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Vaizdinę profesinių interesų nustatymo 

priemonę Jobpics sudaro 183 kortelės su 

profesijų nuotraukoms, darytomis Lietuvos 

įmonėse.  Visos 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:  

 
1. Nekvalifikuoto ar žemesnės kvalifikacijos 

darbuotojo lygis - tai darbai, kuriems nebūtina 

ar neįprasta turėti aukštesnį išsilavinimą nei 

pagrindinis. Kai kuriuos darbus galima atlikti 

neturint jokio profesinio pasirengimo, 

pavyzdžiui kiemsargio darbas. Kitiems darbams 

atlikti pakanka apmokymų darbo vietoje ar 

darbo rinkos profesinio mokymo kursų, kurie per palyginti trumpą laiką (iki 6 mėn.) suteikia profesinę 

kvalifikaciją.  

2. Profesinio pasirengimo lygis - tai darbai, kurių pagrindinėms užduotims atlikti reikia turėti 

techninių žinių ir patyrimo, išmanymo apie darbe naudojamas medžiagas, įrenginius ir procesus. 

3. Aukštojo išsilavinimo lygis - tai darbai, kurių pagrindinėms užduotims atlikti reikia aukšto lygio 

profesinių žinių ir patyrimo. Norint dirbti šiuos darbus įprasta turėti aukštąjį išsilavinimą.  

 

Metodinėje priemonėje daugiausia kortelių (83) yra priskirta pirmam lygiui, 70- antram, 30- trečiam. 

Taip pasirinkta tikslingai, nes vaizdinės konsultavimo priemonės dažnu atveju naudingesnės 

žmonėms, dirbantiems žemesnės kvalifikacijos darbus, be to, atsižvelgta ir į darbo rinkos keliamus 

reikalavimus.  

Konsultavimo procese galima naudoti visas 183 profesijų korteles arba atsižvelgiant į konsultuojamo 

asmens poreikius atsirinkti tik dalį kortelių, pavyzdžiui, dirbant su protinę negalią turinčiais dalyviais, 

tikslinga dirbti tik su 1-ojo lygio profesijų  kortelėmis arba konsultuojant asmenis neturinčius aukštojo 

išsilavinimo ir neplanuojančius jo siekti, patartina atsirinkti pirmo ir antro lygio kvalifikacijos korteles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jobpics panaudojimo galimybės   

2014 m. lapkričio 21-23 dieną Jobpics produktą 

pristatysime Lietuvos parodų ir kongresų centre 

Litexpo, parodoje MOKYKLA 2014 .  

 

Kviečiame aplankyti mūsų stendą ir išbandyti Jobpics 

produktą. Mus rasite 4-oje salėje.  

 

 

Nuoširdžiai dėkojame Socialinės 

 apsaugos ir darbo ministerijai,  

parėmusiai mūsų dalyvavimą  

parodoje Mokykla 2014. 

 

Kvalifikacijos lygį kortelėje parodo skaitmuo prie dviejų 

raidžių RIASEC kodo 

 



Jobpics – tarptautinis produktas 

 

Jobpics priemonę sukūrė psichologas Arne Svendsrud iš Norvegijos  profesinės reabilitacijos 
įstaigų asociacijos (AVRE). Norvegijoje Jobpics naudojamas jau penkeri metai. Priemonė 
Norvegijoje itin populiari: nuo 2009 metų Jobpics įsigijo jau apie 500 vartotojų (karjeros 
konsultantų, mokytojų, socialinių darbuotojų ir kt. specialistų). Priemonė daugiausia naudojama 
profesinės reabilitacijos įstaigose, suaugusių mokymo centruose, karjeros centruose, darbo 
biržose, vidurinėse mokyklose,  su imigrantais dirbančiuose centruose, specialiosiose mokyklose. 
Kaip teigia patys specialistai, dirbantys su Jobpics, priemonė patraukli tuo, kad pritaikoma labai 
skirtingiems poreikiams ir situacijoms, su Jobpics galima dirbti įvairiais būdais, atsižvelgiant į 
tikslinių grupių poreikius, kvalifikaciją bei skirtingus keliamus tikslus. 

2012 m. priemonė buvo adaptuota Estijos, Suomijos, Ispanijos bei Lietuvos rinkai, o šiuo metu 
rengiama ir prancūziška Jobpics versija.   

 

 

Kalbamės su Ramune 
Prokšiene, Vilniaus vaikų 
socializacijos centro socialine 
pedagoge, kuri Jobpics 
priemonę savo darbe naudoja 
jau keletą mėnesių ir dirba su 
kortelėmis bent kartą per 
savaitę. 

Su kokia tiksline grupe 

dirbate? 

Dirbu su 14-18 metų amžiaus 

paauglėmis, kai kurioms 

mokinėms nustatyti dideli 

specialieji ugdymo poreikiai. 

Ar sudėtinga buvo pradėti 

dirbti su Jobpics metodika? 

Jobpics priemonę naudoju 

neseniai, su ja dirbu tik keletą 

mėnesių. Visiškai nesudėtinga 

buvo pradėti dirbti su šia 

metodika, netgi įdomu. Kol kas 

sunkumų nepatyriau, tik pilnai 

dar neišnaudojau šios metodikos 

galimybių, dirbant su 

paauglėmis. 

Kokius keliate tikslus  dirbant 

su Jobpics priemone?  

Padėti mokinėms pažinti įvairias 

profesijas, pamatyti realioje 

veikloje dirbančiuosius, plėtoti 

žinias, interesus, ugdyti 

motyvaciją, planuoti ir priimti 

sprendimus. 

Ar priemonė patraukli jūsų 

konsultuojamoms paauglėms? 

Priemonė labai patraukli 

mokinėms, nes yra vaizdinga, 

kelia motyvaciją, susidomėjimą, 

skatina jų norą bendrauti, 

kalbėti.  

Ar pasikeitė jūsų darbas, kai 

pradėjote naudoti Jobpics 

priemonę?  

Darbas tapo įvairesnis, 

įdomesnis, priemonė palengvina 

užmegzti kontaktą su vaikais ir 

juos labiau pažinti. 

Kokius matote Jobpics 

priemonės privalumus?  

Privalumas, kad tai yra vaizdinė, 

patraukli ir skatinanti vaikams 

save pažinti  priemonė. 

Kokius įžvelgiate neigiamus 

darbo su Jobpics priemone 

aspektus? 

Kol kas neįžvelgiu.  

Ar rekomenduotumėte šią 

priemonę kitiems 

specialistams? 

Žinoma, rekomenduoju, ir ypač, 

savo kolegoms socialiniams 

pedagogams, dirbantiems su 

mokiniais individualiai ir 

grupėje. 

  

Mėnesio interviu  



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 -  FLORISTAS 

 
VEIKLA: 

 floristas gamina įvairias dekoratyvines gyvų ir sausų augalų kompozicijas;  

 komponuoja progines, iškilmingas bei jubiliejines puokštes; 

 riša gėlių girliandas, daro vainikus, paveikslus iš sausų augalų;  

 puošia buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas augalais;  

 dekoruoja augalais kasdienius, šventinius, pokylių ir ypatingoms progoms skirtus stalus, vitrinas, 

stendus, sales ar sceną;  

 floristas išmano biologines augalų savybes, moka juos sodinti ir persodinti, prižiūrėti įvairių rūšių 

augalus.  

 

ĮRANGA: Floristas naudoja augalams komponuoti skirtus darbo įrankius ir pagalbines priemones: 

floristines žirkles, segtukus, elektrinius klijavimo prietaisus, klijų lazdeles, įvairias juosteles. 

 

DARBO APLINKA: Floristas dirba gėlių parduotuvėse ir salonuose, kur aptarnauja klientus: komponuoja 

puokštes pagal užsakymus ir pageidavimus, pataria, kurie augalai ir kompozicija geriausiai tinka vienai ar 

kitai progai, užsako prekes, išrašo sąskaitas. Floristo profesija labai tinkama privačiam verslui kurti. Tai 

labai kūrybiškas darbas. Švenčių dienomis darbo valandos gali būti nenormuotos. 

 

ASMENINĖS SAVYBĖS: augalų pomėgis, kūrybingumas, puiki vaizduotė, kruopštumas, gebėjimas suprasti 

žmonių poreikius, komunikabilumas ir kt. Puikus regėjimas, gebėjimas derinti spalvas, dėmesio 

koncentracija, gera rankų judesių koordinacija padėtų užtikrinti aukštą darbo kokybę. Floristu sunku 

sėkmingai dirbti alergiškiems augalams ar sergantiems kvėpavimo takų ligomis asmenims. Negali dirbti 

žmonės, turintys plaštakos funkcijų sutrikimų. 

 

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE: 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“ 

 
 Organizuojame kvalifikacijos kėlimo mokymus darbuotojams, įtraukiant Jobpics priemonę 

kaip dalomąją medžiagą. 
 

 Daugiau informacijos apie Jobpics priemonę rasite mūsų interneto tinklapyje.  
 

 
 
 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRBFoMJ0Xvg
https://www.youtube.com/watch?v=kVDEwkXFWs4
http://www.sopa.lt/?q=node/222
http://www.sopa.lt/
mailto:info@sopa.lt

