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Ko tėvai tikisi iš vaikų karjeros?

 Kad vaikas savo profesinį kelią pasirinks be Jūsų 
pagalbos ir nekels rūpesčių? 

 Kad vaikas įstos į prestižinę mokyklą ir prestižinę 
specialybę?

 Kad pasirinks profesiją pagal savo polinkius ir 
gebėjimus, jam gerai seksis?



 Kad paseks šeimos tradicija ir pasirinks vieno 
iš tėvų profesiją?

 Kad pasirinks pelningą profesiją?

 Kad įgyvendins Jūsų neišsipildžiusias viltis ir 
įgis specialybę, kurios Jūs labai norėjote?



Karjeros planavimo žingsniai:

Mokymosi 
kelio 

pasirinkimas 

Profesijos 
pasirinkimas



Profesijos pasirinkimo formulė
Interesai – Gebėjimai - Realybė



Profesijos pasirinkimo svarbiausi faktoriai



Ką aš galiu? 
Išsiaiškink savo talentus!

 Kur tavo rezultatai geresni nei visų kitų? 

 Kuo norisi užsiimti vėl ir vėl? 

 Kur greičiau mokaisi? 

 Ką veikdamas jautiesi mažiau pavargęs?

Nusistatyti pomėgius gali padėti ir 

mėgstamiausi mokomieji dalykai: 

jei nemėgsti matematikos, vargu 

ar rinktumeisi buhalterio darbą



Ko aš noriu?
Išsiaiškink kas Tau patinka: ką mėgsti veikti laisvalaikiu? 

Nenuvertink savo mėgstamos veiklos –

HOBIS GALI TAPTI DARBU!



Tinkamas profesijos pasirinkimas 
pagrįstas:

Savęs pažinimu, interesais, polinkiais;

Žiniomis apie profesiją, jos reikšmę ir poreikį darbo

rinkoje;

Teisingu savo psichinių ir fizinių jėgų įvertinimu;

Teisingu ekonominių galimybių įvertinimu.



Savęs pažinimas vyksta visą gyvenimą!
ĮGYDAMI NAUJOS PATIRTIES, JŪS KEIČIATĖS – ĮGYJATE NAUJŲ POMĖGIŲ IR ĮGŪDŽIŲ, LAVINATE
ASMENINES SAVYBES. 

NUOLAT ANALIZUOKITE SAVE, 

STEBĖKITE SAVO TOBULĖJIMĄ IR 

IEŠKOKITE GALIMYBIŲ,

LEIDŽIANČIŲ TOLIAU AUGTI!!!



Pasirinkęs profesiją pagal pašaukimą, 

pasieksi geresnių nei vidutinių rezultatų, lengviau 
patenkinsi saviraiškos, statuso ir kitus poreikius.

kai pats pasirenki, 

kuo užsiimti geriausiu savo gyvenimo 

laiku!



Profesinio kryptingumo testai

www.kurstoti.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.tavokarjera.lt

www.aikos.smm.lt

www.euroguidance.lt

www.dreamfoundation.eu



Mokymosi kelio pasirinkimas



Informacija apie studijas:
www.aikos.smm.lt

www.egzaminai.lt

www.smm.lt

www.kur-studijuoti

www.studijos.lt

www.lamabpo.lt

http://europa.eu/youth

www.kalba.lt/studijos-uzsienyje

www.euroguidance.lt



„Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis!“ 
– o kaip?!



Jaunimo nuomonė, kas yra nuotolinės studijos 



Nuotolinio mokymo galimybės
Nuotolinis mokymas vykdomas dvejopai:
Pagal bendrąsias Švietimo ir mokslo ministerijos ugdymo programas, 

kai asmuo mokosi visų mokomųjų dalykų, o pabaigęs bendrojo 
ugdymo programą gauna atitinkamą dokumentą: pradinio, 
pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą 
(pabaigusiems tik dalį programos išduodama pažyma apie 

atitinkamos programos dalies baigimą).

Nuotolinis mokymas vykdomas Skype programa, naudojantis 
e-pamokomis, vaizdo įrašais ir kt. Į ugdymo įstaigą reikia atvykti tik 

dvyliktos klasės brandos egzaminams ir kai kuriais atvejais – dešimtos 

klasės žinių patikrinimui.
Nuotolinis mokymas yra nemokamas.



Nuotolinio mokymo programų pavyzdžiai:

 Bendrosios Švietimo ir mokslo ministerijos ugdymo
programos!

 Aukštojomokslo programos!

 Ir daug kitų!!!



Nuotolinis mokymas

Vilniaus Ozo gimnazijoje, turinčioje sėkmingą 12 metų nuotolinio mokymo patirtį, 

vyksta mokinių priėmimas į nuotolinio mokymo klases mokytis visų programos dalykų.

Ne Lietuvoje gyvenantiems 1-12 klasių mokiniams suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo, Lietuvos istorijos ir geografijos bei etnokultūros kursus. 

Laikinai iš Lietuvos išvykstantiems 1-8 klasių mokiniams suteikiama galimybė savarankiškai 

mokytis visų mokomųjų dalykų. 

VISŲ DALYKŲ MOKYMASIS 1-8 KLASĖSE

Vilniaus Ozo gimnazija organizuoja priėmimą į 1-8 (pradinio ir pagrindinio ugdymo) nuotolinio 

mokymo klases savarankiškai mokytis visų programos dalykų mokiniams, nesimokantiems 

bendrojo lavinimo mokykloje užsienyje ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Lietuvoje.

NUOTOLINIO MOKYMO I-IV (9-12) GIMNAZIJOS KLASĖS



Mokslinė komunikacija 

Atvirieji masiniai nuotolinio mokymo(si) kursai (angl. MOOCs – Massive Open Online 

Courses), skirtingai nei atvirieji švietimo ištekliai (angl. OERs – Open Educational

Resources), siūlo ne tik galimybę visiems nemokamai pasiekti mokomąją medžiagą, bet ir 

pateikia įvairias užduotis, testus bei kursų baigimo pažymėjimus. Kursams įprastai būna 

nustatyta konkreti pradžios data ir trukmė. Rekomenduojama vienu metu rinktis studijuoti 

ne daugiau nei kelis dalykus, taip skiriant pakankamai laiko gautų žinių įsisavinimui bei 

užduočių atlikimui.

Šiuo metu dauguma kursų yra anglų kalba, tačiau galima rasti ir prancūzų, rusų, ispanų ar 

kitomis kalbomis paruoštų programų. Tarkime, norint patobulinti anglų kalbos žinias ir turint 

kompiuterį su internetu, tereikia užsiregistruokite, pavyzdžiui, į Berklio universiteto (angl. 

University of California, Berkeley) siūlomą kursą „Rašytinės komunikacijos ypatumai anglų 

kalboje“ ir pradėti studijas jau nuo lapkričio 8.



Jei domina kitos sritys, ieškokite panašių kursų žemiau nurodytuose interneto portaluose:

Besidomintys tik Europos universitetų parengta mokymosi

medžiaga pasinaudokite „Europos atvirojo švietimo“

svetaine, kurioje pateikiamos per 259 nuorodos į atviruosius

masinius nuotolinio mokymo(si) kursus.



Latvijoje įsikūręs universitetas EIHSEBA siūlo nuotolines studijas lietuvių ir rusų kalbomis. Siūlomos 

studijų programos:

Bakalauro akademinis laipsnis 

Teisės mokslas

Verslininkystė

Informacinės technologijos

Visuomeniniai santykiai

Turizmas ir viešbučių verslas

Magistro akademinis laipsnis

Teisės mokslas

Stambių ir vidutinių įmonių valdymas

Yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu ir nemokamai. Norint studijuoti nemokamai, reikia laikyti 

stojamąjį testą. Kiekvienais metais biudžeto lėšomis finansuojama apie 50 vietų universitete.

http://lt.eihseba.com/nuotolines-studijos/



Jei domina kitos sritys, ieškokite panašių kursų 

žemiau nurodytuose interneto portaluose:

Norintiems studijuoti užsienyje anglų ar kokia kita 

kalba, nuotolinių studijų galite ieškoti tinklalapyje 

apačioje, pasirinkdami norimą studijų pakopą ir 

programą.

http://www.distancelearningportal.eu/

Nuotolinių studijų universitetas Open University:

http://www.open.ac.uk/ 



Naudingos nuorodos:

 http://www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
(testai)

 http://www.profesijupasaulis.lt   (klausimynai)

 http://www.ldrmt.lt/Paslaugos/Viesosios_paslaugos 

(profesinio kryptingumo testai)

http://www.psichologai.lt/index.php?action=articles

&page=cat&id=7  (įvairūs testai)



Įsidarbinimo galimybių barometro pristatymas
Kiekvienais metais darbo birža rengia trumpalaikę darbo rinkos prognozę, paremtą

darbdavių apklausomis ir situacijos darbo rinkoje analize. Galima sužinoti, kas vyksta 

darbo rinkoje:
 kokios darbo rinkos prognozės, 

 įsidarbinimo galimybės, 

 statistika ir tendencijos



Ko reikės darbo rinkai ateityje?
• Informacinių technologijų 

specialistai 

• Biotechnologijos specialistai, 

biochemikai

• Nanotechnologijų specialistai

• Inžinieriai

• Atsinaujinančių elektros šaltinių 

specialistai

• Gydytojai

• Slaugytojai

• Odontologai



Jaunimo darbo centro paslaugos



Jaunimo darbo centro paslaugos
Dar besimokančiam mokykloje:

• planuojančiam karjerą ir 

profesijos pasirinkimą

• norinčiam sužinoti, kokios 

profesijos perspektyvios, o kokios – ne

Studijuojančiam ir norinčiam: 
• geriau pažinti darbo pasaulį, savo 

gebėjimus

• pasirengti darbo pokalbiui

• atlikti praktiką

Ieškančiam darbo 
- įsidarbinti

Pradedančiam dirbti 
- įgyti darbo įgūdžių

Neapsisprendusiam:
• geriau pažinti save

• sugrįžti į švietimo sistemą

• įgyti kvalifikaciją



Jaunimo darbo centre jaunuolis gali:

 įgyti žinių apie verslumą, darbo teisę, susitikti su jaunaisiais verslininkais ir darbdaviais

 sužinoti apie savanorystės galimybes ir dalyvauti savanoriškoje veikloje

 diskutuoti, mokytis ir tobulėti kartu su bendraamžiais ir bendraminčiais

 dalyvauti įvairiuose informaciniuose renginiuose, seminaruose, profesinio orientavimo 

užsiėmimuose

 susipažinti su darbo paieškos būdais

 išmokti, kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką

 sužinoti, kaip pasirengti pokalbiui su darbdaviu ir tinkamai jam prisistatyti



Siūlomos priemonės jaunimui:

Dar nežinai kuo 
užsiimti 
gyvenime?

Ieškai naujų
galimybių ir nori 
atrasti save?

Dalyvaudamas projekte Tu:
Dalyvausi įdomiuose užsiėmimuose;

Išmoksi daug įdomių ir naudingų dalykų;

Turėsi galimybę savo įgūdžius realizuoti įmonėse ar mokymo įstaigose;

Sužinosi apie verslo kūrimo galimybes;

Motyvuosi save veikti;

Sustiprinsi pasitikėjimą savimi;

Susipažinsi su jaunais žmonėmis ir gausi palaikymą iš kitų;

Atrasi naujas galimybes save realizuoti;

Turiningai ir smagiai praleisi laiką.



Siūlomos priemonės jaunimui:

Jei asmuo negali įsidarbinti ar pradėti dirbti 

savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar 

trūksta kompetencijų, teritorinė darbo birža gali 

pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme.

Profesinis mokymas yra praktinis paruošimas, leidžiantis įgyti 
tam tikrą profesiją. 



Dažniausiai pasitaikančios klaidos renkantis profesiją

 Profesijos populiarumo arba prestižo iškėlimas svarbiausiu profesijos 
rinkimo kriterijumi;

 Profesijos rinkimasis pasiduodant draugų įtakai;

 Siekimas kuo greičiau pradėti darbą;

 Neskubėjimas apsispręsti;

 Uždarumas, susijęs su požiūriu į savo pasirinkimą;

 Atsitiktinės aplinkybės;

 Nusiteikimas, kad profesiją renkuosi visam gyvenimui.



Tėvų klaidos dalyvaujant vaiko profesinio pasirinkimo procese

 Nesidomėjimas, kaip vaikas renkasi profesiją, 
paliekama spręsti pačiam. 

 Spaudimas, kad vaikas ką nors pasirinktų, bet 
nesidomėjimas, kaip ir ką pasirinks.

 Tiesioginis ar netiesioginis spaudimas ar skatinimas 
pasirinkti tėvams priimtiną profesiją.

 Gaji šeimoje nuostata, jog profesija paveldima iš kartos į 
kartą, ši nuostata gali būti paremta tėvų noru perduoti 
savo patirtį, įsitikinimus.



Tėvų veiksmai

 Domėkitės: kaip vaikui sekasi, kuo užsiima, kokios kyla 

abejonės;

 Kalbėkitės su vaikų draugais apie profesijas, ką jie galvoja, ką 

tėvai pataria;

 Kalbėkitės vaikui girdint apie jo gabumus ir pasiekimus 

tarpusavyje, su savo draugais ir giminaičiais;

 Aiškinkite apie išsilavinimo lygius, jų pliusus ir minusus;



Palaikykite: pritarkite atsiradusiems pomėgiams, jei reikia, 

padėkite susirasti veiklą pagal pomėgius, palaikykite 

pastangas ir sprendimus, net kai nėra siekiamų rezultatų;

Vaikams labai svarbus tėvų palaikymas ištikus nesėmei ar 

sunkumams. Tėvai yra svarbiausi žmonės vaiko gyvenime, 

todėl jų padrąsinimas abejojant, emocinis palaikymas

vaikams labai reikšmingas.



Lavinkite tikslingumą: savo klausimais skatinkite kelti sau 

tikslus ir juos tinkamai formuluoti, padėkite pakoreguoti tikslų 

realumą, gebėjimą motyvuotai pasirinkti, įveikti kliūtis;

Dalykitės savo patirtimi, savo klaidomis su vaikais;

Suteikite galimybes gauti informaciją apie profesijas ir

save.



Klausimai



AČIŪ UŽ JŪSŲ DĖMESĮ!

Vilniaus teritorinės darbo biržos 

Jaunimo darbo centro 

Vyr. specialistė Irena Mediuta

Tel.: (8 5) 233 3834

www.ldb.lt/jaunimui 

www.facebook.com/jaunimui


