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Kas yra karjera?



Kas yra karjera?



Kas yra karjera?

Darbinė veikla
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Kokia karjeros esmė?

savarankiškumaspriklausomybė

neapibrėžtumassocialinis saugumas

asmeninės kompetencijos 
tobulėjimas (tobulinimas

kilimas pareigose

sprendimų/pasirinkimų sekavienas svarbus 
sprendimas

Individuali karjera 
organizacijoje

Tradicinė karjera 
organizacijoje

Individuali karjeraTradicinė karjera





Taigi kas yra karjera?

�Visą gyvenimą trunkantis 

�Pasirinkimų procesas

�Darbo ir mokymosi patirtis

�Darbinės, mokymosi ir laisvalaikio veiklos 
derinimas

Jūsų
asmeninio gyvenimo 

projektas!



Kas yra karjeros planas?

NORIU

GALIU REIKIA

Kas/koks aš?

Kokie mano 
gabumai?

Ką aš moku?

Laimingas, bet 
neturtingas ☺ Pasvajok ☺

Viskas puiku, 
BET...

☺
Kokios 

galimybės?



Kaip sudaryti karjeros planą?

Pažink save

Išsiaiškink galimybes

Veik!

Iškelk tikslą/us



Ką daryti, jei nežinau, ko noriu?

Noriu

Galiu Reikia

norai, troškimai, interesai, 
polinkiai

šalies ekonominiai 
poreikiai, 

visuomeninis 
naudingumas, 

profesijos 
perspektyvos

gebėjimai, sveikata, 
mokymosi rezultatai



Savęs pažinimas

SvajonSvajon ėėss

SavybSavyb ėėss

GalimybGalimyb ėėss VertybVertyb ėėss

NoraiNorai

PomPomėėgiaigiai

MintysMintys

TuTu



Noriu, sugebu
(norai, troškimai, interesai, polinkiai, gebėjimai, 

sveikata, mokymosi rezultatai)

Ką man patinka veikti?

Kas man įdomu?

Kas man sekasi?

Ką sako testai?

Ką sako tėvai?

...draugai?

...mokytojai?

...profesijos 
patarėja/ -as? Ką rašo internete?

Ką spaudoje?

Ką rodo per TV?

Ką skaičiau knygoje?

...vidinis 
balsas?



Kas man sekasi, kokie mano gebėjimai?

�Moksluose: istorija, literatūra, matematika, 
dailė, kalbos

�Namuose: gaminti valgyti, padėti sesei ruošti 
namų darbus, padėti tėvams prižiūrėti sodą

�Su draugais: rengti gimtadienius, visus 
pralinksminti

�Gebėjimai: testai, veikla, veiklos rezultatai

� ...



Ką bandžiau praktikoje? Ar galiu pabandyti, ką, kur?

�Būreliai 
�Veikla namuose
�Veikla su draugais
�Savanorystė
�Darbas 
�Veikla mokykloje



Savęs pažinimas:

� koks esu (savianalizė, testai, 
konsultacijos, individualūs ir grupiniai 
pratimai, užduotys, užsiėmimai ir pan.)

� ko noriu (pomėgiai, interesai (hobi), 
susipažinimas su profesijomis, 
prisilietimas prie praktinės veiklos 
(savanorystė, skaitymas/ video žiūrėjimas 
ir kt.), savęs išbandymas veiklose)

� ką galiu (gebėjimai/ ypatumai/ fiziniai 
duomenys/ t.t.; mokymosi rezultatai/ 
egzaminai; finansinės galimybės)



Profesinis pasirinkimas 

Savęs pažinimas + profesijų pasaulio pažinimas
=

profesijos pasirinkimas



Susipažink su profesijomis

�Profesijos atstovų darbo aplinkos, 
reikalingų savybių, darbo priemonių, 
darbo pobūdžio ir pan. pažinimas

�Praktika (pagal galimybes išbandyti 
pasirinktą profesiją)

�Domėjimasis profesijų paklausumu



Susipažinimas su profesijomis, jų reikalavimais



Ką bandžiau praktikoje? Ar galiu pabandyti, ką, kur?

�Būreliai 
�Veikla namuose
�Veikla su draugais
�Savanorystė
�Darbas 
�Veikla mokykloje

�Pokalbiai su dirbančiais 
žmonėmis



Ką daryti, jei nežinau, ko noriu?

Noriu

Galiu Reikia

norai, troškimai, interesai, 
polinkiai

šalies ekonominiai 
poreikiai, 

visuomeninis 
naudingumas, 

profesijos 
perspektyvos

gebėjimai, sveikata, 
mokymosi rezultatai



Kokios pasirinktos profesijos perspektyvos?

�Reikia. Šalies ekonominiai poreikiai, 
visuomeninis naudingumas, profesijos 
perspektyvos
�Situacija šalyje, Europoje, pasaulyje
�Kvalifikacijos tobulinimo, 

persikvalifikavimo galimybės, tolesnio 
mokymosi galimybės

�...



Susipažinimas su profesijomis, 
jų reikalavimais



Kokie mano mokymosi rezultatai, 
gebėjimai, sveikata, ...?

�Ar mano rezultatai geri? Ar galėčiau 
“pasitempti” besimokant kai kurių
dalykų? (ar turiu tam laiko, galimybių?)

�Ar žinau savo gebėjimus?
�Ar mano sveikata, fiziniai duomenys 

tinka norimai profesijai? 



Konsultacija pas karjeros patarėją



Apsisprendžiau!



Apsisprendžiau. Ką daryti toliau?



1. Kur galima įgyti norimą profesiją?

Universitete? Kolegijoje? Profesinėje mokykloje?

Lietuvoje? Užsienyje?



Profesinė mokykla, kolegija ar universitetas?

Profesin ė mokykla:
�Daugiau praktini ų

žinių;
�Mokslas trunka 

trumpiau;
�Baigus iškart galima 

pradėti dirbti

Universitetas:
�Daugiau teorini ų

žinių;
�Mokslas trunka 

ilgiau;
�Sieja ateit į su 

moksline karjera

K
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2. Kuo pasidomėti prieš priimant sprendimą?
Pirmiausia:

�Mokymo įstaigų adresai ir kontaktai
�Mokymo įstaigų studijų programos
�Mokymo programų trukmės bei 

pakopos, kainos

�Konkursinio balo skaičiavimo principas;
� Informacija apie priėmimo taisykles ir 

sąlygas

�Atvirųjų durų dienos



Ką sužinoti prieš priimant sprendimą?/ 
Ko paklausti per atvirų durų dienas? (1)

�Kokie reikalavimai egzaminams? Kokie 
ankstesnių metų praeinami balai? Kiek 
žmonių stoja į vieną vietą? Kokie mano 
rezultatai? Kokios mano realios galimybės įstoti?

�Kokią kvalifikaciją įgysiu? Ką galėsiu 
dirbti? Kur galėsiu dirbti? Kas šiandien 
žinoma apie įsidarbinimo galimybes?



Ką sužinoti prieš priimant sprendimą?/ 
Ko paklausti per atvirų durų dienas? (2)

�Kokie dalykai sudaro mokymo 
programą? Kokių dalykų mokysiuosi?

�Kiek bus praktikos, kada, kur?
�Ar yra galimybės išvykti pasimokyti į

užsienio universitetą, kolegiją, 
profesinę mokyklą? Kokios? 
(semestrui, savaitei, metams...)?



Ką sužinoti prieš priimant sprendimą?/ 
Ko paklausti per atvirų durų dienas? (3)

�Kokia mokymosi kaina? Kokios 
galimybės gauti stipendiją? Kokio 
dydžio stipendijos? Ar yra galimybės 
gauti pašalpą? Kam ji teikiama?



Ką sužinoti prieš priimant sprendimą?/ 
Ko paklausti per atvirų durų dienas? (4)

�Kur gyvensiu? Kiek kainuoja?
�bendrabutis – galimybės jį gauti, kokia kaina?
�nuomosiuosi butą, kambarį – kiek kainuos?
�gyvensiu pas draugus, pažįstamus, gimines – ar 

yra tokia galimybė? 

�Ką veiksiu po paskaitų? Studentų
gyvenimas, “užklasinė veikla” (mano 
poreikiai ir galimybės)



Kiti dalykai, kuriais būtina pasidomėti

�Kada reikia priduoti dokumentus? 
Kokius? Kiek kainuoja?

�Kada papildomi priėmimai?
�Stojant į profesinę, kolegiją – kokios 

galimybės toliau tobulinti kvalifikaciją, 
įgyti aukštesnį laipsnį?



3. Studijos Lietuvoje ar užsienyje?

� ... Ką sužinoti prieš priimant sprendimą?/ Ko paklausti per atvirų durų dienas?

� Kuo daugiau sužinok apie mokymo įstaigą, kuri tave domina (ar 
ji legali, diplomų pripažinimas, kaip institucija ir jos teikiamas 
išsilavinimas vertinami toje šalyje, kurioje institucija įsisteigusi)

� Jei kreipiesi į tarpininkaujančią įstaigą Lietuvoje, pasidomėk:
� Ar ši institucija patikima
� Jei ji teigia, kad bendradarbiauja su daug užsienio aukštųjų

mokyklų – pasidomėk, kokios tos mokyklos
� Jei tau sako, kad niekas nekainuoja arba kainuoja labai mažai, 

kad nereikia laikyti užsienio kalbos testo, kad viskas yra labai labai
paprasta – pasidomėk papildomai

Nesileisk apmulkinamas!



Domintis studijomis užsienyje:

� “Susipažink. Įvertink. Važiuok. Gidas studentams, 
savanoriams, praktikantams, darbuotojams”

� www.kurstoti.lt/
� www.mokslas.lt
� “Pinigų karta” interneto svetainė, Studijų užsienyje 

informacijos centro skyrelis 
http://www.pinigukarta.lt/ekspertai/uzduoti-klausima/tema-
studijos-uzsienyje

� Studijų užsienyje informacijos centras http://eac.osf.lt/eu/
� langas.net
� www.zinauviska.lt
� Profesijos vadovas – studijų užsienyje skyrelis 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/double.php?c
ontent=studijos_uzsienyje



Aš įstojau!



Neįstojau/ Nebenoriu...kas tada?



Neįstojau. Kaip su tuo susitaikyti?

�Ką man tai reiškia?
�Pažįstamų, giminaičių, draugų

nuomonė...
�Kas dabar bus...? Mano karjeros 

planas nepavyko?

Nenumatytos aplinkybės -

pirminių planų pakoregavimas



Kaip perplanuoti karjerą?

Išsikelti kitą tikslą

Kaip išnaudoti laiką, kol nesimokysiu?



Kaip išnaudoti laiką, kol nesimokysiu?

� Ar yra kitos mokymosi galimybės? Kokios?
� Darbo galimybės 

� Auklė
� Pagalbinis darbuotojas/-a
� Padėti mokytis kitiems
� Nekvalifikuotas darbas (padavėjas/-a, ūkio darbininkas/ -ė, 

kt.)
� Ką tu jau moki daryti? Papuošalai, konditerijos gaminiai, 

medžio darbai...Gal imtis savo verslo?

� O gal savanorystė?
� ...



Nebenoriu ...

�Ar tikrai nebenori?
�Pasidomėk galimybėmis pakeisti 

studijų programą, jei jau įstojai
�Dar kartą peržiūrėk ir įvertink 

savo situaciją:



Kaip “neiššvaistyti” atsiradusių laisvų
metų?

�Pasimokyti?
�Darbas?

� Auklė
� Pagalbinis darbuotojas/-a
� Padėti mokytis kitiems
� Nekvalifikuotas darbas (padavėjas/-a, ūkio darbininkas/ -ė, kt.)
� Ką tu jau moki daryti? Papuošalai, konditerijos gaminiai, medžio 

darbai...Gal imtis savo verslo?

�Savanorystė (gap year?)
�Mokymasis darbo rinkos mokymo centre?

�Ruošimasis perlaikyti egzaminus?



Neskubėk! 
Profesiją svarbu pasirinkti atsakingai

Būsimas darbas = mėgstama veikla

Būsimas darbas = saviraiškos skatinimas

Būsimas darbas = tobulėjimo skatinimas

Nemėgstamas darbas = laiko gaišimas

Nemėgstamas darbas = įtampa, stresas

Nemėgstamas darbas = talentų “palaidojimas”



Aš įstojau!



Ar tai jau viskas?

Įstojau mokytis/studijuoti



Ar tai jau viskas?

Pažink save

Išsiaiškink galimybes

Veik!

Iškelk tikslą/us



Kaip mokytis/studijuoti?

�Koks mano tikslas – pažymys ar 
žinios?

�Laukti, kol išmokys ar mokytis pačiam?
�Ar užteks tik anglų kalbos?
�Kada baigiasi mokymasis?



Ar būtina mokantis dirbti?

� Kaip įgyti darbo patirties?

�Praktika
�Savanorystė
�Visuomeninė veikla



Keletas patarimų ir priminimų:

� Visi žmonės skirtingi
� Jūsų sprendimas – ne visam gyvenimui
� Mokykitės
� Žvelkite plačiau ir toliau
� PLANUOKITE IR PERPLANUOKITE



Nenuvertinkite savęs!



Sėkmės kaina

Planai tėra tik geri norai, jei tuojau pat 
neperauga į sunkų darbą. Peter Drucker


