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– Atsiprašau, kurį kelią man pasirinkti? –
Alisa paklausė katino.
– O kur tu nori nueiti? – išmintingai 
paklausė jis.
– Nežinau... – suabejojo Alisa.
– Tokiu atveju, visiškai nesvarbu, kuriuo 
keliu tu eisi, – atsakė katinas.

Ištrauka iš L.Carrol „Alisa stebuklų šalyje“



Vaiko (mokinio) artimiausia aplinka, formuojanti jo pasirinkimus

Vaikas

Tėvai

Mokytojai Klasės 
vadovas

Draugai

Giminaičiai



Kas yra karjera? 

 Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su 
saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu. Tokia seka atspindi asmenybės 
gyvenimo viziją bei stilių. Tai šiuolaikinė karjeros samprata.

 Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, 
būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos 
pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 Sėkmingai karjerai mokymasis yra ne tik priemonė siekti užsibrėžtų tikslų, bet ir 
prasminga investicija į save.



4 karjeros planavimo žingsniai

Savęs 
pažinimas
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pasirinkimas
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pasirinkimas

Norimo 
darbo 

paieška



1. Žingsnis. SAVĘS PAŽINIMAS

Savęs pažinimas – tai vienas iš svarbiausių elementų planuojant 
savo ateitį.

Kiekvienas žmogus unikalus, pasižymi daugeliu įdomių ir 
išskirtinių savybių, kurios yra tarsi orientyras renkantis profesiją.

Pradedant pažinti save svarbu tikslingai dirbti ir kurti objektyvų
savęs vaizdą. Svarbu žinoti ne tik teigiamas, bet tobulintinas 
savybes. Žinoti savo prigimtis, talentus, intelektą, vertybes, fizines 
galimybes, sveikatą ir pan.

Čia labai svarbus tėvų, artimos aplinkos, klasės vadovo vaidmuo.



Savęs pažinimas – tai atsakymų ieškojimas į klausimus:

 KOKS AŠ ESU ? 

Kaip aš rengiuosi? Kokios muzikos klausau? Ką aš mėgstu veikti? Kokie mokomieji 
dalykai man geriausiai sekasi? Kokie nesiseka? Ar aš žinau, kodėl nesiseka? 

 KO AŠ NORIU ?

Koks mano svajonių darbas? Kur save matau po 10 metų? Kokie mano siekiai? 

 KĄ AŠ GALIU?

Ką aš moku? Kokios praktinės patirties turiu? Ar turiu išskirtinių gabumų? 



„ Kito akyje ir krislą pamatysi – ant savęs nei rąsto“ (lietuvių liaudies patarlė) 

Niekas vaiko geriau nepažįsta nei:

Tėvai ... 

Mokytojai...

Draugai ... 

Užduotis x vaikui. 15 žmonių (draugams, tėvams, mokytojams, giminėms 
ir pan.) išdalinti po lapelį ir paprašyti, kad jie ant lapelio užrašytų po 5 
geriausiai nusakančias savybes ir 1 profesiją, kuri jų manymu galėtų būti 
tinkamiausia tam vaikui. Lapelius susirinkti, išsianalizuoti ir taip bus 
matomas labai įdomus, išsamus vaiko portretas, padedantis nusistatyti 
tolimesnės veiklos prioritetus.



Svarbu!

Savęs pažinimo procesas yra tęstinis ir trunka visą gyvenimą, todėl svarbu suprasti, 
kad savęs per vieną dieną nepažinsi. Žmogus nuolatos įgyja naujų įgūdžių, 
atsiranda nauji pomėgiai, lavinasi asmens charakterio bruožai. Svarbu nuolat save 
analizuoti, stebėti savo tobulėjimą ir ieškoti galimybių padėsiančių toliau augti.

Šiam reikalui išspręsti yra gausybė testų ir žaidimų, tačiau svarbu žinoti, jog bet 
kokie testai ar kitokios formos savęs pažinimo gidai yra tik gairės ir jokiu būdu tai 
nėra nuosprendis.

Jei sunku susiorientuoti informacijos gausoje ir vaikas/mokinys nežino nuo ko 
pradėti – pasiūlykite kreiptis į gimnazijos karjeros specialistę.



Trumpas asmenybės testas

Peržvelkite devynis 
paveikslėlius ir išsirinkite 
jums labiausiai patinkantį. 
Atkreipkite dėmesį tiek į 
spalvas, tiek į formas.



Testo rezultatai (I)

1. Nerūpestingas, žaismingas, džiaugsmingas. Stengiatės mėgautis gyvenimu ir nemėgstate,

kai jus varžo ar apriboja. Esate smalsus, atviras naujiems potyriams bei mėgstate

permainas. Taip pat vadovaujatės šūkiu „Gyvename tik kartą!".

2. Savarankiškas, nesuvaržytas, nepriklausomas. Jums svarbi laisvė bei galimybė

savarankiškai pasirinkti gyvenimo kelią, todėl visada einate savo keliu, kartais darote viską

priešingai, negu iš jūsų tikimąsi. Jūsų gyvenimo būdas labai individualus, siekiate savo

tikslų, net jei tenka plaukti prieš srovę.

3. Linkęs į savianalizę, jautrus, mąslus. Jums vienatvė nėra kančia: geriau rinksitės pabūti su

savimi vienumoje, nei kęsite tuščias kalbas ir tauškalus. Į savo gyvenimus įsileidžiate tik

kelis žmones, tačiau santykiai su jais yra geri, labai turiningi.



Testo rezultatai (II)

4. Pastovus, ramus, gyvenimiškas. Jūs vertinate natūralumą ir paprastumą, todėl skeptiškai

žiūrite į mados tendencijas, blizgančius rūbus ir banalybes. Žmonėms šalia jūsų gera, patogu,

nes jumis galima pasitikėti. Taip pat aplinkiniai jus laiko šiltu ir širdingu žmogumi.

5. Pasitikintis savo jėgomis, praktiškas, atsakingas. Jūs pasitikite savo savimi, savo veiksmais ir

nededate jokių vilčių į sėkmę. Problemas sprendžiate praktiškai, paprasčiausiu būdų. Darbe

jums duodamos atsakingos užduotys, kadangi visi jumis pasitiki. Taip pat nejaučiate

pasitenkinimo, kol neužbaigiate pradėto darbo iki galo.

6. Taikus, supratingas, neagresyvus. Esate atsipalaidavęs, bendraujantis, bet tuo pačiu ir

apdairus. Nors lengvai randate draugų ir nesate vienišius, kartais pabėgate nuo visų rūpesčių,

kad galėtumėte pasimėgauti vienatve.



Testo rezultatai (III)

7. Analitiškas, patikimas, savimi pasitikintis. Jumis galima pasikliauti, mėgstate

kultūringų ir išprususių žmonių kompaniją. Turite savo stilių - elegantišką, išskirtinį,

laisvą nuo vartotojiškos mados tendencijų.

8. Romantiškas, svajojantis, emocionalus. Esate jautrus žmogus, nuotaikos ir emocijos

valdo jūsų gyvenimą. Jūs nemėgstate bendrauti su žmonėmis, kurie skeptiškai žiūri į

romantiką, vadovaujasi vien racionaliu protu.

9. Ekstravertiškas, aktyvus, judrus, turite daug vidinės energijos. Nemėgstate rutinos,

aktyviai dalyvaujate įvairiose veiklose. Jūs esate linkęs rizikuoti ir įsipareigoti, kai

matote galimybę įvairiapusiškam darbui.



Daugiau savęs pažinimo testų:

 http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-
kelia/testai/asmenybes-pazinimo-testai

 http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-
kelia/testai/nauja-profesija-pagal-asmenybe

 https://charakteris.info/asmenybes-testas

 http://www.mukis.lt/mod/sppk/

 https://www.spotiself.lt/spotiself-asmenybes-karjeros-testas

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/asmenybes-pazinimo-testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-profesija-pagal-asmenybe
https://charakteris.info/asmenybes-testas
http://www.mukis.lt/mod/sppk/
https://www.spotiself.lt/spotiself-asmenybes-karjeros-testas


2 žingsnis. PROFESIJOS PASIRINKIMAS

Svarbu priminti mokiniui/vaikui, kad: 

1. Susipažintų su kuo daugiau profesijų (stebėti dirbančius žmones, žiūrėti filmus, ieškoti informacijos 
internete, skaityti knygas ir pan.).

2. Išbandytų dominančias profesijas (aplankyti tėvų darbovietę, dalyvauti profesiniame veiklinime*).

3. Savanoriautų, padirbėtų vasaros atostogų metu.

4. Dalyvautų Karjeros dienose gimnazijoje, susitikimuose su įvairių sričių specialistais.

4. Susidarytų dominančių profesijų sąrašą.

5. Taikydamas sprendimo priėmimo metodus iš sąrašo išsirinktų labiausiai patinkančias 1-3 profesijas.

*Profesinis veiklinimas - tai veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, 
profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą 
karjerą, pvz. pažintiniai vizitai į įmones/įstaigas/organizacijas, darbo funkcijų stebėjimas darbo vietoje.



Į ką atkreipti dėmesį ieškant informacijos apie profesiją?

 Kokias užduotis, veiklas reikia atlikti dirbant (darbo aprašymas, funkcijos)?

 Kokių asmeninių savybių, gebėjimų, gabumų reikia?

 Atlyginimas, papildomos naudos šiame darbe.

 Kokie profesijos pliusai ir minusai?

 Ar paklausi profesija darbo rinkoje?

 Karjeros galimybės toje srityje.

 Kokios yra giminiškos profesijos?



Patarimai tėvams

 Nebūkite abejingi, svarbiausia – kalbėkitės su vaiku apie jo ateitį.

 Nuo namuose išreikštos emocijos grįžus namo po darbo – džiaugsmo įveikus sunkią užduotį, slogios 
nuotaikos ir nemalonių atsiliepimų apie darbą ar kolegas, priklauso, kokį įspūdį vaikas susidaro apie 
darbo aplinką.

 Neprimeskite atžaloms neišsipildžiusių savo svajonių ir lūkesčių.

 Kalbantis su vaiku apie ateitį, skatinant jį, atsižvelkite į jo individualias savybes, polinkius, interesus, 
gabumus.

 Padėkite vaikui suvokti, kad profesijos sprendimai gali kisti, nes kinta gaunama informacija, patirtis, 
keičiasi darbo rinka ir kt. 

 Svarbu suprasti, kad darbo sprendimai nėra priimami visam gyvenimui, profesijos kinta, kaip ir 
žmogaus interesai.

 Daugiau informacijos: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-
kelia/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/vadovas-tevams-kaip-padeti-vaikui-renkantis-
karjera

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/vadovas-tevams-kaip-padeti-vaikui-renkantis-karjera


Interneto šaltiniai apie profesijas

 https://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-
kelia/video/profesijos-pasirinkimas

 https://www.aikos.smm.lt/Karjera/SitePages/Lietuvos%20profesij%C5%B3%20kla
sifikatorius.aspx?ss=491f884c-4799-4de1-a67c-c180c511639e

 http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

https://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video/profesijos-pasirinkimas
https://www.aikos.smm.lt/Karjera/SitePages/Lietuvos profesij%C5%B3 klasifikatorius.aspx?ss=491f884c-4799-4de1-a67c-c180c511639e
http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html


3 žingsnis. MOKYMOSI KELIO PASIRINKIMAS

 Kai išsiaiškinama kuo norėtų būti, ką dirbti, reikia sužinoti, kur studijuoti, kur 
galima įgyti pasirinktą profesiją.

 Būtina sužinoti kokio lygmens išsilavinimas reikalingas pasirinktai profesijai, ar 
žmogus yra pajėgus tokį išsilavinimą įgyti. 

 Per mokymosi mokykloje laikotarpį rekomenduojama mokiniui aplankyti 5 
universitetus, 5 kolegijas ir 5 profesines mokyklas (savarankiškai arba kartu su 
tėvais).

 Pasidomėti stojimo į pasirinktą mokymo įstaigą reikalavimais, bei susidaryti 
individualų ugdymosi planą.



Interneto šaltiniai apie studijas

Studijos Lietuvoje:

 https://lamabpo.lt/

 https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=887f2584-f243-4aa3-be53-
704218881c79

 Atskirų mokymo įstaigų svetainės

 Studijų kokybės vertinimo centras – skvc.lt

 Informacija apie teikiamas stipendijas, paskolas ir kitą paramą – vsf.lt

Studijos užsienyje:

 kalba.lt

 educationusa.state.gov

 kastu.lt

 http://www.fox.lt/

 Studijų užsienyje informacijos centras – studinfo.lt

https://lamabpo.lt/
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu studijuoti.aspx?ss=887f2584-f243-4aa3-be53-704218881c79
http://www.skvc.lt/
https://vsf.lrv.lt/
https://kalba.lt/
https://educationusa.state.gov/
https://kastu.lt/
http://www.fox.lt/
http://www.studinfo.lt/


4 žingsnis. NORIMO DARBO PAIEŠKA. Patarimai

 Išnaudokite „LinkedIn“ galimybes (profesinių ryšių tinklo „LinkedIn“ paskyra, tai lyg 
jūsų vizitinė kortelė pontencialiems darbdaviams).

 Išbandykite netradicinius darbo skelbimų paieškos būdus (domėkitės naujienomis 
norimoje profesinėje srityje, sekite jus dominančių įmonių puslapius ir bendrovės 
atstovų paskyras, išbandykite išmanius darbo paieškos įrankius).

 Susikurkite išskirtinį CV (tai galite padaryti tam skirtose internetinėse platformose 
arba išmaniosiose programėlėse. Rekomenduojame išbandyti patogų, nemokamą ir 
lietuvišką modernaus gyvenimo aprašymo kūrimo įrankį „Wozber“, gyvenimo 
aprašymo formą Europoje „EuropassCV“).

 Gavus kvietimą į darbo pokalbį – pasiruoškite jam namuose: geriau susipažinkite 
su įmone, jos veikla, darbuotojais, tikslais ir vertybėmis. Išbandykite išmaniąsias 
programėles „Job Interview Prep Questions“ („iPhone“) ir „Practice For Job 
Interview Questions“ („Android“), kurios padės pasiruošti pokalbiui.



Darbo paieškos internetiniai šaltiniai

 Užimtumo tarnybos svetainė: https://uzt.lt/

 https://www.cvmarket.lt/

 https://www.cvonline.lt/

 https://www.cvbankas.lt/

 https://www.europass.lt/apie-europass/europass-cv/

 https://www.linkedin.com/

https://uzt.lt/
https://www.cvmarket.lt/
https://www.cvonline.lt/
https://www.cvbankas.lt/
https://www.europass.lt/apie-europass/europass-cv/
https://www.linkedin.com/


2025 m. reikalingiausi įgūdžiai:

 Analitinis mąstymas ir inovacijos;

 Aktyvusis mokymasis ir mokymosi strategija;

 Kompleksinis problemų sprendimas;

 Kritinis mąstymas ir analizavimas;

 Kūrybingumas, originalumas ir iniciatyvumas;

 Vadovavimas ir socialinė įtaka;

 Naudojimasis technologijomis, stebėsena ir kontrolė;

 Technologijų dizainas ir programavimas;

 Atsparumas stresui ir lankstumas.

Parengta pagal: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-
how-long-it-takes-to-learn-them?
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http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html
http://mukis.lt/lt/pradzia.html
http://www.euroguidance.lt/

