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Šiandien vis dažniau 

kalbama ne apie tai, ką 

esi baigęs, bet apie tai, 

ką gebi, ką moki, ar esi 

lankstus ir gali 

prisitaikyti... 



Visą gyvenimą trunkantis  

Pasirinkimų procesas 

Darbo ir mokymosi patirtis 

Darbinės, mokymosi ir laisvalaikio veiklos 

derinimas 

 

Jūsų  asmeninio gyvenimo  

projektas! 



Pažink save 

 Išsiaiškink galimybes 

Veik! 

Iškelk tikslą/us 



1. Savęs 

pažinimas 

2. Profesijos 

pasirinkimas 

3. Mokymosi 

kelio 

pasirinkimas 

4. Norimo 

darbo 

radimas 



Tu 

Mintys 

Pomėgiai 

Norai 

Vertybės Galimybės 

Savybės 

Svajonės 





 

VERTYBĖS – Kokius turite prioritetus? Ką 

labiausiai vertinate bendraudami su draugais, 

dirbdami? 

 

GALIMYBĖS – Kas geriausiai sekasi veikloje? 

Kokie dalykai ir darbai pavyksta? Ką gerai mokate 

ir sugebate? Kokią turite darbinę patirtį? Kokios 

jūsų stipriosios ir silpnosios pusės? 

 
SAVYBĖS – Kokios būdo, charakterio savybės ?  
 



 
 

Norai, 
polinkiai, 
vizijos, 

vertybės, 
svajonės 

 
 

Situacija 
darbo 

rinkoje, 
mokymosi 
galimybės 

 
Gabumai, 

intelektinės 
savybės, 

charakteris 

Ko reikia  
darbo rinkai? 



Išsiaiškink kas Tau patinka: ką mėgsti veikti 
laisvalaikiu?  

 

Nenuvertink savo mėgstamos veiklos –  
HOBIS GALI TAPTI DARBU! 

Išsiaiškink kas Tau patinka: ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Nenuvertink savo 



 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 

 
Svarbiausias dalykas renkantis specialybę/ 



 

 Moksluose: istorija, literatūra, matematika, dailė, 

kalbos 

 Namuose: gaminti valgyti, padėti sesei ruošti 

namų darbus, padėti tėvams sode 

 Su draugais: rengti gimtadienius, visus 

pralinksminti 

 Gebėjimai: testai, veikla, veiklos rezultatai 

 



 Būreliai 

 Veikla mokykloje 

 Savanorystė 

 Darbas 



 Kokia veikla Tau patinka? Kas Tau įdomu? 
 Kas Tau sekasi geriausiai?  
 Kaip įsivaizduoji save ateityje? 
 Kokios Tavo asmeninės savybės? 
 Ką apie Tavo sugebėjimus sako aplinkiniai? 
 

Pažinti kitą – sunku.  
Pažinti save – menas. 



 Darbas vasaros atostogų metu arba po 
pamokų; 

 Aktyvi užklasinė veikla; 

 Dalyvavimas neformaliųjų jaunimo 
organizacijų veikloje; 

 Testai, filmai apie profesijas, pokalbiai su 
profesijų atstovais; 

 Specialistų konsultacijos. 

 Informacija internete:  www.euroguidance.lt  

www.aikos.smm.lt 

www.zinauviska.lt  

www.rinkispats.lt 

 

http://www.euroguidance.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.zinauviska.lt
http://www.rinkispats.lt/


Jei Tave vilioja galimybė pačiam planuoti savo 

pajamas ir laiką ar būti nepriklausomu, tai 

geriausia išeitis – verslo kūrimas. 

 

Reikia skirti laiko savianalizei, kuri turėtų 

padėti pažinti ir įsivertinti save, išsiaiškinti ar 

turi pakankamai verslininkui būtinų savybių. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=voezB5x8R4fXeM&tbnid=pcAg9GrNGXn3gM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.valstietis.lt%2FPradzia%2FNaujienos%2FVerslas%2FLietuviu-poziuris-i-verslininkus-labiau-teigiamas&ei=Jn4UU4ukE4Tasgaa7oHwAg&bvm=bv.61965928,d.bGE&psig=AFQjCNHTjC5g7NgkYM3EzzLTrBF6mkkrZQ&ust=1393938143494443


   Visi žmonės skirtingi 

   Jūsų sprendimas – ne visam gyvenimui 

   Mokykitės 

   Žvelkite plačiau ir toliau 

   PLANUOKITE IR PERPLANUOKITE 



NESIRINK LENGVIAUSIO KELIO: 

nebūna daug, skaniai ir pigiai... 



,,...Kai atrasite tai, ką mylite, tai taps viso 
jūsų gyvenimo varomąja jėga. Tiesiog 
svarbu niekada nesiliauti ieškoti.“ 

Steve Jobs 


