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Kiekvienoje  Jobpics profesijų kortelėje, šalia 

nuotraukų, pristatančių konkrečią profesiją,   

rasite ir sąrašą kitų profesijų, kurioms 

priskirtas tas pats RIASEC kodas. Priemonėje 

pateiktos 183 profesijų kortelės, tačiau 

įskaitant alternatyvų sąrašą Jobpics apima 

apie 500 skirtingų profesijų. 

 

Dažniausiai alternatyvus profesijų sąrašas 

naudojamas konsultavimo sesijos pabaigoje, 

kai peržiūrimos ir aptariamos  jau atrinktos 

kortelės. Jei asmenį domina nuotrauka, esanti 

pagrindinėje kortelės pusėje, veikiausiai 

galėsite jį konsultuoti ir dėl kitų darbų, 

įtrauktų į sąrašą. 

 

Alternatyvus sąrašas ypatingai patogus bus 

tuo atveju, kai asmuo, kurį konsultuojate, atsirinks mažai dominančių profesijų kortelių. Tuomet, siekiant 

pradėti pokalbį apie kitus darbus, galima pasitelkti sąrašą, esantį šalia nuotraukų  ir aptarti įvairias kitas 

galimybes darbo rinkoje.  

Alternatyvus sąrašas bus naudingas ir dirbant su ieškančiais darbo asmenimis tuo atveju, kai asmuo jau 

apsisprendęs dėl konkretaus darbo, tačiau neranda tinkamų darbo pasiūlymų. Tuomet, pasitelkiant 

alternatyvų sąrašą,  galima ieškoti pagal interesus giminiškų darbo vietų.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Parodos metu Jobpics produktą galėsite įsigyti su 10 proc. nuolaida.  

 

 

Nuoširdžiai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 

 parėmusiai mūsų dalyvavimą parodoje Mokykla 2014. 

 

Alternatyvus profesijų sąrašas pateiktas antroje kortelės pusėje  

Konsultanto patirtis: 

“Paprastai, aš neleidžiu gilintis į alternatyvų profesijų sąrašą tol, kol kortelės nebūna surūšiuotos. 
Kartais konsultuojamas asmuo atsirenka apie  20 kortelių, kuriomis domisi,  tada daugiau dėmesio 
skiriame atrinktų kortelių aptarimui ir alternatyviam sąrašui ne visada lieka laiko, bet jei 
pasirenkamos tik kelios profesijų kortelės, tuomet naudinga perskaityti pateiktą alternatyvų sąrašą bei 
aptarti ir kitas galimybes darbo rinkoje” 

 



 

 

Kalbamės su Gėliūne 

Adomaityte,  Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centro, Ugdymo 

karjerai skyriaus 

metodininke 

 

Su kokia tiksline grupe 

naudojate Jobpics priemonę? 

Ar dirbate individualiai ar 

grupėse?  

Jobpics priemonę taikau 

individualių konsultacijų metu 

dirbdama su 8-10 klasių 

mokiniais. 

Kaip dažnai naudojate 

priemonę?  

Jobpics priemonę 

individualioms konsultacijoms 

naudoju dažniau nei kartą per 

mėnesį, bet ne kasdien, 

kadangi dažniau tenka 

konsultuoti grupę mokinių, o 

ne vieną ar kelis.  

Ar daug laiko reikia skirti 

pasirengimui, norint pradėti 

dirbti su priemone? 

Jeigu po konsultacijos visos 

kortelės tvarkingai 

sudedamos į vietą, tai 

pasiruošimas kitai 

konsultacijai neatima laiko. 

Kokius keliate tikslus 

dirbdama su Jobpics 

priemone?  

Jobpics priemonę taikau 

tuomet, kai konsultacijos 

tikslas – profesiniai interesai. 

Taip pat spalvotos kortelės su 

profesijų atstovais kur kas 

įdomesnė priemonė, nei vien 

tekstinė informacija.  

Ar priemonė patraukli jūsų 

konsultuojamiems 

mokiniams? Ar jie noriai 

dirba su ja? 

Priemonės Jobpics kortelių 

formatas patogus. Kortelių 

popieriaus storumas tinkamas 

ilgam priemonės naudojimui 

konsultavimo procese. 

Profesijas pristato kelios 

nuotraukos. Kartais mokiniai 

pasigenda platesnio profesijų 

„asortimento“ ir ryškesnių 

spalvų. 

Kokius matote Jobpics 

priemonės privalumus?  

Iliustruotas profesijų 

pristatymas patrauklesnis už 

vien tik tekstinį pristatymą.  

Ar rekomenduotumėte šią 

priemonę kitiems 

specialistams? Kokiems? 

Kokiose organizacijose ji 

galėtų būti naudojama? 

Jobpics rekomenduočiau 

specialistams, kurie 

konsultuoja mokinius 

(individualiai arba mažose 

grupėse) karjeros planavimo 

klausimais. 

 

 

 

Mėnesio interviu  

„Spalvotos kortelės 

su profesijų atstovais 

kur kas įdomesnė 

priemonė nei vien 

tekstinė informacija“ 

 
 

Spalio mėnesį Lietuvos darbo biržos įgyvendinamo projekto „Pasitikėk savimi‘ dalyviai gilinosi į 

VšĮ „SOPA“ veiklą ir dalyvavo įvairiuose mūsų organizuotuose  užsiėmimuose.  Pažintis su darbo 

rinka bei profesijų pasauliu vyko pasitelkus Jobpics korteles:  jaunimas noriai vartė profesijų 

korteles, rinkosi juos dominančias profesijas, gilinosi į darbo vietų specifiką, vertino savo 

galimybes dirbti vieną  ar kitą darbą, ruošėsi pokalbiams su darbdaviais. 

 

 

 



Jobpics profesija 

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)  

 

 

 

Su Jobpics priemone dirbantis 

specialistas turi išmanyti apie įvairias 

profesijas. Kiekvieną mėnesį detaliau 

supažindinsime su viena Jobpics 

kortelėse pateikta profesija.  

Šio mėnesio profesija -  ELEKTRIKAS 

VEIKLA: 

 atlieka elektros įrenginių montavimo ir elektros instaliacijos darbus; 

 įrengia ir aptarnauja elektros linijas; 

 montuoja įvadus, apskaitos skydus, jėgos įrenginius, elektros pavaras, aukštos įtampos 

skirstomuosius įrenginius, elektros tiekimo oro linijas, apšvietimo įrenginius (elektros lizdus, 

elektros jungiklius, šviestuvus); 

 vykdo elektros tinklų ir įrangos techninę priežiūrą, remontą, renovaciją; 

 suvirinimo elektra darbai. 

 

ĮRANGA: Elektrikai naudoja atsuktuvus, reples laidų izoliacijai, žnyples kabeliams ir pan. 

 

DARBO APLINKA: Elektrikai gali dirbti įmonėse, teikiančiose elektros energiją, naudojančiose elektros 

energiją bei aptarnaujančiose tinklus bei įrenginius. Darbo metu elektrikai važinėja po objektus – darbas 

vyksta įvairios paskirties pastatuose: mokyklose, ligoninėse, prekybos organizacijose, gyvenamuosiuose 

namuose ir kituose statiniuose, bei lauke.    

 

ASMENINĖS SAVYBĖS: elektrikai turi gebėti skaityti elektros schemas, žinoti įvairių elektrotechninių 

armatūrų bei elektros variklių konstrukciją, išmanyti apie visų tipų elektros laidus ir kabelius. Elektriko 

darbo sėkmę lemia techniniai gebėjimai, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai įvertinti situaciją ir 

greitai priimti sprendimą. Svarbi gera judesių koordinacija, ištvermė, gebėjimas susikaupti, turi nebijoti 

aukščio. Šios profesijos atstovai neturi turėti regos ir klausos sutrikimų. Turi būti gera rankų koordinacija. 

 

Naudingos nuorodos internete: Video medžiaga 

http://www.sopa.lt/?q=node/222
http://www.sopa.lt/
mailto:info@sopa.lt
https://www.youtube.com/watch?v=2jkFptvITnk

