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Nepamesti kelio dėl takelio

Su kokiomis problemomis susiduriame 
ugdymo(si) karjerai srityje?



Kam?

Ką?Ko?

Reikia 

Noriu Galiu 

Asmenybės ir išorinio pasaulio sąveika

Asmuo turi atsakyti į 3 esminius klausimus



• Nuolatinė kaita veiklos ir 
švietimo  pasaulyje

Darbo sampratos ir prasmės 
žmogui kaita
Naujas žmogaus darbo 

pobūdis
Profesijų įvairovė



• Nuolatinė kaita veiklos ir 
švietimo  pasaulyje

Ketvirtoji industrinė revoliucija. Naujosios 
„lūžio“ technologijos  

Ilgesnė gyvenimo trukmė

Nuolatinė kaita, didesni pokyčių ir poreikis 
nuolat mokytis ir dažnai keisti profesiją. 

Rinkų globalizacija

Urbanizacija



• Genų programuotojai
• Smegenų inžinieriai
• Klimato (orų) valdytojai
• Maisto inžinieriai
• Bioinformatikai
• Kosmoso eismo 

kontrolieriai
• Genetinio 

programavimo 
teisininkai

• Namų robotų 
programuotojai

• Gyvų kūno dalių 
gamintojai

• Vertikaliojo 
ūkininkavimo 
specialistai

• Vaikų dizaineriai
• Senėjimo valdymo 

specialistai

Veiklos pasaulis: ateities profesijos



Ateities profesijos
Veiklos pasaulis: profesijos 

paveikslas



• Žinių ir įgūdžių reikšmę nusvers socialiniai 
ir asmeniniai gebėjimai. 

• Vis didės kiekvienos profesijos 
besikeičiančių įgūdžių reikšmė (iki 35 - 45 

procentų). 

Labiausiai ieškomais darbuotojais
bus tie, kurie gali atlikti kelis darbus, 
o ne tie, kurie 15 metų dirba tą patį 
darbą.



Bazinės raštingumo sritys
• Skaitymas, 
• Rašymas
• Skaičiavimas, 
• Programavimas
• Finansinis raštingumas.

Ateityje svarbiau bus ne konkrečios 
profesijos, o tam tikros ar net kelių 
sričių pasirinkimas, nuolatinis 
mokymasis.



Kompetencijos, svarbios ateities darbuotojui
2020 m. (Pasaulio ekonomikos forumas, 2016) 

– kritinis mąstymas, 
– problemų sprendimas, 
– kūrybiškumas, 
– darbas komandoje, 
– žmoniškųjų išteklių vadyba, 
– emocinis intelektas, 
– vertinimas ir sprendimų priėmimas, 
– orientavimasis į paslaugas, 
– derybos, 
– kognityvus lankstumas. 



Problemos • Nesieja dalyko žinių lauko su 
profesine veikla

• Atsitiktinai renkasi profilį / modulį / 
mokyklą

• Priima paviršutiniškus sprendimus 
(egzaminų pasirinkimas)

Klaidos, renkantis profesiją ir karjerą 



• Dėl nežinojimo ar nemokėjimo anksti 
apriboja savo pasirinkimus 

• Kiti apriboja pasirinkimus 
(rekomendacijos)

• Profiliavimas (ankstyvas)

Klaidos, renkantis profesiją ir karjerą 



• Nesusiorientuoja stojimo situacijoje

• Nemoka skaityti dokumentų 

• Baimės

Klaidos, renkantis profesiją ir karjerą 



• Problemų sprendimo kompetencijų 
stoka

• Pasitikėjimo savimi stoka

• Mokomasi tik klasėje, nėra galimybės 
įgyti patirties, išbandyti

• ...

Klaidos, renkantis profesiją ir karjerą 



DARBAS IR KARJERA 

Kodėl 
žmonės 
dirba?

Ką karjera reiškia man?



• Šeima,
• Laisvalaikio pomėgiai,
• Darbo, karjeros vieta gyvenime,
• Socialinis statusas,
• Vadovo ar lyderio vaidmuo
• Darbo atmosfera,
• Išsilavinimas,

Gyvenimo veiksnių svarba 
profesijos / darbo pasirinkimui 



• Socialinis ir profesinis mobilumas;
• Perspektyvos augti, tobulėti, siekti
karjeros,
• Finansinis saugumas, 
• Sveikata,
• Dalyvavimas bendruomenės veikloje ir 

labdaros organizacijose; 
• Pasiaukojimas darbui;

Gyvenimo veiksnių svarba 
profesijos / darbo pasirinkimui 



• Aiškią struktūrą turinti darbo aplinka, 
griežtai nustatytos darbo valandos ir 
grafikas;

• Gyvenimo ir veiklos pokyčiai ir įvairovė;
• Santūrus, nuosaikus gyvenimo būdas;
• Įvairios darbo ir laisvalaikio formos 

atvirame ore, gamtoje.   

Gyvenimo veiksnių svarba 
profesijos / darbo pasirinkimui 



Profesijų klasifikacija

• Profesiniam apsisprendimui reikšminga 
E.A.Klimovo profesijų klasifikacija, 
grindžiama asmenybės bruožų santykiu su 
darbo objektu.

• Ji skatina žmogų rasti savo vietą įvairių 
profesijų ir specialybių gamoje.  



G – gyvoji gamta; T - technika ir negyvoji gamta; Ž – žmogus; S –
ženklų sistema; M – menas

Go – intelektiniai 
Gm – motoriniai ir 

sensomotoriniai 
(gamybinės)

A – tyriminė veikla 
(analitinės 
profesijos)

R – rankinis 
R/M – rankinis-mašininis
Au – automatizuotos 

sistemos
F – funkcinis (aktyvus 

mąstymas)

B – buitinė aplinka 
O – atviras oras
N – netradicinės 

sąlygos
M,A – didesnės 

moralės



Profesijos pagal darbo aplinką

Skiriami 5 lygmenys:
1. Santykis su darbo aplinka
2. Pagal profesijos veikloje atliekamų uždavinių 

požymius
3. Pagal naudojamų gamybos priemonių požymį
4. Pagal jose dirbančio žmogaus darbo sąlygas
5. Žmogaus veiklos rūšis, kuri labiausiai tinka 

vertinant tiek jo išorinio, tiek vidinio gyvenimo 
veiksnius.



I lygmuo: Santykis su darbo aplinka

Profesijos pagal sistemas:
1. “Žmogus – gyvoji gamta” (G)
2. “Žmogus – technika ir negyvoji gamta” 

(T)
3. “Žmogus – žmogus” (Ž)
4. “Žmogus – ženklų sistema” (S)
5. “Žmogus – menas” (M)



“Žmogus – gyvoji gamta” (G)

• Veikla susijusi su gyvais gamtos 
organizmais (augalais, gyvūnais, 
mikroorganizmais, jų egzistavimo 
sąlygomis)

• Agronomas, miškininkas, zootechnikas ir 
pan. 



“Žmogus – technika ir negyvoji 
gamta” (T)

• Veikla susijusi su negyvais objektais, 
technika, žaliavomis ir pan.

• Šaltkalvis, elektrikas, mechanikas, 
technikas - technologas ir pan. 



“Žmogus – žmogus” (Ž)

• Interesų objektas – žmonės, įvairaus 
amžiaus žmonių grupės.

• Vadybininkas, gydytojas, mokytojas, 
pardavėjas ir pan. 



“Žmogus – ženklų sistema” (S)

• Profesijos, susijusios su natūralių ir 
dirbtinių kalbų mokėjimu, simbolių ir 
skaičių sistemomis, formulėmis ir pan.

• Projektuotojai, matematikai, 
programuotojai, vertėjai, kalbų redaktoriai 
ir pan.



“Žmogus – menas” (M)

• Susijusios su menine gyvenimo išraiška 

• Šokėjas, dramaturgas, dailininkas, 
dekoratorius, restauratorius ir pan.



II lygmuo: Pagal profesijos veikloje 
atliekamų uždavinių požymius

Atsako į klausimą:
“Ką reikės daryti?”

1. Gnoseologinės profesijos (Gn)
2. Gamybinės profesijos (Gm)
3. Analitinės profesijos (A)



Gnoseologinės profesijos (Gn)

• Reikalingi intelektualiniai įgūdžiai ir 
gebėjimai
– G sistemos profesijoms tai bus maisto kokybės 

kontrolierius, žemėtvarkininkas ir pan.,
– T sistemos – meistras diagnostikas, techninių 

objektų konstruktorius, montuotojas ir pan.,
– Ž sistemos – gydytojas, sociologas, psichologas, 

darbo sąlygų ekspertas ir pan.,
– S sistemos – buhalteris, programuotojas, 

programinės įrangos diagnostikas ir pan.,
– M sistemos – menotyrininkas, teatrologas, juvelyrinių 

dirbinių ekspertas ir pan.  



Gamybinės profesijos (Gm)

• Dominuoja motoriniai ir sensomotoriniai 
įgūdžiai ir gebėjimai
– G tipo – augalininkas, gyvulių augintojas, 

zooinžinierius, medkirtys ir pan.,
– T tipo – šaltkalvis remontininkas, tekintojas, 

technologinių linijų operatorius ir pan.,
– Ž tipo – mokytojas, treneris, psichologas, praktikas ir 

pan.,
– S tipo – buhalteris, projektuotojas, braižytojas ir pan.,
– M tipo – dekoratorius, dizaineris, menininkas ir pan.  



Analitinės profesijos (A)

• Būdinga veikla, susijusi su įvairiais 
tyrinėjimais

• Mokslinis agronomas, inžinierius 
bandytojas, gamybos organizatorius, 
matematikas, kompozitorius ir pan.



III lygmuo: Pagal naudojamų 
gamybos priemonių požymį

1. Rankinio darbo profesijos (R)
2. Rankinio – mašininio (R/M)
3. Automatizuotų sistemų (Au)
4. Funkcinių darbo priemonių (F)



Rankinio darbo profesijos (R)

• Kai pagrindinė gamybos priemonė yra 
primityvūs įrankiai arba tiesiog “plikos 
rankos”



Rankinio – mašininio (R/M)

• Žmogus rankiniu būdu valdo mašinas, 
gaminančias kokį nors produktą.

• Vairuotojas, ekskavatorininkas, 
mašinistas, technologinės linijos 
operatorius ir pan.



Automatizuotų sistemų (Au)

• Šiose profesijose reikia intelektualinės 
veiklos gebėjimų ir įgūdžių.

• Įvairių technologinių linijų, programuoto 
valdymo staklių operatoriai ir pan. 



Funkcinių darbo priemonių (F)

• Žmogaus veikla susijusi su aktyviu mąstymu, 
sprendžiant įvairaus pobūdžio profesinius 
uždavinius.

• Mąstymo būdas suprantamas kaip funkcinė 
darbo priemonė, ir jis čia dominuoja.

• Mokslininkas, dėstytojas, kompozitorius ir pan. 



IV lygmuo: Pagal dirbančiojo 
darbo sąlygas

1. Buitinio gyvenimo mikroklimatui (B) 
būdingos sąlygos

2. Atvirame ore (O) atliekamos veiklos 
profesijos

3. Netradicinės darbo sąlygos (N)
4. Didesnės moralinės atsakomybės (MA) 

profesijos



Buitinio gyvenimo mikroklimatui 
(B) būdingos sąlygos

• Buhalteris, 
• laborantas, 
• programuotojas ir pan.



Atvirame ore (O) atliekamos 
veiklos profesijos

• Agronomas, 
• miškininkas, 
• žemės matininkas, 
• statybininkas ir pan.



Netradicinės darbo sąlygos (N)

• Gaisrininkas, 
• povandeninių darbų, 
• kalnakasybos, 
• elektros linijų montuotojų ir pan.



Didesnės moralinės 
atsakomybės (MA) profesijos

• Mokytojas, 
• gydytojas, 
• teisininkas, 
• žurnalistas, 
• socialinis darbuotojas ir pan. 



V lygmuo: Žmogaus veiklos rūšis, 
kuri labiausiai tinka vertinant tiek 
jo išorinio, tiek vidinio gyvenimo 

veiksnius.

• Savosios profesijos galima ieškoti 
induktyviai ir deduktyviai



• Induktyviai – kai žmogus, nepažindamas 
nei veiklos pasaulio, nei savojo Aš, 
klaidžioja profesijų labirintais.

• Deduktyviai - kai žmogus pažįsta save ir 
sugeba savo asmenybės esminius 
bruožus įvertinti pagal kiekvieno lygio 
kriterijus. 



G – gyvoji gamta; T - technika ir negyvoji gamta; Ž – žmogus; S –
ženklų sistema; M – menas

Go – intelektiniai 
Gm – motoriniai ir 

sensomotoriniai 
(gamybinės)

A – tyriminė veikla 
(analitinės 
profesijos)

R – rankinis 
R/M – rankinis-mašininis
Au – automatizuotos 

sistemos
F – funkcinis (aktyvus 

mąstymas)

B – buitinė aplinka 
O – atviras oras
N – netradicinės 

sąlygos
M,A – didesnės 

moralės



Iniciatyvumas – viena 
svarbiausių kompetencijų 

Iniciatyvumas – tai 

•ir išorinis aktyvus dalyvavimas, savanoriškas
įsitraukimas į organizacijoje vykstančius procesus, 

•ir naujų idėjų ar sprendimų, įgalinančių tobulinti 
organizacijos veiklą ar jos kuriamus produktus, 
siūlymas, diegimas. 

Kiekvienas GALI, 
bet gali KITAIP



ĮVAIROVĖ IR GALIMYBĖ RINKTIS

Ne ką baigiau, 

o KĄ moku, 
KAIP moku,  

IŠ KO sprendžiu, kad moku 
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