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Ðvietimas
Lietuvoje
Ðvietimas  esminis Lietuvos mokymosi visà gyvenimà strategijos ágyvendinimo elementas.
Eurostat duomenimis, 2004 m. mokymosi visà gyvenimà lygis Lietuvoje pakilo nuo 4,5 %
2003 m. iki 6,5 %. Tuo tarpu visos Europos Sàjungos vidurkis yra 9,9 %.
○ ○

Lietuvoje sukurta iðsami ðvietimà reglamentuojanti teisinë bazë: Ðvietimo ástatymas, Aukðtojo
mokslo ástatymas, Profesinio mokymo ástatymas, Specialiojo ugdymo ástatymas, Neformaliojo
suaugusiøjø ðvietimo ástatymas bei kiti teisës aktai.
○ ○

Valstybinæ ðvietimo, mokslo ir studijø politikà formuoja ir ágyvendina Ðvietimo ministerija.
Uþ darbo rinkos profesinio mokymo organizavimà ir ágyvendinimà atsakinga Socialinës
apsaugos ir darbo ministerija.
○ ○

2004 m. ið visø, ágijusiøjø iðsilavinimà, 41 % baigë pagrindinio mokymo programas, 35 %
ágijo viduriná iðsilavinimà, 24 % gavo aukðtojo mokslo baigimo diplomus. Aukðtàjá iðsilavinimà
turintys darbuotojai 2004 m. sudarë apie 21,8 % Lietuvos dirbanèiøjø.*
○ ○

Kiekvienas Lietuvos gyventojas turi teisæ mokytis bei ágyti iðsilavinimà ir kvalifikacijà.
Vaikai iki 16 m. amþiaus privalo lankyti mokyklà.
○ ○

2003 m. 72,8 % pagrindines mokyklas baigusiøjø moksleiviø tæsë mokymàsi pagal vidurinio
mokymo programas, likusieji perëjo á profesinio mokymo ástaigas. 68,8 % ágijusiøjø viduriná
iðsilavinimà 2003 m. siekë aukðtojo mokslo diplomo, tuo tarpu likusieji siekë ágyti kvalifikuoto
darbuotojo profesijas.*
○ ○

Lietuvoje ðvietimo ástaigos gali bûti valstybinës, savivaldybiø ir nevalstybinës. Mokymas
valstybinëse ir savivaldybiø bendrojo lavinimo ir profesinëse mokyklose yra nemokamas.
Valstybinëse aukðtosiose mokyklose nemokamas mokymas laiduojamas geriausiai
besimokantiems. Mokestá uþ mokslà nevalstybinëse mokymo ástaigose nustato paèios
mokymo ástaigos.

* Lietuvos statistikos departamento duomenimis
Ðvietimas Lietuvoje
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Lietuvos ðvietimo sistema
ir lygmenys
Þr. 1 schemà (p. 15)

0 lygmuo (ISCED 0)
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amþiaus vaikai (15 arba 6 metø amþiaus) tëvø pageidavimu ugdomi
lopðeliuose, lopðeliuose-darþeliuose bei darþeliuose. Ðio ugdymo uþdavinys  padëti vaikui
tenkinti prigimtinius, kultûros, socialinius, taip pat etninius bei paþintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas taip pat teikiamas specialiøjø poreikiø vaikams.
Prieðmokyklinis ugdymas
Tëvams pageidaujant, ikimokyklinio amþiaus vaikui gali bûti teikiamas prieðmokyklinis
ugdymas. Tai vieneriø metø trukmës programa, skirta padëti vaikui pasirengti mokymuisi
pradinëje mokykloje. Ðis ugdymas teikiamas tais kalendoriniais metais, kai vaikui sueina 6
metai. Jeigu tëvai pageidauja ir vaikas yra pakankamai subrendæs ðiam ugdymui, galima
lankyti paruoðiamàjà klasæ ir nuo 5 metø amþiaus. Prieðmokykliná ugdymà teikia darþeliai,
pradinës bei kitos mokyklos.

1 lygmuo (ISCED 1)
Pradinis ugdymas
6/710/11 metø amþiaus vaikai mokosi pagal pradinio ugdymo programas, kurios teikiamos pradinio mokymo ástaigose  mokyklose-darþeliuose ir pradinëse mokyklose. Pradinis ugdymas taip pat galimas ir specialiøjø poreikiø vaikams
Pradinio ugdymo metu ugdomi vaikø dorinës, kultûrinës, socialinës brandos pradmenys, mokoma elementariojo raðtingumo, padedama jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programà.
Pradinio mokymo programos trukmë  4 metai (14 klasës). Jà baigæ vaikai ágyja pradiná iðsilavinimà.

2 lygmuo (ISCED 2)
Pagrindinis mokymas
Vaikai, ágijæ pradiná iðsilavinimà, toliau ugdomi pagal pagrindinio mokymo programas.
Ðio mokymo paskirtis  suteikti asmeniui dorovinës, sociokultûrinës ir pilietinës brandos
pagrindus, ugdyti bendràjá raðtingumà bei technologinio raðtingumo pradmenis. Pagrindinio ugdymo metu taip pat siekiama lavinti mokiniø siekimà, gebëjimà apsispræsti ir pasirinkti tolesná mokymosi kelià.
Ðis mokymas tæsiasi 6 metus (510 klasës); já baigus ágyjamas pagrindinis iðsilavinimas.
Pagrindinio ugdymo programas vykdo pagrindinës mokyklos, gimnazijos, vidurinës mokyklos, profesinës mokyklos, specialieji vaikø auklëjimo ir globos namai, ligoninës bei
sanatorijos mokyklose. Jaunimo mokyklos teikia pradinius darbo ágûdþius ir pagrindinio
ugdymo þinias tiems, kurie nepritampa ar yra nemotyvuoti mokytis kitose mokyklose.
Bendrasis pagrindinis ugdymas galimas specialiøjø poreikiø vaikams.
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I pakopos pagrindinis profesinis mokymas
Jaunuoliai nuo 14 m., neturintys pagrindinio iðsilavinimo ir siekiantys ágyti profesinæ
kvalifikacijà, gali mokytis pagal I pakopos pagrindinio profesinio mokymo programas. Ðiø
programø trukmë  2 metai. Baigus ðias programas, iðduodamas kvalifikacijos paþymëjimas, taèiau nesuteikiamas pagrindinis iðsilavinimas.
9 klases baigusiems mokiniams, kurie nori ágyti ir pagrindiná iðsilavinimà, ir profesinæ
kvalifikacijà, sudaromos atskiros 3 metø trukmës programos. Sëkmingai baigusiesiems ðias
mokymo programas iðduodamas kvalifikacijos paþymëjimas ir pagrindinio iðsilavinimo
paþymëjimas.
Profesinis mokymas pagal I pakopos programas vykdomas profesinio mokymo ástaigose: profesinëse mokyklose ar profesinio mokymo centruose.

3 lygmuo (ISCED 3)
Vidurinis ugdymas
Vidurinio ugdymo programa teikiama mokiniams, ágijusiems pagrindiná iðsilavinimà.
Mokymo trukmë  2 metai (1112 klasës).
Vidurinio mokymo programos turiná sudaro dvi dalys: privalomas bendrojo lavinimo
branduolys bei pasirenkamas ugdymo turinys, kuris priklauso nuo pasirinkto mokymo
profilio. Mokiniai gali rinktis vienà ið keturiø profiliø: humanitariná, realiná, technologiná
arba meniná.
Vidurinio mokymo programas vykdo gimnazijos, vidurinës, profesinës bei kitos mokyklos. Suaugusieji bendràjá viduriná iðsilavinimà gali ágyti suaugusiøjø bendrojo lavinimo
mokyklose (mokymo centruose), bendrojo lavinimo mokyklø suaugusiøjø skyriuose (klasëse).
Specialiosios mokyklos skirtos neágaliems vaikams. Prie ðiø mokyklø priskiriamos ir sunkiai auklëjamø vaikø globos ástaigos.
Baigus vidurinio ugdymo programà ir iðlaikius brandos egzaminus, ágyjamas vidurinis
iðsilavinimas, kurá liudija brandos atestatas, suteikiantis teisæ mokytis pagal aukðtojo mokslo
arba IV pakopos profesinio mokymo programas.
II pakopos pagrindinis profesinis mokymas
16 metø amþiaus sulaukæ jaunuoliai, turintys pagrindiná iðsilavinimà ir siekiantys ágyti
tik profesinæ kvalifikacijà, gali mokytis pagal II pakopos pagrindinio profesinio mokymo
programas. Ðiø programø trukmë  2 metai; jas baigus ágyjama kvalifikuoto darbuotojo
profesija. Galimas specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinis profesinis mokymas pagal II
pakopos programas.
III pakopos pagrindinis profesinis mokymas
16 metø sulaukæ jaunuoliai, turintys pagrindiná iðsilavinimà ir siekiantys ágyti ir viduriná iðsilavinimà, ir profesinæ kvalifikacijà, mokosi pagal III pakopos profesinio mokymo
programas. Ðis mokymas tæsiasi 3 metus.

4 lygmuo (ISCED 4)
IV pakopos profesinis mokymas
Jaunuoliai, turintys viduriná iðsilavinimà ir siekiantys ágyti profesinæ kvalifikacijà, gali
rinktis IV pakopos profesinio mokymo programas. Mokymosi trukmë  12 metai. Sëkmingai baigusiesiems mokymo programà ágyjama profesinë kvalifikacija.
Pagrindinis profesinis mokymas gali bûti teikiamas pagal IV pakopos programas ir specialiøjø poreikiø asmenims nuo 18 metø. Mokymosi trukmë  3 metai.
Ðvietimas Lietuvoje
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5 lygmuo (ISCED 5)
Aukðtesniosios studijos
Aukðtesniosios studijos buvo skirtos asmenims, ágijusiems viduriná iðsilavinimà ir siekiantiems ágyti aukðtesnájá iðsilavinimà. Pagal aukðtesniøjø studijø programas buvo mokoma aukðtesniosiose mokyklose. Priëmimas á jas buvo baigtas 2003 m., o mokyklos reorganizuotos.

6 lygmuo (ISCED 5)
Aukðtasis mokslas
Lietuvoje teikiamas universitetinis ir neuniversitetinis aukðtasis iðsilavinimas. Universitetinës studijos suteikia teoriniu pasirengimu ir moksliniais tyrimais grindþiamà aukðtàjá
iðsilavinimà bei kvalifikacijà, taip pat ir mokslo laipsná. Neuniversitetinës studijos orientuotos á taikomaisiais moksliniais tyrimais arba taikomàja moksline veikla paremtos profesinës kvalifikacijos suteikimà.
Lietuvoje aukðtosios mokyklos gali bûti valstybinës ir nevalstybinës. Taip pat skiriami
du aukðtøjø mokyklø tipai  universitetai ir kolegijos. Á aukðtàsias mokyklas priimami
asmenys, baigæ vidurines mokyklas ar gimnazijas ir ágijæ brandos atestatà.
Kolegijose vyrauja neuniversitetiniø studijø programos bei á praktinæ veiklà orientuotos
profesinës studijos. Baigus jas ágyjamas aukðtasis iðsilavinimas ir suteikiama profesinë kvalifikacija.
Universitetuose vyrauja universitetinës studijos, atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos magistrantûros bei doktorantûros studijos ir/ar plëtojama aukðtojo lygio profesionali meno veikla bei yra meno aspirantûra.
Pagrindinës studijos  tai pirmos pakopos nuosekliosios universitetinës bei neuniversitetinës studijos, kuriomis siekiama perteikti teorinius profesijos pagrindus bei suformuoti savarankiðkam darbui bûtinus profesinius ágûdþius. Á pagrindines studijas priimami asmenys,
turintys viduriná iðsilavinimà. Pagrindiniø studijø trukmë gali bûti nuo 3 iki 5 metø; baigus
pagrindines studijas ágyjamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Magistrantûros studijos  asmens profesinei ir mokslinei kvalifikacijai kelti skirtos antrosios pakopos universitetinës studijos, kuriø uþdavinys  parengti savarankiðkam mokslo
ir meno darbui arba darbui, kuriam atlikti reikia tvirtesniø mokslo þiniø bei gebëjimø. Á
magistrantûrà priimami asmenys, jau turintys aukðtàjá iðsilavinimà, t.y. baigæ pagrindines
arba vientisàsias studijas. Magistrantûros studijø trukmë yra 1,52 studijø metai. Baigus
programà ágyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis.
Vientisosios studijos  tai aukðtojo mokslo studijos, kuriose tæstinumu susietos pirmos
ir antros pakopos universitetinës studijos. Vientisøjø studijø trukmë  4,55 metai. Ðios
pakopos studijos suteikia magistro ir/arba profesinæ kvalifikacijà.
Specialiosios profesinës studijos  antrosios pakopos nuosekliosios universitetinës studijos skiriamos geriau pasirengti darbui, kuriam reikia specialiø praktiniø gebëjimø. Priimami asmenys, baigæ pagrindines universitetines studijas. Skirtos tam tikros studijø krypties profesinei kvalifikacijai ágyti. Specialiøjø profesiniø studijø trukmë yra ne trumpesnë
kaip 1 ir ne ilgesnë kaip 2 studijø metai.
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7 lygmuo
Doktorantûros studijos
Doktorantûra  tai mokslininkams rengti skirtos treèiosios (aukðèiausios) pakopos universitetinës studijos. Ðiø studijø trukmë  ne daugiau kaip 4 metai.
Doktorantas studijuoja pagal individualià doktorantûros programà, rengia ir vieðai gina
mokslo daktaro disertacijà daktaro laipsniui ágyti.
Meno aspirantûros studijos
Meno aspirantûra  treèiosios (aukðèiausios) pakopos universitetinës studijos, skirtos
aukðtosios mokyklos meno dalykø dëstytojams rengti bei menininkams specializuotis. Meno aspirantûros trukmë  ne daugiau kaip 2 metai. Baigiamasis darbas  meno projekto
rengimas ir gynimas
Rezidentûros studijos
Rezidentûra  treèiosios (aukðèiausios) pakopos universitetinës studijos, skirtos Vyriausybës nustatytø studijø krypèiø kvalifikacijas ágijusiems asmenims pasirengti savarankiðkai
praktinei veiklai.

Neformalusis papildomas ugdymas
Norintieji papildomai ugdomi ávairiomis formomis organizuotose ðvietimo institucijose:
meno, sporto, kalbø, technikos ir kitokio profilio mokyklose, kursuose ir bûreliuose.
Neformalusis vaikø ðvietimas teikiamas muzikos, dailës, meno, sporto mokyklose, ugdymo centruose, skirtuose vaikø gebëjimø lavinimui, moksleiviø rûmuose, kûrybos centruose, klubuose, ðeðtadieninëse ir sekmadieninëse tautiniø maþumø mokyklose ir pan. Neformalaus vaikø ðvietimo paskirtis  tenkinti mokiniø paþinimo, lavinimosi ir saviraiðkos
poreikius, padëti jiems tapti aktyviais visuomenës nariais.
Neformalusis suaugusiøjø ðvietimas teikiamas suaugusiøjø mokymo centruose, liaudies
aukðtosiose mokyklose, mokytojø kvalifikacijos tobulinimo institucijose, ávairiuose kursuose ir pan.

Darbo rinkos profesinis mokymas
Darbo rinkos profesinio mokymo uþdavinys  per palyginti trumpà laikà (iki 6 mën.)
suteikti þmonëms paklausià darbo rinkoje profesinæ kvalifikacijà. Þmonëms, norintiems
ágyti, keisti turimà profesijà ar tobulinti kvalifikacijà, ávairios mokymo ástaigos siûlo daugybæ mokymo programø.
Siûlomos mokymo programos apima visas ûkio sritis. Pagrindinës mokymo programø
grupës yra ðios: dailieji amatai, didmeninë ir maþmeninë prekyba, buhalterinë apskaita ir
apmokestinimas, valdymas ir administravimas, darbo organizavimas, kompiuterio naudojimas, mechanika ir metalo darbai, elektra ir energija, variklinës transporto priemonës,
maisto produktø gamyba, tekstilë, apranga, avalynë, oda, medienos apdirbimas, statyba ir
statybos inþinerija, vieðbuèiai, restoranai ir vieðasis maitinimas, kelionës, turizmas, laisvalaikis, paslaugos namuose, plaukø ir groþio prieþiûra, transporto paslaugos.
Mokymas skirtas þmonëms, turintiems ne maþesná kaip pagrindiná (10 klasiø) ar viduriná
(12 klasiø) iðsilavinimà. Mokytis priimami asmenys, ne jaunesni kaip 18 metø (kai kuriais
atvejais  nuo 16 metø).
Lietuvoje darbo rinkos profesinio mokymo prieþiûrà vykdo Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnyba prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos. Ði organizacija taip
pat rengia profesinio mokymo programas bei vykdo patá mokymà tarnybos ásteigtuose
Ðvietimas Lietuvoje
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darbo rinkos mokymo centruose, kurie gali pasiûlyti per 400 mokymo programø. Kasmet penkiolikoje darbo rinkos mokymo centrø mokosi apie 2025 tûkst. asmenø. Daugiausia besimokanèiøjø nukreipia darbo birþos ir darbdaviai, nemaþai þmoniø atvyksta
ir savo iniciatyva. Norint ágyti paklausià darbo rinkoje profesijà, tai galima padaryti
keliais bûdais:
 uþsiregistravus darbo birþoje, birþos specialistai gali nukreipti mokytis pagal profesinio mokymo programà ir tai finansuojama darbo birþos lëðomis;
 á darbo rinkos profesinio mokymo programà gali nukreipti darbdavys ir apmokëti
mokymàsi;
 á darbo rinkos mokymo centrus ar kitas mokymo ástaigas, kuriose vykdomas darbo
rinkos profesinis mokymas, galima kreiptis savarankiðkai ir apmokëti mokymàsi savo
lëðomis.
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Profesinis
orientavimas
Lietuvoje
Profesinis orientavimas  tai informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos,
padedanèios ávairaus amþiaus asmenims pasirinkti savàjá kelià ðvietimo, mokymo bei uþimtumo srityse bei aktyviai kurti savo profesinæ karjerà.
○ ○

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, profesinis orientavimas pripaþástamas kaip svarbiausias
mokymosi visà gyvenimà strategijos elementas bei esminë uþimtumo politikos dalis.
○ ○

Lietuvoje uþ profesinio orientavimo sistemos formavimà bei plëtrà atsakingos Ðvietimo ir
mokslo ministerija bei Socialinës apsaugos ir darbo ministerija. Ðios institucijos 2003 m.
patvirtino profesinio orientavimo strategijà, kuria siekiama sukurti tinkamas sàlygas profesinio orientavimo sistemos bei paslaugø plëtrai. Ði strategija  pagrindinis dokumentas, kuriuo
vadovaujantis formuojama ir plëtojama Lietuvos profesinio orientavimo sistema.
○ ○

Lietuva, kaip ir kitos ES valstybës, prisijungë prie bendros Europos informacinës sistemos,
kurià sudaro EURES (darbo vietø paieðka Europoje) ir PLOTEUS (mokymosi galimybës Europoje dalys). Ðvietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva buvo sukurta atvira profesinio
informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS, kurioje plaèiam vartotojø ratui
pateikiami ðvietimo, statistikos ir darbo registrø duomenys, taip pat teikiama aktuali informacija profesinio orientavimo paslaugø teikëjams. Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugø teikëjai taip pat kuria informacines priemones internete.

Profesinis orientavimas Lietuvoje
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Institucijos, dirbanèios
profesinio orientavimo srityje
Lietuvoje
Profesinio informavimo taðkai
Profesinio informavimo taðkai teikia profesinio informavimo paslaugas: teikia informacijà karjeros pasirinkimo klausimais, apie mokymosi bei ásidarbinimo galimybes ðalyje ir
uþsienyje, darbo rinkos bûklæ, profesijas.
Profesinio informavimo taðkai steigiami bendrojo lavinimo bei profesinëse mokyklose,
jaunimo centruose, ðvietimo centruose, neformaliojo ugdymo ástaigose bei kt. Ðiuo metu
profesinio informavimo taðkø tinklas Lietuvoje yra pleèiamas.
Profesinio informavimo taðkuose besikreipiantieji gali gauti informacijà ið internetiniø
profesinio orientavimo duomenø baziø, taip pat susipaþinti su kompiuterinëse laikmenose,
vaizdajuostëse ir spaudiniuose sukaupta informacija. Paslaugas teikia profesijos patarëjai.
Paslaugos skirtos bendrojo lavinimo mokyklø moksleiviams, jø tëvams bei mokytojams.

Pedagoginës-psichologinës tarnybos
Pedagoginëse-psichologinëse tarnybose atliekamas psichologinis ir pedagoginis vaiko
vertinimas, teikiamos konsultacijos tëvams ir mokytojams dël specialiøjø poreikiø ir psichologiniø problemø turinèiø mokiniø mokymosi, elgesio, emocijø, bendravimo sutrikimø
problemø, teikiamos rekomendacijos dël jø tolesnio mokymosi. Kai kuriø pedagoginiøpsichologiniø tarnybø psichologai teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas moksleiviams.
Pedagoginës-psichologinës tarnybos pavaldþios savivaldybiø administracijoms; jose dirba
specialieji ir socialiniai pedagogai, logopedai ir psichologai.
Paslaugos teikiamos moksleiviams, tëvams ir pedagogams.

Respublikiniø moksleiviø techninës kûrybos rûmø
karjeros planavimo centras
www.rmtkr.lt
Respublikiniø moksleiviø techninës kûrybos rûmø karjeros planavimo centro tikslas 
sudaryti prielaidas ir organizuoti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklà ðvietimo ástaigose.
Karjeros planavimo centras koordinuoja profesinio informavimo taðkø veiklà, organizuoja jø aprûpinimà informacine ir metodine medþiaga. Centras teikia paslaugas ir profesinio informavimo specialistams  rengia profesijos patarëjø kvalifikacijos këlimo programas bei jas ágyvendina, rengia seminarus ir mokymo kursus.
Centras taip pat kaupia ir teikia informacijà apie profesijas, mokymo ástaigas, profesinio
informavimo specialistø mokymosi ir kvalifikacijos këlimo galimybes; konsultuoja moksleivius, jø tëvus ir pedagogus profesijos, mokymosi profilio pasirinkimo klausimais, rengia
grupinius uþsiëmimus karjeros planavimo, profesinës informacijos paieðkos temomis. Jaunesniojo mokyklinio amþiaus moksleiviams centro darbuotojai padeda nustatyti, kokius gebëjimus ir polinkius jie turëtø ugdyti uþmokyklinëje veikloje.
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Paslaugos teikiamos bendrojo lavinimo mokyklø mokiniams bei jø tëvams, pedagogams, profesijos patarëjams, socialiniams pedagogams, mokyklø psichologams ir visiems,
besidomintiems profesiniu informavimu ir karjeros planavimu.

Universitetø karjeros centrai
Universitetø karjeros centrai  daþniausiai savarankiðki universitetø padaliniai, kuriø
veikla susijusi su bûsimø ir esamø studentø karjeros planavimu, profesijos pasirinkimu,
ásidarbinimu. Tokie padaliniai ásteigti didþiausiuose ðalies universitetuose.
Skirtingø universitetø karjeros centrai konsultuoja bûsimus universitetø studentus profesijos pasirinkimo klausimais, teikia informacijà studentams ir absolventams bei Lietuvos ir
uþsienio bendrovëms apie profesinæ karjerà, konsultuoja planavimo, personalo vadybos, jaunøjø
specialistø praktikos organizavimo, ádarbinimo klausimais, stebi absolventø karjerà, konsultuoja dël darbo paieðkos strategijos ir taktikos. Kai kurie karjeros centrai labiau orientuojasi á
studentø karjeros planavimo ágûdþiø ugdymà, informacijos apie darbo paieðkos bûdus ir
metodus teikimà, praktiniø karjeros planavimo bei darbo paieðkos uþsiëmimø organizavimà.
Kiti karjeros centrai be ðiø veiklø dar vykdo ir studentø ádarbinimo tarpininkavimo veiklà 
bendradarbiauja su ámonëmis, kaupia ir teikia informacijà apie darbo vietas, kartu su bendradarbiaujanèiomis ámonëmis organizuoja karjeros muges bei bûsimø darbuotojø atrankas.

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
www.ldrmt.lt
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 
didþiausia ðalies organizacija, aktyviai plëtojanti darbo rinkos profesiná rengimà, informavimà ir konsultavimà. Tarnyba turi 7 teritorines darbo rinkos mokymo ir konsultavimo
tarnybas didþiuosiuose miestuose  Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Panevëþyje,
Alytuje, Utenoje bei atstovus Ignalinoje, Naujojoje Akmenëje ir Tauragëje. Jø veikla apima
visà ðalies teritorijà.
Prioritetinës teritoriniø darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybø klientø grupës 
tai bedarbiai ir bendrojo lavinimo mokyklø vyresniøjø klasiø moksleiviai. Pleèiamas darbas su specialiøjø poreikiø darbo rinkoje asmenø grupëmis  nuteistaisiais, neágaliaisiais,
kariais, gráþusiais ið ákalinimo ástaigø, ilgesná laikà nedirbusiais asmenimis, imigrantais.
Teritorinëse tarnybose dirba aukðtos kvalifikacijos konsultantai, turintys psichologo iðsilavinimà bei didelæ darbo patirtá.
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba rengia integracijos á darbo rinkà, karjeros planavimo, socialinës adaptacijos, profesinio bei asmeninio augimo programas, adaptuoja,
standartizuoja ir diegia diagnostines metodikas, nuolat tobulina konsultantø kvalifikacijà,
rengia ir vykdo programas specialiøjø poreikiø darbo rinkoje turintiems asmenims. Kasmet
grupëse ir individualiai konsultuojama per 70 000 asmenø. Tai þmonës, kurie sunkiai adaptuojasi darbo rinkoje, dël ávairiø prieþasèiø praradæ gebëjimà konkuruoti, dël nedarbo praradæ pasitikëjimà savimi, iðgyvena apatijà ir pasyvumà. Jiems padedama geriau paþinti
save, atsikratyti psichologinës ir socialinës atskirties, ávertinti savo gebëjimus ir polinkius,
pasirinkti profesijà ir planuoti karjerà.
Tarnyba teikia konsultacijas internetu svetainëje www.darborinka.lt. Galima tiesiogiai
konsultuotis visais dominanèiais profesijos pasirinkimo, apsisprendimo, profesinio mokymosi, studijø krypties, karjeros planavimo, darbo paieðkos klausimais. Galima atlikti interneto puslapyje esanèius testus, susipaþinti su rezultatais, o jeigu norima pasikonsultuoti
iðsamiau, galima kreiptis tiesiogiai á teritoriniø darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybø konsultantus.
Profesinis orientavimas Lietuvoje
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Lietuvos darbo birþa
www.ldb.lt
Lietuvos darbo birþa  prie Socialinës apsaugo ir darbo ministerijos steigta institucija,
veikianti teritoriniu principu. 46 teritorinës Lietuvos darbo birþos besikreipianèius asmenis
informuoja apie reikalingas profesijas, konsultuoja ásidarbinimo klausimais, tarpininkauja, siunèia juos profesinei psichologinei konsultacijai á teritorines darbo rinkos mokymo ir
konsultavimo tarnybas.
Darbo birþa pleèia atviro informavimo centrø tinklà. Teritorinëse darbo birþose profesinio orientavimo paslaugoms teikti ásteigti 5 darbo centrai (Panevëþyje, Ðiauliuose, Jonavoje, Radviliðkyje ir Vilniuje), 6 jaunimo darbo centrai (Alytuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje, Ðiauliuose ir Vilniuje), 50 informacijos ir konsultavimo centrø, profesinio informavimo centras (Vilniuje).

Privaèios institucijos
Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas taip pat gali teikti privaèios organizacijos. Ðiuo metu veikia apie 30 privaèiø konsultavimo organizacijø, kurios teikia personalo atrankos, darbo paieðkos paslaugas, kai kurios jø taip pat teikia ir profesinio orientavimo paslaugas.
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Euroguidance
centras
www.euroguidance.lt

Euroguidance centras  vienas ið 31 Europos ðalyje veikianèiø profesinio orientavimo informacijos centrø tinklo, finansuojamo Europos komisijos, nariø. Ðis Europos tinklas vienija 65 glaudþiai bendradarbiaujanèius centrus.
Centras dirba su profesijos patarëjais ir konsultantais, profesinio orientavimo specialistais bei institucijomis, dirbanèiomis profesinio orientavimo srityje.
Pagrindinë centro veikla yra informacinës medþiagos apie mokymosi bei studijø galimybes Europoje bei metodinës informacijos profesinio orientavimo darbuotojams rengimas ir leidyba, mokymo seminarø profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams
organizavimas, informacijos apie ávairias elektronines profesinio orientavimo priemones
leidimas ir administravimas. Euroguidance centras taip pat dalyvauja kitoje veikloje, plëtojanèioje Lietuvos profesinio orientavimo sistemà.
Kasmet nuo 2001 metø Euroguidance centras leidþia Profesijos vadovà  leidiná moksleiviams, jø tëvams, mokytojams ir profesinio orientavimo specialistams. Tai iðsamus leidinys apie profesijas ir galimus jø ágijimo bûdus. Jame pateikiami profesijø apraðai, nurodomos konkreèiai profesijai reikalingos asmeninës savybës, profesinës perspektyvos. Profesijos vadove taip pat pateikiama naujausia informacija apie mokymo ástaigas, kuriose
galima ágyti atitinkamà profesijà, priëmimo reikalavimus. Leidinyje galima rasti informacijos apie studijas universitetuose, uþsienyje ir karjeros planavimà. Profesijos vadovas naudingas ne tik tiems, kurie ketina pradëti mokytis profesijos ar studijuoti, bet ir tiems, kurie
norëtø pasirinkti mokymosi profilá bendrojo lavinimo mokyklose. Yra sukurtos ir elektroninë bei internetinë leidinio versijos su praplëstomis profesijø paieðkos galimybëmis.
Euroguidance centras turi informatyvià interneto svetainæ www.euroguidance.lt, kurioje pateikiama aktuali informacija tiek jaunimui, tiek profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams. Svetainëje galima rasti ir naujausio Profesijos vadovo elektroninæ versijà.

Euroguidance centras
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Rekomenduojamos virtualios
profesinio informavimo
priemonës
Ploteus
Europos Komisijos iniciatyva jau sukurtas interneto portalas Ploteus (http://europa.eu.int/
ploteus) apie studijø galimybes Europos ðalyse, skirtas europieèiams, norintiems studijuoti
kitose Europos Sàjungos ðalyse. Portale galima rasti informacijos apie Europos ðalis, jø
ðvietimo sistemas, studijø galimybes. Portalas talpina nuorodas á gausybës mokymo institucijø Europoje interneto puslapius. Yra sukurta ir lietuviðka portalo versija.

Gidas á profesijø pasaulá
Portalas Gidas á profesijø pasaulá (www.profesijupasaulis.lt) pateiks apie 700 nuotraukomis iliustruotø profesijø apraðymø; pasiûlys, kaip pasirinkti labiausiai tinkamà profesijà
pagal polinkius ar gebëjimus. Gidas skirtas besirenkantiems profesijà arba siekiantiems
ásidarbinti þmonëms. Informacija pateikiama lietuviø kalba.

On the Move
On the Move (www.onthemove-eu.hi.is)  tai interaktyvi ir ádomi programa internete,
skirta jauniems þmonëms, svarstantiems apie savo mobilumo galimybes kitose Europos
valstybëse. Tai nëra duomenø bazë, o dinaminis profesinio orientavimo árankis, kuris gali
bûti informacijos ðaltiniu màstant apie studijas arba darbà kitoje ðalyje.
On the Move  partneriø ið visos Europos, dirbanèiø jaunimo informavimo, orientavimo
bei konsultavimo srityse, produktas, pateikiamas ávairiomis kalbomis. Galima rasti ir lietuviðkà programos versijà.

Estia
Estia (www.estia.educ.goteborg.se)  interneto portalas, apimantis 25 Europos ðalis, pateikiantis nuorodas á nacionalinius ðvietimo bei darbo rinkos interneto puslapius. Portalas
skirtas skatinti naudotis esama informacija apie mokymà, darbà ir darbo rinkà, didinti
tarpkultûriná profesinio orientavimo specialistø bei ekspertø suvokimà. Informacija portale
pateikiama anglø kalba.

Fit For Europe
Fit For Europe (http://europe-online.universum.de)  internetinë duomenø bazë, teikianti ádomià informacijà apie mokymàsi, studijas ir karjerà Europos ðalyse. Portale galima rasti informacijos apie ðvietimo sistemas, nuotoliná mokymà, kvalifikacijø pripaþinimà,
darbo galimybes ir gyvenimo sàlygas, bendràjà informacijà apie Europos ðalis, taip pat
kalbos testà. Informacija pateikiama anglø, prancûzø, vokieèiø bei kt. kalbomis.
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ISCED 6 Doktorantûros, meno aspirantûros, rezidentûros studijos
ISCED 5 Aukðtesniojo ir aukðtojo mokslo studijos
ISCED 4 Povidurinis ugdymas
ISCED 3 Vidurinis ugdymas
ISCED 2 Pagrindinis ugdymas
ISCED 1 Pradinis ugdymas
ISCED 0 Ikimokyklinis ugdymas
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