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Socialinės įdarbinimo agentūros VšĮ „SOPA“ leidinys

Jobpics panaudojimo galimybės
Vaizdinę profesinių interesų nustatymo priemonę Jobpics
galima naudoti tiek dirbant individualiai, tiek grupėje.
Pristatome vieną iš priemonės panaudojimo galimybių
dirbant su grupe. Jobpics priemonę galima būtų pasitelkti
siekiant pristatyti grupei darbo rinkos įvairovę bei
supažindinti su J.Hollando profesinio pasirinkimo sistema
RIASEC.
Galima eiga:
- Atliekamas įvadinis RIASEC testas, siekiant kad kiekvienas dalyvis nustatytų savo
dominuojantį RIASEC tipą
- Suskirstome visas Jobpics korteles į 6 grupes pagal ant kortelės nurodytą pirmąją kodo raidę.
- Remiantis atlikto testo rezultatais, visus dalyvius suskirstome į 6 grupes (pagal dominuojančią
RIASEC kodo raidę). Jei yra poreikis galima suskirstyti ir į daugiau grupių, atsižvelgiant į dvi
dominuojančias raides (pvz. RC ; SI, EA, ... ir pan.)
- Kiekvienai grupei duodame atitinkamas Jobpics korteles, pvz. jei testas parodė, kad dominuoja
raidė S, duodame visas korteles, kuriose pateiktos socialinio tipo profesijos, jei dominuoja
raidė A, pateikiame korteles su meninio tipo profesijomis ir t.t.
- Grupės dalyviai susipažįsta su kortelėse pateiktomis profesijomis ir parengia pristatymą
kitoms grupėms. Pristatymui galima būtų naudoti tokį planą:
o Veikla
o Darbo aplinka
o Naudojami įrankiai
o Reikalingos asmeninės savybės
o Vertybės
- Kiekviena grupelė pristato savo RIASEC tipo profesijas visiems mokymų dalyviams

Mokymai

2014 m. kovo 13 dieną Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centre organizavome Jobpics
priemonės
pristatymą Vilniaus mokyklų karjeros koordinatoriams.
Mokymuose dalyvavo atstovai iš Vilniaus miesto
progimnazijų ir pagrindinių mokyklų.
Mokymų metu pristatėme Jobpics priemonę bei galimus jos
panaudojimo būdus mokyklose, dalyviai mokymų metu
turėjo galimybę patys praktiškai išbandyti darbą su Jobpics
kortelėmis.
Dalyvių atsiliepimai po mokymų:
“Prieš ateidama į mokymus tikėjausi daugiau sužinoti apie
Jobpics, domino galimybė panaudoti vaizdinę priemonę
konsultuojant karjeros klausimais. Šie mokymai pateisino
mano lūkesčius. Ačiū”
“Tiek Jobpics, tiek pristatymas paliko gerą įspūdį - patiko
informatyvumas ir konkretumas, pavyzdžių gausa,
praktinės užduotys, diskusijos.“
“Jobpics man pasirodė patraukli priemonė, mokymų metu
buvo pateikta koncentruota informacija. Jaukus ir paprastas
pristatymas.”

Ar
priemonė
pateisino
jūsų
lūkesčius? Ar specialistai naudoja
Jobpics savo kasdieniame darbe su
vaikais?

Mėnesio interviu
Kalbamės su Lietuvos vaikų
fondo
direktore
Romualda
Navikaite
Jūsų organizacija įgyvendina ESF
projektą "Ugdymas karjerai", kuris
yra skirtas vaikų globos namų
auklėtiniams.
Projekto
lėšomis
nusprendėte įsigyti Jobpics metodinę
priemonę. Kodėl susidomėjote šia
priemone?
Kaip rodo mūsų fondo kartu su
partneriais 2011 m.
atliktas
tyrimas,
vaikų
globos
namų
auklėtiniams
sunkiau
daryti
karjeros pasirinkimus dėl daugelio
priežasčių:
- globos namų auklėtiniai, skirtingai
nuo vaikų, augančių šeimose, dėl
riboto veiklos lauko (vaikų globos
namai,
mokykla,
vietos
bendruomenė, netoliese esančios
profesinės mokyklos) turi gana
siaurą supratimą apie profesijų
įvairovę);
- jie neturi pakankamai įgūdžių ir
pagalbos adekvačiai įvertinti savo
gebėjimų
ir
išsirinkti
jiems
tinkamiausią profesiją;
- lengvai susižavi naujomis idėjomis,
galimybėmis,
todėl
pasirenka
atsitiktines profesijas (pvz. mokykla
turi geresnį bendrabutį, nes draugai
ten stoja ir pan.),
sunkiai

įsivaizduoja, koks realus darbas bus
susijęs su pasirinkta profesija.
Siekiant keisti situaciją 2012 m.
pradėjome įgyvendinti ESF lėšomis
finansuojamą projektą "Ugdymas
karjerai", kuris yra skirtas vaikų
globos
namų
auklėtiniams
(esamiems
ir
buvusiems)
ir
socialinės
rizikos
vaikams.
Įgyvendinant projektą paaiškėjo, jog
globos
namų
socialiniams
darbuotojams
ir
kitiems
vykdytojams trūksta kvalifikacijos ir
žinių supažindinant jaunuolius su
profesijų
įvairove,
savybėmis,
reikalingomis vienai ar kitai
profesijai įgyti, trūksta vaizdinių
priemonių, kurias specialistai galėtų
naudoti kasdieniame darbe.
Projekto dėka siekiame pagerinti
vaikų globos namų auklėtiniams
teikiamo profesinio orientavimo
paslaugų kokybę ir įvairovę. Tuo
tikslu iš projekto lėšų įsigijome
vaizdinę karjeros konsultavimo
priemonę "Jobpics" (kiekvienam
partneriui). Esame dėkingi „Sopai“,
kad apmokė partnerių įstaigose
dirbančius specialistus ja naudotis.

Vaizdinė
profesinių
interesų
priemonė
Jobpics
naudojama
pristatant jaunuoliams profesijų
įvairovę, individualiai konsultuojant
juos dėl profesinių pasirinkimų,
nustatant
jų
individualius
profesinius interesus. Specialistai
naudoja Jobpics priemonę ir
džiaugiasi, kad vaikams ji yra labai
patraukli ir naudinga.
Į mus kreipiasi nemažai organizacijų,
kurios domisi Jobpics priemone,
tačiau neturi finansinių galimybių ją
įsigyti. Ką Jūs, kaip nevyriausybinės
organizacijos atstovė, galėtumėte
jiems patarti?
Mes susipažinome su priemone
Jobpics 2012 m. rugpjūtį jau
prasidėjus mūsų projektui. Ir jau
tuomet su vaikų globos namų
darbuotojais pradėjome galvoti,
kaip, kokiu būdu šią priemonę
įsigyti. Esame dėkingi Europos
Socialinio Fondo Agentūrai, kad
pritarė mūsų siūlymui teikiant
jiems
tvirtinimui
patikslintą
projekto biudžetą. Ši priemonė
tarnaus ne vienerius metus ir leis
vaikams susidaryti išsamesnį vaizdą
apie egzistuojančias darbo rinkoje
profesijas.

Jobpics užsienio šalyse
2012 metais Norvegijos darbo institutas atliko kokybinį Jobpics naudojimo tyrimą, kurio metu buvo
apklausti skirtingose Norvegijos įstaigose dirbantys karjeros konsultantai.
Vienas Norvegijos konsultantas pasidalino savo patirtimi dirbant su mokinių grupėmis: “Jobpics
buvo naudojamas kaip mokymų programos devintos klasės moksleivių grupei apie profesinius
interesus dalis. Mokymai prasidėjo bendru Holland teorijos ir RIASEC tipologijos pristatymu. Vėliau
mokiniai atliko Holland klausimyną ir sužinojo savo RIASEC kodus. Tolimesnis darbas vyko
grupelėse: mokiniai, turintys tą patį interesų tipą, susijungė ir dirbo kartu. Jie gavo užduotį
peržiūrėti visas korteles ir pasirinkti tris profesijas. Vėliau šias profesijas jie nagrinėjo internete:
rinko informaciją, ieškojo vaizdinės medžiagos. Remiantis surinkta informacija buvo organizuojama
diskusija ir dalinamasi skirtingomis patirtimis. Ateityje planuojame tokią mokymų programą
pakartoti ir su dešimtos klasės moksleiviais.”

Jobpics profesija

Su
Jobpics
priemone
dirbantis
specialistas turi išmanyti apie įvairias
profesijas. Kiekvieną mėnesį detaliau
supažindinsime su viena Jobpics
kortelėse pateikta profesija.

Šio mėnesio profesija - MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGAS
VEIKLA:
Maisto produktų technologo darbo pobūdis priklauso nuo pasirinktos specializacijos: duonos kepimo ar
mėsos produktų technologijų, vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologijų ar kt.
 kuria naujus maisto produktus;
 stebi ir kontroliuoja maisto produktų technologinį procesą, įskaitant kokybės kontrolę, žaliavų ir
gaminių patikrinimus;
 tikrina maisto produktus ir gėrimus perdirbimo proceso metu ir jo pabaigoje, siekdamas nustatyti,
ar paruošta produkcija yra reikiamo kvapo, spalvos, konsistencijos ir kitų svarbių ypatybių;
 nustato malimo, maišymo, virimo, fermentacijos, dehidratacijos ir kitokio perdirbimo ypatumus;
 tvarko atitinkamą kontrolės dokumentaciją;
 dalyvauja atliekant mokslinius maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo tyrimus;
 parenka reikiamus žaliavų mišinius tam tikrų produktų gamybai;
 apskaičiuoja produkcijos išeigą, gamybos išlaidas, kitus ekonominius rodiklius, juos analizuoja,
vertina, priima sprendimus, tvarko pirminę apskaitą.
DARBO APLINKA: Pagal įgytą specializaciją dirba įvairiose maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos
įmonėse, dideliuose vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatuose, įvairiuose žuvų, mėsos konservų
gamybos cechuose, duonos kepyklose. Paprastai dirbama įmonėse, kur yra šiuolaikinė įranga, patogios
darbo vietos, oro kondicionieriai. Daugiausia tenka dirbti stovint.
ASMENINĖS SAVYBĖS: Sėkmingą maisto produktų technologo darbą lemia geri bendravimo įgūdžiai,
gebėjimas tiksliai perteikti informaciją, planavimo ir organizaciniai gebėjimai. Taip pat svarbi ištvermė,
gera judesių koordinacija, jautrumas kvapams ir gebėjimas gerai skirti spalvas. Sėkmingai šį darbą dirbti
trukdytų odos alergija, dideli regos ir judėjimo sutrikimai. Draudžiama dirbti asmenims, sergantiems
tuberkulioze ar kitomis užkrečiamosiomis ligomis.
Naudingos nuorodos internete: foto albumas ; VIDEO medžiaga 1 ; VIDEO medžiaga 2

Aktuali informacija
o Susidomėjote Jobpics priemone ir norėtumėte ją naudoti savo darbe, kreipkitės į mus – aptarsime, kaip
galėtumėte priemonę įsigyti.

o Turite klausimų dėl Jobpics priemonės – kreipkitės, mes visuomet pasirengę į juos atsakyti.
o Norite, kad suorganizuotume mokymus jūsų organizacijos darbuotojams - kreipkitės.
o Norite „gyvai“ pamatyti priemonę ir įsitikinti, ar ji tikrai naudinga jūsų darbui- užsukite pas mus
(žinoma, iš anksto suderinę laiką)
o Ankstesnius „Jobpics naujienų“ numerius rasite mūsų interneto svetainėje.

Jobpics priemonę Lietuvoje platina socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius
www.sopa.lt ; info@sopa.lt; tel. 861495402 (Aiva Salatkienė)

