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Pristatome dar vieną Jobpics priemonės panaudojimo galimybę dirbant su grupe.  
1. Duodame dalyviams visas Jobpics profesijų korteles ir paprašome kiekvieno  išsirinkti tris 

profesijas (pvz.: moksleiviams - tas, apie kurias norėtų sužinoti daugiau,  bedarbiams – tas, kur jie 
norėtų  ir galėtų dirbti).  

2. Sudarome „grupės pageidaujamų“  profesijų sąrašą lentoje (pasikartojančių nerašome, panašias 
sugrupuojame).  

3. Organizuojame diskusiją apie situaciją darbo rinkoje,  galimi klausimai  
- Kaip manote, kokių darbų darbo rinkoje daugiausia?  
- Į ką atkreipėte dėmesį žiūrėdami profesijų korteles? 
- Kas nustebino, sudomino? 
- Kas pasirodė nepatrauklu ir pan. 
- Kodėl pasirinkote šias korteles? 

4. Kitam užsiėmimui paprašome dalyvių 
(užduotį galima skirti individualiai arba 
mažai grupelei iš  2-3 asm. ) surinkti kiek 
įmanoma daugiau informacijos  apie vieną 
profesiją iš sąrašo.  

5. Kitų užsiėmimų metu organizuojame 
profesijų pristatymus: 
- Žiūrime ir aptariame filmuotą 

medžiagą;  
- Skaitome profesijų atstovų 

dienoraščius;  
- Aptariame mokymosi galimybes;  
- Nagrinėjame konkrečius darbo pasiūlymus ( darbuotojams keliamus reikalavimus, siūlomas 

sąlygas ir t.t.) 

2012 metais Norvegijos darbo institutas atliko kokybinį Jobpics naudojimo tyrimą, kurio metu buvo apklausti 
skirtingose Norvegijos įstaigose dirbantys specialistai. Pristatome jų įžvalgas, dirbant su Jobpics priemone.

Mes turime daug mokinių, tad individualus 
konsultavimas yra sunkiai galimas. Mes 
pradedame darbą didesnėse, maždaug 10 – 20 
mokinių   grupėse ir po kurio laiko žiūrime, 
kuriems mokiniams yra individualių konsultacijų 
poreikis. Paprastai mokiniai atsirenka profesijas, 
kurios juos domina. Šios atsirinktos profesijos 
būna pagrindas tolimesnei diskusijai apie 
profesijos atstovo veiklą ir keliamus reikalavimus 
darbo rinkoje. Individualus konsultavimas 
taikomas kaip darbo grupėse pratęsimas tuo 
atveju, kai mokiniai atsirenka daugiau nei tris 
korteles, kai  tarp jų supratimo ir realybės yra daug 
neatitikimų. 
 
Kitas  konsultantas pristatė 3 žingsnių modelį: 
 1 žingsnis. Mokymai apie sąvokas, reikalingas 
mokiniams, norintiems kreiptis dėl darbo ar 
mokymosi vietos, pavyzdžiui, kas yra 
„kompetencija“, „darbo valandos“, ar koks 
skirtumas tarp „darbo“ ir „pašaukimo“.  
2 žingsnis. Naudojama Jobpics  priemonė: mokiniai 
atsirenka profesijas, nustatomas RIASEC kodas. 

Pirmajame žingsnyje girdėtos sąvokos yra 
pritaikomos apibūdinant pasirinktas profesijas.  
3. Žingsnis. Mokiniai rengia savo CV, ruošiasi darbo 
pokalbiams, remiantis išmoktomis ir įsisavintomis 
sąvokomis, kurios apibūdina jų pasirinktas 
profesijas.  
„Mes naudojame Jobpics  platesniame kontekste: 
kaip būdą pažinti Norvegijos darbo rinką, būdą 
pažinti edukacinę sistemą bei sužinoti, ko reikia 
norint tapti vienos ar kitos profesijos specialistu. 
Sąvokų mokymasis yra to dalis.“ 

Vienoje  suaugusiųjų mokymo programoje, Jobpics 
buvo taikomas grupėse su ieškančiais darbo: „Kai 
kurie asmenys turi sunkumų įvertinant savo pačių 
galimybes darbo rinkoje, dažnai susiduriama ir su 
neadekvačiais šeimos narių lūkesčiais. Tokiais 
atvejais Jobpics labai tinka dirbant su bedarbiais 
grupėse, kur dalyviai gauna ir  kitų dalyvių 
grįžtamąjį ryšį: kaip jie mato vieno ar kito asmens 
tinkamumą konkrečiam darbui. Tokiu būdu 
gaunama nuomonė ne tik iš manęs, konsultanto, 
bet ir iš visos grupės.“
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Kalbamės su Onute 

Juškauskiene iš  Trakų rajono 

Lentvario vaikų globos namų, 

kuri Jobpics priemonę savo 

darbe naudoja jau beveik pusę 

metų 

Ar sudėtinga buvo pradėti dirbti 
su nauja metodika?  Gal 
susidūrėte su kokiais sunkumais? 

Labai lengva naudoti Jobpics 

priemonę.  

Su kokia tiksline grupe  naudojate 
priemonę? Ar dirbate 
individualiai ar grupėse?  

Dirbu su 16-17 m. jaunuoliais, 

kurie renkasi sau patinkančią 

profesiją. Dirbu daugiausia 

individualiai. 

Ar priemonė patraukli jaunimui? 

Jaunuoliai labai susidomėję 

atlieka visas užduotis. Sudomino 

juos profesijų įvairovė, 

susitikimo metu atidžiai rūšiuoja 

korteles ir išsirenka sau 

tinkamas profesijas. Po to naršo 

po internetą norėdami plačiau 

sužinoti apie jas.  

Kaip pasikeitė darbas, kai 

pradėjote naudoti Jobpics, 

lyginant su tuo, kai priemonės dar 

neturėjote? 

Jaunimas dirba labai noriai. 

Patiko tai, kad gali iš karto 

matyti daug profesijų ir iš jų 

rinktis sau tinkamas. Ši 

priemonė mums labai naudinga, 

kadangi su ja sudominome 

jaunimą ir jie mielai dalyvauja 

užsiėmimuose. Netgi pasibaigus 

užsiėmimams jie ateina ir domisi 

savo pasirinkta profesija. 

Kokius matote Jobpics priemonės 

privalumus?  

Privalumų matome gana daug: 

- tinkama naudoti tiek 

individualioje, tiek grupės 

veikloje; 

- sudaro pedagogui galimybes ją 

pritaikyti skirtingų poreikių 

mokiniams;  

- moko vaikus savarankiškai 

ieškoti papildomos 

informacijos; 

 

- padidina mokomosios 

medžiagos vaizdumą, įtaigumą; 

- turi aiškią, nuoseklią 

informacijos struktūrą, 

neperkrauta mokomosios 

medžiagos detalėmis. 

Kokius įžvelgiate teigiamus darbo 

su Jobpics priemone aspektus? 

Tai gera priemonė dirbant su 

asmenimis, kurie turi itin mažai 

žinių apie darbo rinką. Galimi 

įvairūs darbo būdai 

(individualūs ir grupiniai). Vaikai 

aktyvūs: nagrinėja paveikslėlius, 

rūšiuoja, užsirašo į užrašus. 

Ar rekomenduotumėte šią 

priemonę kitiems karjeros 

konsultantams? 

Taip, labai gera priemonė. 

 

 

     

Jobpics – puiki 

motyvavimo 

priemonė  
Ši priemonė mums labai 

naudinga, kadangi su ja 

sudominome jaunimą ir jie 

mielai dalyvauja 

užsiėmimuose 

 

Gegužės mėnesio 

užsakymams taikome 20 

proc. nuolaidą. JOBPICS  šį 

mėnesį kainuoja tik 800 Lt. 

Paskubėkite -  iki vasaros liko 

visai nedaug laiko. 
 



Jobpics profesija 

Aktuali informacija 

 

Su Jobpics priemone dirbantis 

specialistas turi išmanyti apie įvairias 

profesijas. Kiekvieną mėnesį detaliau 

supažindinsime su viena Jobpics 

kortelėse pateikta profesija. Šio 

mėnesio profesija -  

APLINKOTVARKOS DARBININKAS 

VEIKLA: 
 Aplinkotvarkos darbininkas pagal vietovaizdžio projektą atlieka parkų, gėlynų, sodybų ir 

kitų objektų teritorijos sutvarkymą, apželdinimo ir dekoravimo darbus.  
 Darbininkas pakloja takelius, įrengia aikšteles ir atramines sieneles.  
 Apželdinamiems plotams parenka medžius, krūmus, gėles, įvairius augalus, įrengia vejas, 

gėlynus, dekoratyvinius baseinėlius, alpinariumus ir kitus mažosios architektūros objektus, 
apželdina gyvatvores.  

 Parenka ekologiškas apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemones.  
 Prireikus augina ir daugina gėles bei dekoratyvinius augalus, pasodina ir prižiūri jų 

kompozicijas.  
 Konsultuoja klientus aplinkos sutvarkymo klausimais.  

 
ĮRANGA: Darbuotojas naudojasi įprastais sodo ir daržo įrankiais, bei mažosios mechanizacijos 
priemonėmis (vėjapjovėmis, krūmapjovėmis ir kt.). 
 
DARBO APLINKA: Aplinkotvarkos darbininkas dirba individualiose ir komercinėse įmonėse, 
ūkiuose, šiltnamiuose, medelynuose, individualiose namų valdose.  
 
ASMENINĖS SAVYBĖS:  Sėkmingą aplinkotvarkos darbuotojo veiklą lemia gražios aplinkos pomėgis, 
meilė gamtai ir augalams, kūrybinis mąstymas, potraukis menui, mokėjimas bendrauti su žmonėmis. 
Taip pat svarbu ištvermė, gera judesių koordinacija. Šį darbą sunku sėkmingai dirbti žmonėms, 
sergantiems epilepsija, turintiems žymių plaštakos funkcijos, judėjimo sutrikimų. 
 
Naudingos nuorodos internete: Video medžiaga   

o VšĮ „SOPA“ interneto puslapyje skaitykite atnaujintą Jobpics skiltį 

o Susidomėjote Jobpics priemone ir manote, kad ji būtų naudinga jūsų organizacijai – negaiškite 

laiko ir užsakykite jau dabar, nes šį mėnesį priemonė net 20 proc. pigesnė.   

o Priemonę galite įsigyti atvykę  pas mus į organizaciją Krokuvos g. 8, Vilnius (tik suderinkite 

atvykimą iš anksto). 

o Neturite galimybės atvykti? Priemonę galime išsiųsti ir paštu. Užpildykite užsakymo formą 

ir atsiųskite mums elektroniniu paštu info@sopa.lt 

o Turite klausimų – kreipkitės,  mes visuomet pasirengę į juos atsakyti. 

o Laukiame jūsų pasiūlymų ir pastabų dėl „Jobpics naujienų“ leidinio  ir labai prašome užpildyti  
vertinimo anketą. 
 

Jobpics priemonę Lietuvoje platina socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“ 
Krokuvos g. 8, Vilnius 

www.sopa.lt ; info@sopa.lt; tel. 861495402 (Aiva Salatkienė) 

https://www.youtube.com/watch?v=7dC4dlRV_Ls
http://sopa.lt/node/222
http://sopa.lt/?q=node/279
http://manoapklausa.lt/apklausa/569001539/1/
http://www.sopa.lt/
mailto:info@sopa.lt

