koholinė ar an tinil<.ot in in ė propaganda, :<all rJky1w
n ei5iam>1i nusi t&ikQ,

jį l<iiko b logų įpročiu ,

grupės ir 67.,0 D grupės re spon d en

a t;;v1l0;h;

p:.1si sulcti 77�� N

tų, tačiau nie!cada n·�,·u;co -

68% N 3 ru p ės ir 28% D grupiJS Jaunuolių. Gr"eičiau td_;i!.t'n l :\, tJ
ką ga lė tų

daryti tinkamas laisvul:;iki..i fon<ls: sporcas, tnt't�o

s:1-

v ive i kl a , 1�a limy bė bendrauti su draugais kul tilros įs�c1igo<ie,
į vairiuose jaunimo klubuose.

Taigi j a unimo elgesio deviantiškun;as ir <leliID:verrtii31<um;;s,
falingi

į p roči ai bęi laisvalaikio

Gldudiiai su si jų .

u i i m tum a 8 yru ta�pusHvyje

Gulima prognozu:.iti,

komerciniams san tyNl;,.ms

kad

viio lubi«u

įsiguliut

kul t aro s, sporto bėi prumoi:.111

srityje,

j aunim o laisvulaikio ui.imcumo problema gali lctL<>i smurki " i pa
a š trė t i

ir

sukelti dJUg ilgulaikių

neigiaLIŲ µa sekini:;.

LI'l'ERATURA

l.

Paulauskas R.

DelinkventiJ!�os alimt:nyb<�s for m avimosi

pr·iez11:otys ir Jos peI'auklėjim o pI'oblemos,

2. Vai tkevič iu s :J.
problemos.

-

-

V.: PM'l'I, 1988.

Mokslai vi11 1aokymo:oi ir laisvalaikio

V.: Mok.:.li.ts, 1982.
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.PROFESINIO Oflll'}lrAVIMO IR ROORili>-iTAVIMO P:IDBLE!rliA

Daugeliui ja11nų žmoni11 p rof es i ju l'ei;;kia ne tik j11 mat e 
rialinės e g z is ten oi jos u z tilcrinim<i, bet t.Ji p pat Jtl pol_inkių

ir

gaburu

Ų

realiz· vimą.

Tačiau ren k antis p !'ofes iJą susiduri!tJ,<l

su problemomis, kurių dažnai p a vieniui 1ilsprųst1 ne.::;alima.
K � rt ais noNi prie:3tarauja vietinė1as d<.1rbo

urbn ekonor�ikos po,•eikiums.

rinkos

s4lydoms

Vis uunkesn L tampa objektyvus

infoi·macijos visumos įvertinimas, kad butų !Ftlim:. su kur> t i in
dividuali:1 profesijos pasirinldmo strateg1.jq ir ras t i s;;.vo Pv··
žilll'į pr�fe,iijoli

.Profesij JS

pusirir1 ki m o kLuEimams
p<t,;irinkimds

- vienus is

spr1isti.
esruini11

žingrnit1

2mog;1w; gyvonir.ie. Profu;inis oĮJsisµrendimus - ilgo
�ulti.Jt1.ts, kurit, 1.h�jiJ, ne visu-..Hal•t tel ...�iarous.
1989 ffi('t,4

n..tuj0Je Li"tuvns bert JI•.,jo

L1vinimJ

p;·o<.::e;.:o

r1:

uw:·;ykloc;

�:orict:rc:ij�-,j,� nur.„'>liyti b::n1{i.'i.0Ji r;10i:y!:L)s tii·:sl.ui 1�· u..::..:!.•-.ivi:�i 1i,
:. )9

tarp kurių i1' o:;:dria m as

ir profcriinis orie11 tavih1:is.

st1l;ėJL:1a, 1-::a:i !,H'of e s i ni s

orientavim«s

KonccpciJoJe

turi susierą1;inti

SclVO

tik

Refor1auojoli1oje mol:yl:l.oje pr·.fesinis 01•ientavimas

r1:.J:; reikum„.

tu c•i:
l. s::ati.nti
2.

s<.ilygos,

Su%�rti

s avo poli1ikius,

v0 iku�; pai'.inti save•

ti, u•;::1ei;y1Jei pl<Jtotis,

interesus,

tinkamus v<til<O indivicJ.u..;lybei dtskleis
mol: y ti s ,

tobul1'.lti,

ie::i!;oti

veik

tolesnių

la::; k.1�yp1:it�.
;„

S ura sti to!d11

L°'Jr·i.o,iu nuc>l.a t 1 r
4.
5.

l''cr:·,twti ::1ol'.ini11

veiklos

s<;lygas,

kėtrio1.1is

jie gal-3t:;
y se .

sri t

o •.• ien b.clja s,

vertybiucs

sfe.c<i,

asmenybės s u ;.:ebėJ imai.

iL'·įgliJdus įvairiose

su,,<ihėji1ws

�avo

meno ar pruktirn'ls

atsisklcist11

t oldd s

r.uldnia;"s

Sal:11rti

i:;t. adyti

mo!:slo,

·risii::Icai

dorovin i us

��:.iti::ii!i:·.:r::;, parcL�.Fi bei atsa!.:or.:yb(� �eimė;.ti i!' to.Įutai.
6. �U,)i.i;;indi:iti
jo�; p :l/l t ote

1,:.i ir
:�:;•

�1okinius

o:·inz10 rior<! b ūti vi:.;uor:,u11ei

i\nl; sterni s

1(esp1.blikos kultLira,

S'.t

ri.:iuuing<..is.

raof(yklose pr<tktikuojw11ėls p rofe sinis orientuvi-

ioto!rnjo pac;r\sto ulc t yvi:l amoj o pobUJžio,

1: <. s

u,;i t':J.cin,:,:iis

ekonom i -

, pocui!�i<>is ir probler.1omi:;. Sufo"'muoti voiikų

ri'"ntavi:rro probleltios,

dain«i apsiPiboJo

N eb uvo sprenddamos p rof'e C:i. nio

priemonėmis.

kurios,

mt.btĮ monyruu,

reo

šiuo metu įgwma

yp�.._tincos :1V<.!rbos.

Pr�!,tikoJ<:i

!msikl�)stė

trndicijo;

w;

!n:cbi:'lti dv ic: m aspekta .. L:

ir

"-Pie jo o rienta vi rn<i

gc.li1:1e

i.ipie profesinį o rie nt-ivi

a.i;ie :.:moį;'dUS orientavi:nq į p1•ofes1Jr1

pro fe si j a i ,

Kud nėra vi eno

p;; ·.1ij:d nti dųu ge l iu priež<isčitĮ,

µ ,,kankoim"'i

įsisqmoi<inta,

kal

požillrio,

k:irių vieni.l ta,

Jo5

ne-

,:...'Ofesini:s orient"'v:Lrnas - komp

le!:si:1ė ;>r.>blem!i:

l.

Jeigu

;irofesin�.s or.ie(1tavirr„is nagrina,j�mos k:Jip ped!i

gogin•\s praktilrns dulyl:as,

nį

-lis po2iūris .' suk uri<! pedago_; i 

to·:

profesi nio orien tiivimo pob.'id į .

2. J,„i į pc•ofesi11io or· ien t;,vimo
chologijos

mo:<..,10

prizm•;,

n ia i rinki;;io,i aspektai.

toi

į

PI'--'Ces',

zi 1.lrima per psi

pirrt•'i plarq 1',;r:yl'l psichologi

To:iėl formuo,tarnas ė1titinl':a:1as pcofe

sl nio o ;.·ier, t"vi:no 1:,':ip dvip11 :·.io psi cluL1;;i nio ;Jr'.JCCR.) v ,i 7.da s: profesiju�) 1.• i 11�: i F1o�� i Į.>3,6·r•įstur:o įsi':.:·-.,no::intn.:1.s 1.r pr.Jfe
sir;ių ketinimą, ,.u;�ell ėji P.JtĮ , Vib•um.c•11<�L il·'''eiki•1 p..,,'ėi:1b1'1:;.
J. Soci•.1loginht ėli;pt<l:tu pP.:·fesi'r.L. o.-io:1 tu·1i1·,ao: ria_;ri:i :, .

jt..;:�\a� T:u.lp f,(JnJre.::nio j1.1.r�ni ..:�) s,,,H;ir..i.liiJ.J:_ oriont.� ... t�dS p1•uco.
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dalis. Tuomet p1•ofesijos r ink ima sis - ukt<1s, kurį s,ly._;o,' .•
b 'e n dr o j

:i'.

gyvenimiškoji orientacija,

a1.menylia:o siekiIT.:1�; ll/.1;;,ci

t'll.m tikr<j vi e t ą visuomnnės ,;;ociulinėje stniktJroJ·�. 2ccidin0jc
grupė je .
M'inėti 1:1spek ti..li patraukė tyrinėtojų d·�mesį,

st:}�urt.1

ns>:':·-'

žai · teorijc1•
Bfu·ožų-faktorių teorija Jrir:džii.lma tokiu teii;in:.u, f::.1
ifratvidam':S blidingas suceuėjimų ir brudt! modeli<>.

ža1· kol' G li uoja

SU

Ši�::_ J

b.·c:o

;:·,1il<.tlavitili•ii:i į vįi,•iems d;,. rbm:i s, l'1'3!,viena:i

ihtHvidii.s siekii.i i<lent:i.:t'if<uoti' suvt; brtidfos, ·kaJ e"-lėt:; ro;sci
·
g yve n:t'lh o ii.' darbo b".1d<i, • lol džiuri tį Jan> cf'ek tyvLli panauda ti
savo geb(�jimus.

!!.
t�d�,

O·:

Will iam .son p!:lbrėilė, · kud fa106u'3 yi•a p:: ' tin1F• b'.ltyb0

kai tųri ad '< v ė1č i11 informaciją apie suve L.· ;:ali protin

gai· apsi"spręsti (l). A. HO<iger s sukure· tos tėdrijos dcicbinį

pamatą, besiremiun tt

dic h o t omi Ja:

išoriniai "j'.<ik tol'icti

("1plin

kyb'ės) fr vidinLii fak to:i.'i ėi i (bruoži.ii) ( 2).

Ame rikieč itl klinikinės psicholo,�ij::is at;stovė
moji' pI.siulė pro fe si j o s rinkimosi

bės

ugjymu. :Jo s manymu, sv '-l rb i uu si

·"·

Roe pir

teoriJ,1,· crind;;iam·'.i c:�:;ieny

profesinio o·rien·tavim:>

daly

k'ai· yJ.'a ankstyvosios vaikys�ės pa ti r t is , · p sic hinės ene·rgijos
kryptingumas ir poreikių V<.ii dmuo. A,

Roe panaudojo

A;•

Maslow

p· ore ikiŲ hiĮ:lrarc..niją, n orėdama paaiškinti jc• vaidmenį reti•
ka
' nti·s profesiJE1 (J). No rs
. A. Roe asm„nybės teorija st]:muli�i
vo daug mo ksl ini tJ tyrinėJim•t, tačiau pratesintis or ient uci jos
p raktikoje svarbesnio vaidmens n e suvai di no .
:J. '. Holland darbai aktualus iki šios dienos, :Jo teori-·
J a atspindi asmei,.ybės ugdymqsi, :J, 1. ttol land manymu, rinki..:
llli:\Si kryptį sąlygoja asmenybės. tipas ir a pli nlcos vaidm1rn pu
i;irenkan t. :Jis taip put pabrėžiėl ugdymod anlcs •yvo j oj e v... i.
kystėJe reikŠlllę (4, 5).

E. Gi n� berg p i rmasis a k c ent avo p rofe si r.i o a sm enyb0s ug
dy11osi' lispektą . 111ors ir pabrėždamas pasi r- nkimo proceso ne
gr�žt11ml· 14, Jis paliko vietos fšfoit:l.ms,:Jo L1anywu, "ne<Jrįžt'"'

iš re,1lybės sunkumų, kurie teiki• pagrindin e s kliu·
ti's pli1nų keitimui" (6, p. ;:!J6J. Šį molllentq nurodo nedauc ":.:
tcfriŲ. Kitaip n e 8 u tie, kurie tel.6ia, I:.td .ismenybes 11· <1;>1.i:•-·

mumas kyli!

k'Os u1veiki1 gali p river s t i individ•į pakei s ti s;,vc: plci:.;Js

,1r:.J ·

:'uitę"l"ti ne<>pS.lsprenu i11111, !!; G1 n;;ber6 paL r�::i a, ;c„d k" rt', 0i.p'."c1-·

sprendus sunku koreguoti a rb a . ke ist i

P.

k ompromisinis procesus1

m an ym u,

D•dnai, Jų

pren di mą .

tačiau irgi besivystantis daugelį metų.

iJ.. Jo kol ego s pastebi,
apt m� s1.i mo ni ngą svarstym11

P. M. Biau
b ll t i nė1 i

s

IUau taip �at �ei�iu, kad profesijos L'inktH:-is -

M.

kdd p ro fe s i J o s rinki1u1sis ne

ir

u. lte rna tyVtĮ

ver t i ni m<}.

nesąmoningus rinkimasis sqlygojd ·profesinį

neapslsprendl111ą, nors ka rtai s tik luild.nlj (7).
D. E. su pe r profesinį vystymąsi lr ori.entavi1n1isi laiko ne
n utrllkstamu procesu. t ndfvi.do sitvqs su vokima s f r gffiniui kintat
Jį sqlygoJa pa t yrillils ir g y v e r1 im o situaeiJa,
ti k ro v ė s

į vertini mo

brėžtas,

l\it;;s, jo

1'c>dėl, teigia Jįs,

ir' prisi taikymo procesas n ė ra la iko itpi

manyllU, svarbus S8VtįS ir rea lybos atitikimo

suvokimo momentas yra .vddmen1
t1,1oja111ojo interviu metu,

a tl i kimas

(fantazijose, konsul

tikrame g y ve ni m e, pavyzdži:ri, klasės,

klu'ų veikloje), Neap�isprondimas renkantis profesij ą dažnei

sq lygo Ja

s

netei:;ingą· pirmąjį pa i ri nkim11

Vienas pagrindinių

(1').

rinkimosi ir apsisprendimo akto kompo

nentų yra individo ir pro fe s inė s

11.pllnkos i,antykių

ypatumai.

Rinkdamasis individas visu';
. met stengiasi savo asmenyb6s bruo

žus derinti

su

hlorinė111is g11limybėcis,

Ki e k vienil s nesėk11ing,1s

banC.ymas rodo Jam neatl tikimr1 t11rc savųs su vokim o ir d.plinkos.
V,

Super manymu, neapsisprendimas arba nesugebejim•s rasti

E.

adekvata u s i,prondi110 kiekvicnmn individu'i pasireiški« skirtin

gėd.

n

A tra ,

neapsisprenui11as a r•ba neadekvatus pasirinkimas

e;a-

11 mas bet kuriuo profesinio vystymosi etapu. '.l.'rf<ėi,1, u. l!:. 8u
per išvu,1a, Ji.;id

n ea psi sp re ndim u s arba

klydi11as

renk an t i s

1š

p l• ukili iš disonanso tarp sa'1Qs s1voki110 ir prc.:'eslnės aplin
kos

(9).
H. S. Becker, A. L. Str,,:tss, B. H. Erįgson nurollo, kdd

e

p r o f s ini o identiškumo forma.-; masis ir asmenybėis v1stymasis nė

re t olyd O �

procesai.

Profesir1io identiškumo f ,rw1vimėtsic dau

geiiui ja un o amžiaus '.·:monitJ,

JtĮ į si tik irt imu, būna audringas

ir skausmirtiJ:<iS, k!idangi daž,11os neapsisprendimo ;;!'ba spren dimo
korekcijos.

Nriteisingq profesinį

pasirinl:irn,1, jo

ma1tymi1, d.,ž

n ai s1lyg0Ja seim " strulcWros bei ir.divLto patirties ir m ok y!:
los ori;ani?.a<ijos bei paaugliJ pdt"l';imo vei;,�niai,

Sį s11pančios

aplinkos strukt1lrH

t<iip pat

(J )'.

:J. L. Hollirnd ir R. e. Nichols ekSį'l'I'it11cnt:1 11t<)tU nUt·.td!;;
ktid nt.:�sr"�kt1inga:; profe�j_.jo�J
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rc�sirinkiill(;(S dP!Jd

tc11de11ci,j;;

.;�r1Ji'

.

su daugeliu asmenybė�

pco:'.:.•3Siniu:; planuto susijc�

kių individo kūrybi:3kurnu1 reikštis
W.nzberg pastebo jo,

E.

kad

t>.•uo:l:ų,

palan

(11).
ronkan ti,,,

yra gli.ludus

a tlie

karnos veiklos ir atei ties planų ryšys. Jis kelia hipotezę,
studen t11i,

neįžiūl'in tys p!'asrninio rynio ta p p to,

Irnd

ko moko'->i mo

kykloje arba mokyklos reikalaujamų past•ngų ir savo pasirink
tos

dažnai ateity Je persiorientuoja į ki tq veikl:i,

profesijos,

reikalaujančių mažiotu sugebojim111

iniciatyvo:o

ir pan.

Reorientacijos esmė - profesinių interesų,
r esinio kryptinaumo

(l<:).

keti nim ų , pro

11• profesijos rinkiinoLi k orek cija.

Reorien

t u ojan t būtina at si ž velst i į individualias kiekvieno mokinio
s avybes.
šakos

Reorien taci ja padeda š<tlin ti bet kurios lidudies ųkio

specialistų deficitą.
Reorient1tcijos ;):i'Oble mr

11tsiranda1 !:ai

prot·Jsinio aps is p rendimo sunkumų.

a) rinlcimosi n e!'ealumu , b)
c)

sugebėJimoti s,

tinimu,

moki ni unis iškyla

Tie sunkumai susi.j� su:

pagrindinių

vert y bių neapibrėžtUtlu,

d) pas t ovių iao tyvų neturė,limu, e) sav�s ver

f) adaptacijos pro b l em omi s ,

g) p ro f e si n iu tinka11umu.

Čia pateik ti tik keli profesinės orientucijos ir reorien�
ucijos sprendi"10 va rian i;di ,
sunki

Jie paded• supra1Hi, k<1ip ši

bet

problema sp�!:i tii:1·.
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