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Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius socialinius ir ekonominius visuomenes pokyčius – 
didėjantį bedarbių skaičių, besikeičiančius profesijų paklausos rodiklius, iškyla profesinio 
orientavimo ir konsultavimo svarba. Ypač tai svarbu pačiuose pradiniuose profesijų pasirinkimo 
etapuose – jaunimo, besimokančio vidurinių mokyklų ir gimnazijų vyresnėse klasėse, tarpe. Nors 
kiekvienoje iš minėtų mokyklų dirba profesinio orientavimo specialistai, dažniausiai mokyklų 
psichologai, jų profesinės žinios nėra pakankamos konsultuoti jaunimą artėjančios ekonominės 
krizės akivaizdoje.  
Ypač tai aktualu Klaipėdos apskrityje, nes pradiniame lygmenyje (mokyklose) dirbantys specialistai 
negauna tiek specialiųjų žinių, kiek, pavyzdžiui, Darbo rinkos mokymo centruose, Pedagoginėse 
psichologinėse tarnybose ar didesniuose miestuose dirbantys profesinio orientavimo specialistai. 
      2009 m. spalio 10-18 dienomis Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos psichologė ir profesinio 
orientavimo ir konsultavimo specialistė Renata Baltrimienė lankėsi Kipre pagal Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamą Leonardo da Vinčio stažuočių projektą 
„PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonominėje 
aplinkoje“. Projekto tikslas - kelti Klaipėdos apskrities profesinio orientavimo ir konsultavimo 
specialistų kompetencijas, pritaikant jas prie besikeičiančios socio-ekonominės aplinkos.  
Projekte dalyvavo 11 Klaipėdos mokyklų psichologų, profesinio orientavimo ir konsultavimo 
specialistų, kurie yra atsakingi už pagalbos teikimą jauniems žmonėms, turintiems artimiausiu metu 
pasirinkti tinkamą, prie besikeičiančios socialinės ekonominės aplinkos pritaikytą profesiją. Jei šie 
žmonės nebus nukreipti tinkamų profesinio pasirinkimo linkme, ateityje Lietuvoje dar padidės 
besiruošiančių emigruoti į užsienio šalis ar bedarbių skaičius. 
   Kaip pasakoja pati stažuotės dalyvė Renata Baltrimienė, šio vizito programa buvo dalykiška, 
įvairi ir praktiška. 
 
VIZITO PROGRAMA: 
Vizitas į Švietimo ir kultūros ministeriją (MoEC) 
Pedagoginės psichologijos departamento atstovė Merope Kapsali pristatė pranešimą apie 
psichologinio konsultavimo sistemą Kipre ir psichologų veiklą. 
 

 
 
http://picasaweb.google.lt/IPPA.meeting.1/ProjektasPROVINCEKipras2009101020091017?authke
y=Gv1sRgCMCNiKfgmvSYkgE&feat=directlink#5394180080494051282 
 
Apsilankėme Švietimo ir kultūros ministerijos Švietimo skyriuje. Jos atstovas pristatė Kipro 
švietimo sistemą. 
 



 
 
http://picasaweb.google.lt/IPPA.meeting.1/ProjektasPROVINCEKipras2009101020091017?authke
y=Gv1sRgCMCNiKfgmvSYkgE&feat=directlink#5394179752888144338 
 
 Darbo biržos atstovas - įdarbinimo konsultantas Socrates Christodoulides pristatė Kipro socialinę ir 
ekonominę padėtį. Vizitas i Kipro mokyklą ir pokalbis su profesijos konsultantu. Kultūrinė veikla – 
susipažinimas su Kipro istoriniu ir kultūriniu paveldu. 
 
 
 
REZULTATAI: 
Šioje stažuotėje dalyvaujantys psichologai įgijo reikalingų žinių bei įgūdžių, kurie leis tiksliau ir 
geriau atlikti profesinį jaunimo konsultavimą bei orientavimą, pritaikyti įgytas žinias 
besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje. Tai leis efektyviau parengti jaunuolius 
profesijos pasirinkimui, suteikti jiems karjeros valdymo, orientavimosi profesijų pasaulyje ir darbo 
rinkoje įgūdžių. 
Stažuotės metu taip pat buvo patobulintos dalyvių užsienio kalbos žinias, asmeninė ir socialinė 
kompetencija, įgyti nauji tarpkultūrinio bendravimo ir etiketo įgūdžiai. 
Kiekvienam projekto dalyviui bus išduotas Europass mobilumo dokumentas, kuris: 

• Suteiks daugiau mokymosi galimybių ES šalyse; 
• mokymosi institucijoms suteiks galimybes lengviau įvertinti darbuotojų, kurie nori tęsti 

studijas, sugebėjimus bei kompetenciją; 
• leis darbdaviams įvertinti darbuotojo profesinę kvalifikaciją. 

 

 
 
 


