino, ką daro vienas ar kitas profesijos atstovas“
Septintokai
“Šie metai mokykloje – pasirinkimo laikas, reikia apsispręsti, kokius dalykus rinktis,
ką toliau mokytis. Informacijos daug, apsispręsti nėra lengva. Reikia pagalbos iš

Ar yra priemonės elektroninė versija?

specialistų. Kortelių dėliojimas įtraukia, tik tuos atsakymus į įvairius kylančius

Elektroninės Jobpics versijos nėra ir
nežadama jos rengti. Priemonės autorius
Arne Svendsrud pabrėžia, kad Jobpics –
tai ne testas, o priemonė padedanti
kalbėtis apie darbo rinką, galimybes joje,
profesinius interesus.
Svarbus pats
kortelių dėliojimo/ rūšiavimo procesas, į
kurį konsultuojamas asmuo aktyviai
įsitraukia pats.

klausimus nėra lengva rasti - reikia daugiau laiko.“ Dešimtokė

Kiek kainuoja Jobpics metodika?

žiūrim.“ Aštuntokai

Jobpics lagaminas su 183 profesijų
kortelėmis, 11 pagalbinių kortelių ir
naudotojo vadovu kainuoja 1000 Lt.

„Na man jau neaktuali ši tema, bet būtinai atvesiu vaikus, jiems dabar pasirinkimo

“Nors jau esu tvirtai apsisprendusi, ką studijuosiu, bet buvo labai įdomu dėlioti
korteles. Net ir nežinojau, kad yra tiek daug įvairių profesijų ir skirtingų darbo
vietų.” Abiturientė
„Buvo labai smagu dėlioti korteles, kiek daug įvairiu veiklų. Mokykloje irgi
kalbamės apie įvairias profesijas, bet būna nuobodu, nes dažniausiai tik į skaidres

metas. Dėliodami korteles galės labiau įsigilinti ir apsispręsti.“ Moksleivių mama
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įvairias profesijas. Kiekvieną mėnesį
detaliau supažindiname su viena
Jobpics kortelėse pateikta profesija.

Jobpics profesija - mėsininkas
Giminiškos profesijos: mėsos išpjaustytojas, išgyslintojas, mėsos perdirbimo įmonių darbuotojas.
Veikla priklauso nuo to, kur mėsininkas dirba. Mėsos kombinatuose mėsininkas:





skerdžia stambiuosius raguočius, avis ir bekonus;
pjausto skerdieną į didelius gabalus;
rūšiuoja mėsą;
paruošia mėsą šaldyti.

Maisto perdirbimo ar prekybos įmonėse mėsininkas:










sukapoja mėsą mažesniais gabalais;
išima kaulus ir gyslas;
paruošia standartinius mėsos pjaustinius, skirtus parduoti arba toliau apdoroti;
formuoja kepsnius, sumala mėsą parduoti;
paruošia mėsos gabalus pagal užsakymus;
sveria mėsą ir pakuoja;
sūdo ir rūko mėsos gaminius;
konservuoja mėsą;
gamina įvairius pusgaminius.

PRIEMONĖS:
Mėsininkas savo darbe naudoja elektrinius pjaustytuvus ir peilius, taip pat juostinius pjūklus kaulų pjaustymui.
DARBO APLINKA
Mėsininkas dirba mėsos perdirbimo ir prekybos, kulinarijos įmonėse, mėsos kombinatuose, maisto prekybos parduotuvėse,
turgavietėse. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės rūšies ir dydžio. Mėsos kombinatuose ar didelėse prekybos įmonėse
mėsininkas dirba didelėse mėsos pjaustymo patalpose, kuriose yra elektrinė įranga ir konvejeris. Mažose maisto prekybos
parduotuvėse, turgavietės mėsininkas dirba prie darbo stalo ar prekystalio.
ASMENINĖS SAVYBĖS
Mėsininkui svarbu būti tvarkingam, gebančiam organizuoti savo darbą. Reikia turėti vikrias rankas, gebėti koordinuoti judesius,
skirti spalvas ir kvapus, reikalinga gera sveikata, fizinė jėga ir ištvermė. Negali dirbti asmenys, sergantys tuberkulioze ir kitomis
užkrečiamosiomis ligomis.
NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE
Video medžiaga 1; Video medžiaga 2
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