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Pratarmė

Knyga sudaryta iš keturių dalių. Pirma dalis skirta savęs pažinimui – informacijai apie savo 
asmenybės bruožus, interesus, vertybes, gabumus, kompetencijas užfiksuoti ir apmąstyti. Ant-
roje dalyje pateiktos užduotys ir klausimai leis susisteminti karjerai svarbią informaciją apie pa-
saulio ekonominės, socialinės, technologinės raidos tendencijas, profesijas, užimtumo formas, 
darbus, organizacijas, mokymosi galimybes. Remdamasis šia informacija, kitaip tariant, įgijęs pa-
kankamai žinių apie save ir pasaulį, galėsi pereiti prie trečio skyriaus, skirto karjeros planavimui. 
Jame pateikta medžiaga padės tau atsakyti į klausimą, ko savo gyvenime sieki, kokius tikslus pla-
nuoji įgyvendinti, kas tau svarbiausia renkantis vieną ar kitą karjeros kelią. Paskutiniame knygos 
skyriuje galėsi apmąstyti ir įsivertinti, ar esi pasirengęs realizuoti savo svajones: kaip tau sekasi 
mokytis, tvarkytis su asmeniniais finansais, siekti balanso tarp įvairių gyvenimo sričių, kaip esi 
pasiruošęs ieškoti darbo, įsitvirtinti jame ir neišvengiamiems karjeros pokyčiams. Susisteminti 
pagrindines reikalingas žinias padės karjeros planas knygos pabaigoje. 

Pervertęs knygą pamatysi, kad joje gana mažai teksto ir daug vietos užrašams. Nenustebk, 
tokia jau šios knygos paskirtis. Ja naudosiesi tik tu, tad gali drąsiai rašyti į tam skirtas vietas, fik-
suoti karjerai svarbias žinias apie save ir pasaulį, savo pasirinkimus, vizijas, tikslus, planus ir t. t. 
Jei kartais suabejosi dėl užrašomų žinių, naudok pieštuką, kad kilus naujoms įžvalgoms galė-
tum pakoreguoti tai, ką parašei anksčiau. 

Studente, tavo rankose – kiek neįprasta knyga „Karjeros užrašai“, skirta prak-
tiškai pasirengti kurti sėkmingą karjerą. Pagal joje pateiktas užduotis ir klausimus 
galėsi analizuoti, sisteminti, vertinti ir įtvirtinti užsiėmimuose ir savarankiškai įgy-
tas žinias, kurių prireiks norint sėkmingai valdyti asmeninę karjerą.



PRATARMĖ 7

Nau do tis kny ga tau pa dės spe cia lūs sim bo liai. Jų reikš mės:

 – ty ri nė ja mo da ly ko, są vo kos trum pas api bū di ni mas.

 – klau si mai ap mąs ty mui.

 – trum pas ap rašymas, į ką at kreip ti dė me sį at lie kant už duo tį.

 – vie ta pa pil do miems užrašams.

Kad pa teik tos užduo tys ir klau si mai bū tų aiš kes ni, re ko men duo ja me prieš pra de dant dar-
bą per skai ty ti kny gos „Asmeninės karjeros val dy mas stu den tui“ ati tin ka mus sky rius. Tai pa dės 
aiškiau su pras ti, kas yra kar je ra ir nuo ko pri klau so sėk min gas jos val dy mas, ko kia as me ni nė ir 
dar bi nė in for ma ci ja yra svar bi ke liant kar je ros tiks lus, kaip pri ima mi ge ri spren di mai, iš ko su si-
de da kar je ros pla nai, kaip efek ty viai ieš ko ti mėgs ta mo dar bo ir dau ge lį ki tų svar bių da ly kų. 

Kar je ros užrašus pa ta ria me pil dy ti nuo sek liai, sky rių po sky riaus, ren kant ir kau piant pa skai-
to se apie kar je rą ar sa va ran kiškai gau tą in for ma ci ją ir ją įpras mi nant sa vo sie kių kon teks te. Tie sa, 
ga li nu tik ti ir taip, kad kai ku rie sky riai dėl vie no kių ar ki to kių prie žas čių (pra leis tų pa skai tų, in for-
ma ci jos sty giaus, neap si spren di mo, ne ži no ji mo ir t. t.) liks tušti. Ta čiau dėl to nu si min ti ne ver ta, 
nes dar bas su sa vi mi nė ra leng vas ir ne taip pa pras ta per vie ną ar ke lias pa skai tas iš si aiškin ti 
to kius kiek vie nam žmo gui svar bius da ly kus kaip ver ty bės, in te re sai, kar je ros vi zi ja, pa grin di niai 
tiks lai. Prie šių tuš čių kny gos vie tų ga lė si grįž ti bet ka da vė liau ir jas už pil dy ti, kai tik pa čiam pa-
si da rys aiš kiau, kas esi ir ko kios kar je ros sie ki. Svar biau sia – ne bū ti abe jin gam sa vo gy ve ni mui, 
nuoširdžiai siek ti su pras ti, ko iš jo no ri, kur ti sva jo nes ir mo ky tis jas re a li zuo ti.

Lin ki me ma lo nios kar je ros ke lio nės!
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1. Savęs pažinimas

Siekiant sėkmingos karjeros labai svarbu pažinti save. Tik gerai įsigilinęs į save, savo inte-
resus, vertybes, stipriąsias ir tobulintinas puses, galėsi pasirinkti ar susikurti tokią karjerą, kuri 
suteiks tau didžiausią pasitenkinimą ir padės kurti prasmingą visavertį gyvenimą. Jei nežinosi, 
kas esi ir ko nori, negalėsi išsirinkti ir savojo karjeros kelio. 

Kiekvienas žmogus yra unikalus ir pasižymi įvairiomis savybėmis, kurios gali būti daugiau ar 
mažiau naudingos jo karjeros kelyje. Žmogus ne tik pažįsta ir disponuoja tuo, kas jam yra duota, 
bet ir pats formuoja, kuria save. Todėl labai svarbu išmokti žvelgti į save pozityviai, gebėti atras-
ti tas savybes, patirtį ir kompetencijas, kurios leidžia siekti svajonių karjeros. Savęs pažinimas 
trunka visą žmogaus gyvenimą, todėl svarbu išlikti atviram sau, nebijoti išklausyti aplinkinių 
nuomonės, ryžtis naujoms patirtims, galinčioms atverti paslėptas asmenybės puses. Tačiau sa-
vęs pažinimas, panašiai kaip žemėlapio kūrimas, negali trukti per ilgai. Atėjus laikui priimti svar-
bius karjeros sprendimus, reikia duoti sau aiškius ir sąžiningus atsakymus į klausimus, kas esi, ką 
mėgsti, kokiais principais ir vertybėmis savo gyvenime vadovaujiesi. Žinoma, kad supratimas 
apie save laikui bėgant gali pasikeisti, tačiau norint imtis realių karjeros planavimo ir įgyvendini-
mo žingsnių būtina pasitelkti visą konkrečiu metu turimą asmeninę informaciją.

1.1. Savęs pažinimo procesas

Savęs pažinimas – tai informacijos apie save rinkimo, analizės ir įvertinimo procesas. Jis ga-
li būti tiek atsitiktinis, sukeltas aplinkos įvykių ar vidinių pokyčių, tiek tikslingas, reikalaujantis są-
moningų pastangų. Pastarasis apima tikslo pažinti save išsikėlimą, tinkamų būdų ir priemonių 
pasirinkimą, gautos informacijos apmąstymą ir įprasminimą. Pavyzdžiui, jei priimant su karjera 
susijusius sprendimus mums trūksta informacijos apie turimas kompetencijas, išsikeliame tikslą 
įsivertinti jas, pasirenkame būdus ir priemones, renkame reikalingą informaciją, ją apmąstome 
ir remdamiesi rezultatais nusprendžiame, kokias kompetencijas turime, o kokias dar reikėtų ug-
dytis. Suprantama, kad ne visada tikslingai siekiame pažinti save – dažnai nutinka, kad svarbi 
asmeninė informacija iškyla ką nors veikiant, bendraujant su kitais žmonėmis. Tokiu atveju svar-
bu ją užfiksuoti ir įvertinti, kokią reikšmę ji turi karjerai ir gyvenimui. 
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1.1.1. Sa vęs pa ži ni mo tiks lai 

Pa teik to je len te lė je pa ra šyk, ko dėl tau svar bu ge riau pažin ti sa ve ir ko kią nau dą tai 
ga li duo ti ta vo kar je rai ir gy ve ni mui. Taip pat įvar dyk, ko kius sa vo as me ny bės as pek
tus no rė tum ge riau pa žin ti.

Ge riau pažin ti sa ve man svar bu, nes:

Sa vy je no rė čiau ge riau pa žin ti:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Klau si mai ap mąs ty mui

Sie kiant ge riau pažin ti sa ve, svar bu žino ti, kaip tai ga li ma pa da ry ti, ir įsi ver tin ti, kaip se ka si 
nau do tis vie nu ar ki tu sa vęs pa ži ni mo bū du.

1. Ko kią pro ble mą (pro ble mas) ga lė čiau iš spręs ti ge riau pažinęs sa ve?

2. Ko dėl ma nau, kad bū tent šiuos sa vo as me ny bės as pek tus pa žįs tu ne pa kan ka mai?  



KARJEROS UŽRAŠAI10

1.1.2. Sa vęs pa ži ni mo bū dai 

Pa teik to je len te lė je pa ra šyk, ko kius sa vęs pa ži ni mo bū dus ži nai, ir 10 ba lų ska lė je 
įver tink, kaip dažnai juos tai kai. 

SA VĘS PA ŽI NI MO BŪ DAI TAI KAU PRAK TIŠKAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ar yra to kių sa vęs pa ži ni mo bū dų, ku riuos re tai nau do ju prak ti ko je? Jei taip, ko-
dėl?

2.  Ku rie bū dai ge riau siai pa dė tų man leng viau per pras ti anks tes nė je už duo ty je įvar dy-
tus ma žai pa žįs ta mus as me ny bės as pek tus? 

3. Ko kie yra išvar dy tų sa vęs pa ži ni mo bū dų pri va lu mai ir trū ku mai?

Sa vęs pa ži ni mas yra vi są gy ve ni mą trun kan tis pro ce sas, ku rį ga li ma plė to ti ke tu rio mis kryp-
ti mis: tiks lin ti tai, kas iš es mės jau yra ži no ma, at ver ti ki tiems pa slėp tas sa vo as me ny bės ypa ty-
bes, rink ti in for ma ci ją iš ap lin ki nių ir, išei nant iš kom for to zo nos, eks pe ri men tuo jant, at ras ti tas 
sa vy bes, ku rios iki tol ne bu vo ži no mos nei pa čiam sau, nei ap lin ki niams.
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1.1.3. Kaip ge riau pažin ti sa ve? 

Pa teik to je diag ra mo je pa ban dyk įvar dy ti bent po ke le tą svar biau sių as me ny bės as
pek tų, ga lin čių tu rė ti įta kos ta vo kar je rai. Tuo se lan guo se, ku riuo se prašoma įrašyti 

tai, ko apie sa ve nežinai, ban dyk nu ma ny ti ar spė ti, ko kie ta vo as me ny bės bruožai ga lė tų 
bū ti ten įtrauk ti.     

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Iš ko kių žmo nių ga lė čiau gau ti pa ti ki mą grįž ta mą jį ry šį, ku ris leis tų man ge riau 
pažin ti sa ve?

2.  Ką tu rė čiau nu veik ti, ko kius kon kre čius veiks mus at lik ti, kad su ma žė tų man ir ki-
tiems dar nežino mų ma no as me ny bės as pek tų? 

Sie kiant sėk min gos kar je ros la bai svar bu tei gia mai ver tin ti ir pa si ti kė ti sa vi mi, iš mok ti įsi var-
dy ti tei gia mas, stip ri ą sias sa vo as me ny bės pu ses: tuo met drą siau jau čia mės ty ri nė da mi sa ve ir 
su pan tį pa sau lį, ma to me dau giau kar je ros ga li my bių, ryžtin giau pri ima me iš šū kius, at kak liau 
sie kia me tiks lų. 

Grįžtamasis ryšys

Žinoma sau Nežinoma sau

Nematoma sritisAtvira sritis

Paslėpta sritis Nežinoma sritis

Žinoma kitiems

Atsivėrimas

Nežinomas kitiems
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1.1.4. Tei gia mi ma no as me ny bės as pek tai

Sa vęs ver ti ni mas – as me ny bės po žiū ris į sa ve, ly gi nant su tam tik ru stan dar tu ar 
eta lo nu.

Pa teik to je len te lė je su rašyk 20 tei gia mų sa vo as me ny bės as pek tų (pa vyzdžiui, „Aš esu 
darbštus“, „At kak liai sie kiu už si brėž tų tiks lų“, „Op ti mis tiškai žiū riu į at ei tį“ ir pan.).  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ką sa vy je la biau siai ver ti nu?

2.  Kaip ga liu išvar dy tus tei gia mus sa vo as me ny bės as pek tus pa nau do ti siek da mas kar-
je ros? 
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Tam, kad bū tu me są mo nin ges ni ver tin da mi sa ve, kad su pras tu me, ko dėl vie nus sa vo as-
me ny bės as pek tus lai ko me ge res niais už ki tus, svar bu išsiaiškin ti, ko kiais kri te ri jais rem da mie si 
mes lin kę ver tin ti sa ve, sa vo el ge sį, pa sie ki mus.

1.1.5. Įsi ver ti ni mo kri te ri jai

Pa teik to je len te lė je išvar dyk pa grin di nius įsi ver ti ni mo kri te ri jus ir nu sta tyk kiek vie no 
jų svar bą. Kad sėk min gai at lik tum šią už duo tį, tie siog at sa kyk į klau si mą: pa gal ko

kius kri te ri jus dažniau siai sa ve ver ti ni (pa vyzdžiui, pi ni gus, iš vaiz dą, iš si kel tų tiks lų pa sie ki
mo ly gį ar kt.)? 

ĮSI VER TI NI MO KRI TE RI JUS
KRI TE RI JAUS SVAR BA

(nuo 1 – vi siškai ne svar bus kri te ri jus, 
iki 10 – pats svar biau sias kri te ri jus)

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko dėl siek da mas kar je ros tu riu išmok ti įsi ver tin ti?

2. Kaip ga liu išmok ti ge riau ver tin ti sa ve?

3. Ko kių žmo nių ver ti ni mai man yra svar būs? Ko dėl? Kiek jie ati tin ka re a ly bę?
 

1.2. Kar je rai reikš min gi as me ny bės kom po nen tai

Pri imant su kar je ra su si ju sius spren di mus svar bu žino ti sa vo as me ni nius bruožus, ver ty bes, 
in te re sus, ga bu mus, pa grin di nes kom pe ten ci jas. Vi suo met įdo mu, kuo esa me pa na šūs ir kuo 
ski ria mės nuo ki tų, ko kios mū sų sa vy bės tam tik roms pro fe si joms ar dar bams tin ka, o ko kios – 
ne, kaip jas nu sta ty ti, ar ga li ma jas keis ti. 
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1.2.1. Ma no as me ny bės bruo žai

As me ny bės bruo žai – ski ria mų jų ypa ty bių vi su ma, ku ri kar to ja si skir tin go se gy ve-
ni mo si tu a ci jo se ir pa gal ku rią ga li ma nu ma ty ti as mens el ge sį.

Įvar dyk ke le tą sa vo as me ny bės bruo žų, ku riuos pa ste bi pats, ir ke le tą as me ny bės 
bruo žų, ku riuos ta vy je pa ste bi ki ti tau reikšmin gi as me nys (tė vai, drau gai, dės ty to jai 
ar kt.). 

Ma no as me ny bės 
bruo žai, ku riuos 
pa ste biu pats 

Ma no as me ny bės 
bruo žai, ku riuos 
pa ste bi .........

Ma no as me ny bės 
bruo žai, ku riuos 
pa ste bi .........

Ma no as me ny bės 
bruo žai, ku riuos 
pa ste bi .........

Ma no as me ny bės 
bruožai, ku riuos 
pa ste bi .........

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ar tai, ko kius bruožus pa ste biu sa vy je pats, ir tai, ko kius bruožus ma ny je pa ste bi 
ki ti, su tam pa? Jei taip, ko dėl? Jei ne – ką tai ga lė tų reikš ti?

2. Ko kiais as me ny bės bruo žais pa si žy mi man žino mi as me nys, ku riuos lai kau daug pa-
sie ku siais?

3. Ku rie ma no as me ny bės bruo žai ga li pri si dė ti prie sėk min gos kar je ros ir kaip?
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1.2.2. Ma no ver ty bės

Ver ty bės – pa grin di niai, svar biau si prin ci pai, ku riais va do vau ja mės ar sie kia me 
va do vau tis sa vo gy ve ni me.

Įvar dyk pa grin di nes sa vo ver ty bes ir pa vyzdžiais iš gy ve ni mo pa grįsk, kad jos iš tik rų
jų tau bū din gos. 

MA NO VER TY BĖ PA GRIN DI MAS

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kio se gy ve ni mo si tu a ci jo se ga li ma ge riau siai pažin ti sa vo ver ty bes? 

2. Ku rios iš pa mi nė tų ver ty bių yra svar bios ma no kar je rai?

3. Koks dar bas ge riau siai ati tik tų ma no ver ty bes?
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1.2.3. Ma no in te re sai 

In te re sai – da ly kai, ku riuos mėgs ta me da ry ti, ku riuos mums ma lo nu da ry ti.

Įvar dyk sa vo in te re sus ir pa vyzdžiais iš gy ve ni mo pa grįsk, kad jie tik rai tau bū din gi. 

MA NO IN TE RE SAI PA GRIN DI MAS

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Koks dar bas ge riau siai ati tik tų ma no in te re sus?

2. Kiek tai, ką da bar stu di juo ju, leis man at ei ty je ten kin ti sa vo in te re sus?

3. Kas man yra svar biau – mėgs ta mas dar bas ar ga li my bė už dirb ti daug pi ni gų?
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1.2.4. Ma no ga bu mai

Ga bu mai at spin di tam tik ras, dau giau sia įgim tas, sa vy bes, tu rin čias di de lės įta-
kos veik los sėk mei. Ga bu mas yra tam tik ras as mens po ten cia las, ku rio pa grin du 
per mo ky mą si ir pa tir tį ga li ma iš siug dy ti kon kre čiai veik lai rei ka lin gas kom pe ten-

ci jas. De rin da mi ga bu mus su in te re sais klo ja me pa ma tą sėk min gai kar je rai, nes ima mės 
tų veik lų, ku rios mus do mi na ir ku rioms at lik ti tu ri me di džiau sią po ten cia lą. 

Įvar dyk sa vo ga bu mus ir pa vyzdžiais iš gy ve ni mo pa grįsk, kad jie tau iš tie sų bū din
gi. 

MA NO GA BU MAS PA GRIN DI MAS

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Koks dar bas ge riau siai ati tik tų ma no ga bu mus?

2. Kiek ma no ga bu mai ati tin ka tai, ką stu di juo ju, tą kar je ros ke lią, ku rį žadu rink tis?

3.  Ar tu riu to kių ga bu mų, ku rių sa vy je dar ne at sklei džiau? Jei leis čiau sau pa fan ta zuo-
ti, kas tai ga lė tų bū ti?
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1.2.5. Ma no kom pe ten ci jos

Kom pe ten ci jos – as mens žinios, ge bė ji mai, įgū džiai, nuo sta tos, pa de dan tys sėk-
min gai at lik ti ko kią nors tiks lin gą veik lą.

Pa teik to je len te lė je įvar dyk pa grin di nes sa vo kom pe ten ci jas. Ne pa miršk pa žy mė ti 
ne tik spe cia lių jų, bet ir ben drų jų kom pe ten ci jų. Gre ti ma me stul pe ly je užrašyk, ko kie 

pa sie ki mai jas pa tvir ti na.  

KOM PE TEN CI JOS JAS PA TVIR TI NAN TYS PA SIE KI MAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kį dar bą ga lė čiau dirb ti su tu ri mo mis kom pe ten ci jo mis?

2. Ko kių kom pe ten ci jų šiuo me tu man la biau siai trūks ta? 

3.  Ko kių kar je rai svar bių kom pe ten ci jų ne ga liu įgy ti stu di juo da mas aukš to jo je mo kyk-
lo je? Kur ir kaip ga lė čiau jas iš siug dy ti? 



1. SAVęS PAŽINIMAS 19

1.2.6. Aš esu...

Per žvelk dar kar tą, ką pa si žy mė jai anks tes nė se užduo ty se ana li zuo da mas sa vo as
me ny bės bruožus, ver ty bes, stip ri ą sias pu ses, in te re sus, ga bu mus, kom pe ten ci jas, ir 

pa ra šyk trum pą pri sis ta ty mą ne pa žįs ta mam žmo gui.

Aš esu...

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ką no rė čiau ak cen tuo ti sa vy je pri sis ta ty da mas ki tam, ma nęs ne pa žįs tan čiam, žmo-
gui?

2.  Ko kia kar je ra (veik la, dar bas, stu di jos, pro fe si ja, ver slas) ge riau siai man tik tų? 

3.  Ar no rė čiau bū ti ki toks nei esu? Ką pa keis čiau sa vy je, jei tu rė čiau ste buk lin gą bur tų 
laz de lę?

 

1.3. As mens rai dos įta kos kar je rai pa ži ni mas

Kar je ros spren di mus vei kia ne tik tai, ko kie mes esa me, ko kie yra mū sų in te re sai, ver ty bės 
ar stip rio sios pu sės, bet ir svar bios pa tir tys, at ei ties lū kes čiai. Sa vęs ne pažin tu me vi sa pu siškai, 
jei ne ban dy tu me su pras ti pra ei ties ir ne mąs ty tu me, ko kius sa ve ma to me at ei ty je. Pa vyz džiui, 
pras ti san ty kiai su ma te ma ti kos mo ky to ju vai kys tė je ga li lem ti nu si vy li mą pa čia ma te ma ti ka, 
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ku ris iš lie ka vi są lai ką, au to ma tiškai ska tin da mas at mes ti su šiuo moks lu su si ju sias kar je ros per-
spek ty vas. Ga li me lai ky ti sa ve ne ga biu (nors iš tie sų taip nė ra) ar ba ma ny ti, kad šis da ly kas yra 
ne įdo mus (nes kaž ka da juo nu si vy lė me). Ir tik įsi są mo ni nę, kad mū sų prie šiš ką nu si sta ty mą 
gal būt le mia at si tik ti nė ne sėk mė pra ei ty je, ga li me šią si tu a ci ją pa keis ti, drau ge at ver da mi sau 
nau jas ga li my bes. 

1.3.1. Ma no kar je rai svar bi pa tir tis

Ap mąs tyk ir pa teik to je len te lė je su rašyk, ko kie pra ei ties įvy kiai, su tik ti žmo nės ar įgy
tos pa tir tys (pa vyzdžiui, pui kus ge og ra fi  jos mo ky to jas, lai mė ta pri zi nė vie ta ma te

ma ti kos olim pia do je, gam tos ap sup ty je pra leis tos va sa ros ir pan.) tu rė jo įta kos ta vo da bar
čiai, pro fe si jos, stu di jų pa si rin ki mui. 

SVAR BI KAR JE RAI PA TIR TIS PA TIR TIES ĮTA KA

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip pa tir tis kei tė ma ne, ma no as me ny bę, cha rak te rį?

2.  Ar ma tau pra ei ty je įvy kių, nei gia mai pa vei ku sių ma no kar je ros per spek ty vas? Ką 
no rė čiau jo je pa keis ti?

 

Dar la biau nei pra ei ties įvy kiai mū sų kar je ros spren di mus vei kia prog no zuo ja ma at ei tis. At si-
žvelg da mi į tai, kas, ti kė ti na, lau kia at ei ty je, mes spren džia me, ko kį ke lią rink tis šian dien. 
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1.3.2. Ma no kar je rai svar būs at ei ties įvy kiai

Pa ban dyk įvar dy ti, ko kie svar būs įvy kiai lau kia ta vęs per ar ti miau sius 5–10 me tų 
(pa vyzdžiui, ve dy bos, gy ve na mo sios vie tos pa kei ti mas, stu di jų bai gi mas ir pan.), ir 

ap rašyk, kaip jie ga lė tų pa veik ti ta vo kar je rą. 

BŪ SI MI SVAR BŪS ĮVY KIAI BŪ SI MŲ ĮVY KIŲ ĮTA KA KAR JE RAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Kaip, ti kė ti na, kei sis ma no so cia li niai vaid me nys at ei ty je: ko kie išnyks, o ko kių at si-
ras?

2. Kaip ga liu pa si ruoš ti at ei ty je lau kian tiems po ky čiams?
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1.3.3. Aš bū siu...

Pa ban dyk įsi vaiz duo ti sa ve po 10 me tų: kaip, ti kė ti na, pa si keis ta vo as me ny bė, ko
kios sa vy bės vy raus, kas la biau siai do mins, ką ver tin si la biau nei da bar, ko kias stip

rią  sias pu ses bū si išsiug dęs. Su kurk trum pą sa vęs at ei ty je pri sta ty mą.  

Po 10 me tų aš bū siu...

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kius ma tau sa vo po ky čius, ar jie tei gia mi?

2. Ką tu riu da ry ti, kad keis čiau si no ri ma lin kme? 

3.  Kaip nu ma to mi ma no as me ny bės po ky čiai su si ję su da bar ti niais kar je ros spren di-
mais?
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Vieta skyriaus užrašams
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2. Karjeros galimybių 
tyrinėjimas

2.1. Globalūs pokyčiai ir jų įtaka karjerai

Šiandieninis pasaulis pasižymi itin greita visuomenės, ekonomikos, politikos, kultūros, tech-
nologijų kaita: pavyzdžiui, stiprėja globali ekonominė konkurencija, vis daugiau šalių pasuka 
demokratinių santvarkų link, vis labiau įsigali išmaniosios technologijos ir pan. Sparčiai keičiasi 
ir pats žmogus, jo poreikiai, žinios, gebėjimai, požiūriai, įsitikinimai, vertybės. Tai turi įtakos ir 
karjeros galimybėms: atsiranda naujų profesijų, verslo rūšių, kinta darbo pobūdis, reikalavimai 
dirbantiesiems, tam tikri darbai ir profesijos tampa mažiau arba visai nereikalingi.

Kadangi gyvename pasaulinėms tendencijoms atviroje šalyje, visa, kas vyksta, daugiau ar 
mažiau paliečia kiekvieną mūsų įvairiose gyvenimo srityse, taigi – ir mūsų karjeros galimybes.

2.1.1. Pasaulinių pokyčių analizė

Pateiktos lentelės kairiame stulpelyje užrašyk, kokias žinai naujausias ir tavo siekia
mai karjerai reikšmingiausias pasaulines tendencijas. Pabandyk prognozuoti, kokias 

galimybes ir grėsmes jos kelia tavo karjerai.

 

PASAULYJE VYKSTANTYS POKYČIAI JŲ ĮTAKA KARJERAI

VISUOMENĖS POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              
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PA SAU LY JE VYKS TAN TYS PO KY ČIAI JŲ ĮTA KA KAR JE RAI
EKO NO MI KOS PO KY ČIAI GA LI MY BĖS GRĖS MĖS              

OR GA NI ZA CI JŲ (VA DY BOS) PO KY ČIAI GA LI MY BĖS GRĖS MĖS              

DE MOG RA FI NIAI PO KY ČIAI GA LI MY BĖS GRĖS MĖS              

TECH NO LO GI JŲ PO KY ČIAI GA LI MY BĖS GRĖS MĖS              

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko dėl ži nios apie pa sau li nius po ky čius yra svar bios ma no kar je ros val dy mui?

2. Kaip kin tan tys vi suo me nės po rei kiai su si ję su dar bo pa sau liu ir jo po ky čiais?

3. Ku rie iš išvar dy tų po ky čių tu ri di džiau sios įta kos ma no kar je rai?

Be glo ba lių pa sau li nių po ky čių, mū sų kar je ros ga li my bes vei kia ir Lie tu vo je vyks tan tys, lo ka-
lūs, po ky čiai. To dėl ku riant sėk min gą kar je rą svar bu juos nu sta ty ti ir įvar dy ti ga li mą jų įta ką. 
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2.1.2. Lietuvoje vykstančių pokyčių analizė

Pateiktoje lentelėje užrašyk, kokias savo karjerai svarbias tendencijas matai Lietuvo
je ir kokias galimybes ar grėsmes jos gali sukelti. 

LIETUVOJE VYKSTANTYS POKYČIAI POKYČIŲ ĮTAKA KARJERAI

VISUOMENĖS POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              

EKONOMIKOS POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              

ORGANIZACIJŲ (VADYBOS) POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              

DEMOGRAFINIAI POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              

TECHNOLOGIJŲ POKYČIAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS              

Planuojant karjerą ir priimant į ateitį orientuotus karjeros sprendimus labai svarbu tinkamai 
prognozuoti, kokia ateitis mūsų laukia. 
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2.1.3. At ei ties pa sau lio vi zi ja

Per žiū rėk su ra šy tas pa sau lio ir Lie tu vos ten den ci jas ir pa ban dyk lais va for ma ap
rašyti, kas mū sų lau kia po 10 me tų.

AT EI TIES PA SAU LIO VI ZI JA 

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip kei sis žmo gaus po rei kiai at ei ty je, kam jis skirs dau giau sia lai ko ir dė me sio?

2. Ko kios nau jos kar je ros ga li my bės at si ras at ei ty je?

3. Ko kios grės mės ga li iškil ti ma no kar je rai at ei ty je? 
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2.2. Kar je ros in for ma ci jos rin ki mas, įver ti ni mas ir nau do ji mas

Kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mas ne ap si ri bo ja vien glo ba lių ten den ci jų ana li ze. Prieš pri imant 
kar je ros spren di mus ne ma žiau svar bu su si rink ti pa ti ki mą, sa va lai kę in for ma ci ją apie dar bo pa-
sau lį. Ši in for ma ci ja pa de da at sa ky ti į dau ge lį klau si mų, su si ju sių su pro fe si jos, ūkio sek to riaus, 
kon kre čios or ga ni za ci jos ar dar bo pa si rin ki mu. Kar je ros ga li my bėms ty ri nė ti rei ka lin gi ge bė ji-
mai ne at si ran da sa vai me: no rė da mi jas pažin ti ir nu sta ty ti, su pras ti jų ke lia mus rei ka la vi mus bei 
tei kia mą pa si ten ki ni mą ir at ly gį tu ri me iš di džiu lio mus pa sie kian čio in for ma ci jos srau to at si rink-
ti tai, kas rei ka lin ga kar je ros spren di mams, tin ka mai ap do ro ti ir išskir ti svar biau sius as pek tus. 
Nau do da mie si šio sky riaus už duo ti mis, pa ban dy ki te įsi ver tin ti, kaip su ge ba te iš si kel ti kar je ros 
in for ma ci jos rin ki mo tiks lus, pa si rink ti jos šal ti nius ir įver tin ti ko ky bę. 

2.2.1. Ma no kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mo tiks lai

Su ra šyk, kam tau rei ka lin ga kar je ros in for ma ci ja, ko kiems tiks lams ža di ją pa nau do
ti?

KAR JE ROS GA LI MY BIŲ TY RI NĖ JI MO TIKS LAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Koks ma no kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mo pa grin di nis tiks las?

2. Kiek anks tes ni su ma no kar je ra su si ję spren di mai (dėl stu di jų, kar je ros kryp ties ar 
kt.) bu vo pa grįs ti pa ti ki ma in for ma ci ja?

3. Kas ma no gy ve ni me pa si keis, kai su si rink siu rei ka lin gą in for ma ci ją?

Iš si aiš ki nę kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mo tiks lus, ga li me iš ana li zuo ti ir nu spręs ti, ko kios kar-
je ros in for ma ci jos rei kia jiems pa siek ti ir kuo ji bus mums nau din ga.
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2.2.2. Man rei ka lin ga kar je ros in for ma ci ja, jos rin ki mo bū dai ir šal ti niai

Pla či ą ja pras me kar je ros in for ma ci ja ap ima in for ma ci ją apie pro fe si jas, už im tu-
mo ga li my bes, stu di jas ir mo ky mus, dar bo rin ką, eko no mi nės, so cia li nės, tech-
no lo gi nės rai dos ten den ci jas. 

Pri imant pa grįs tus kar je ros spren di mus, la bai svar bu ži no ti, ko kios in for ma ci jos rei-
kia, ko kiems tiks lams ji bus nau do ja ma bei kur ir kaip ją ga li ma su rink ti.  

Pa teik to je len te lė je pa si žy mėk, ko kios kon kre čiai kar je ros in for ma ci jos tau trūks ta ir 
kuo ji bus nau din ga. Taip pat pa ra šyk, ko kiais bū dais ir šal ti niais nau do da ma sis pla

nuo ji su rink ti trūks ta mą in for ma ci ją.

MAN REI KA LIN GA KAR JE ROS 
IN FOR MA CI JA

IN FOR MA CI JOS NAU DA
 MA NO KAR JE RAI

KAIP SU SI RINK SIU 
KAR JE ROS IN FOR MA CI JĄ

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kiems kar je ros spren di mams rei ka lin ga trūks ta ma in for ma ci ja?

2. Kaip grei tai tu riu su si rink ti trūks ta mą in for ma ci ją?

3. Ko kie ma no pa si rink tų in for ma ci jos šal ti nių pri va lu mai ir trū ku mai?

Kar je ros in for ma ci ją nau do ja me spręs da mi įvai rius su kar je ra su si ju sius klau si mus ir pri im-
da mi svar bius kar je ros spren di mus, to dėl la bai svar bu įsi ti kin ti, ar ji yra ko ky biška. 
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2.2.3. Ma no kar je ros in for ma ci jos ko ky bės ver ti ni mo kri te ri jai

Pa rašyk, ko kiais kri te ri jais va do vau da ma sis ver tin si su rink tą kar je ros in for ma ci ją, 
kas tau bus svar biau sia.

KAR JE ROS IN FOR MA CI JOS KO KY BĖS VER TI NI MO KRI TE RI JAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko dėl yra svar bu ana li zuo ti kar je ros in for ma ci jos ko ky bę?

2. Ko kius kar je ros in for ma ci jos ko ky bės as pek tus ga li bū ti sun ku įver tin ti? Ko dėl?

2.3. Už im tu mo ga li my bių ty ri nė ji mas

Iš si aiš ki nę, ko kios kar je ros in for ma ci jos mums rei kia ir kaip ga li me ją su si ras ti, per ei na me 
prie ak ty vaus kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mo, su si pažįsta me su kon kre čio mis kar je ros ga li my bė-
mis, pro fe si jo mis, užim tu mo for mo mis, or ga ni za ci jo mis, dar bais.

Kar je ros ga li my bių ana li zę pra var tu pra dė ti api brė žiant sau ar ti miau sią po žiū rį į kar je rą. 
Moks li nė se kny go se ir kas die nė je prak ti ko je ga li me su si dur ti su skir tin go mis kar je ros sam pra to-
mis, pa vyz džiui, biu rok ra ti ne, be ri be, ho ri zon ta li ą ja, le go, cha me le o no, port fe lio ir t. t. Apie šių 
sam pra tų įvai ro vę pla čiau ga li te su si pa žin ti ir pa skai to se apie kar je rą. Ta čiau vie nos ab so liu čiai 
tei sin gos sam pra tos nė ra – kiek vie nos jų tin ka mu mas pri klau so ir nuo iš ori nių są ly gų, ku rio se 
plė to ja ma kar je ra, ir nuo as me ni nių sa vy bių, ypač as me ni nio po žiū rio. 
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2.3.1. Kas man yra kar je ra?

Trum pai api bū dink, ko kia kar je ros sam pra ta tau yra pri im ti niau sia, kas tau yra kar
je ra? 

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko dėl ši kar je ros sam pra ta man yra ar ti miau sia?

2. Ko kia kar je ros sam pra ta man bū tų ma žiau siai pri im ti na?

Ki tas žings nis nuo sek liai ty ri nė jant sa vo kar je ros ga li my bes – kar je ros kryp ties nu sta ty mas. 
Kar je ros kryp tis – tai pa na šių kom pe ten ci jų rei ka lau jan ti pro fe si jų gru pė.
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2.3.2. Ma ne do mi nan ti kar je ros kryp tis (kryp tys)

Pa rašyk, ko kia kar je ros kryp tis (ar ke le tas kryp čių) ta ve do mi na. Su ra šyk jas pa gal 
svar bą, pra dė da mas nuo la biau siai do mi nan čios.

NR. MA NE DO MI NAN ČIOS KAR JE ROS KRYP TYS

1.

2.

3.

4.

5.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kuo pa rem ti šie ma no pa si rin ki mai, iš ko su pran tu, kad tai ma ne do mi na?

2. Kaip esu re a liai su si dū ręs su nu ro dy tų kar je ros kryp čių dar bais?

3. Su ko kio mis kar je ros kryp ti mis su si ju sios ma no da bar ti nės stu di jos?

To les nis žings nis – do mi nan čių pro fe si jų nu sta ty mas. 

Pro fe si ja api brė žia ma kaip pa na šių dar bų, at lie ka mų įvai riuo se ūkio sek to riuo se 
ar ba or ga ni za ci jo se, gru pė. Tam tik ros pro fe si jos dar bas ga li bū ti dir ba mas skir-
tin go se įmo nė se ar or ga ni za ci jo se. Šian dien dau ge lis žmo nių vie nu me tu dir ba 

ne vie ną, o ke lis skir tin gus dar bus. 
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2.3.3. Ma ne do mi nan čios pro fe si jos

Pa rašyk, ko kios pro fe si jos ta ve do mi na. Su ra šyk jas pa gal svar bą, pra dė da mas nuo 
la biau siai do mi nan čios.

NR. MA NE DO MI NAN ČIOS PRO FE SI JOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kuo pa rem ti šie ma no pa si rin ki mai, iš ko su pran tu, kad tai ma ne do mi na?

2. Ar tu riu su si rin kęs pa kan ka mai in for ma ci jos apie šias pro fe si jas? Ku rias iš pa si rink tų 
pro fe si jų ga lė čiau de ta liai api bū din ti?

3. Ku riai kar je ros kryp čiai ga li ma pri skir ti ma ne do mi nan čias pro fe si jas?

4. Gal ga liu kai ku rias iš šių pro fe si jų su de rin ti sa vo kar je ro je (pa vyzdžiui, dės ty to jas ir 
moks li nis dar buo to jas)? Ku rias?

5. Kaip ma no pa si rink tos stu di jos sie ja si su ma ne do mi nan čio mis pro fe si jo mis? 

Šiuo lai ki nės kar je ros ga li my bės pa si žy mi už im tu mo for mų įvai ro ve. Ga li ma tra di ciš kai dirb-
ti vi są dar bo die ną vie na me dar be, tu rė ti ke lis dar bus, dirb ti na muo se, už si im ti sa va ran kiš ka 
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veik la, kur ti nuo sa vą ver slą ir t. t. Skir tin gos užim tu mo for mos ne vie no dai de ra su pa si rink ta 
gy ven se na, ver ty bė mis, įvai rių gy ve ni mo sri čių ba lan su. To dėl la bai svar bu ap gal vo ti sau pri im-
ti nas užim tu mo for mas ir su si dė lio ti pri ori te tus.

2.3.4. Man tin kan čios už im tu mo for mos

Pa rašyk, ko kios užim tu mo for mos ta ve la biau siai do min tų. Su ra šyk jas pa gal svar
bą, pra dė da mas nuo la biau siai do mi nan čios. Pa ban dyk pa grįs ti sa vo pa si rin ki mus.

NR.
MA NE DO MI NAN ČIOS UŽ IM TU MO 

FOR MOS
PA GRIN DI MAS

1.

2.

3.

4.

5.

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ko kia užim tu mo for ma ge riau siai ati tin ka ma no kar je ros tiks lus ir gy ve ni mo pri ori-
te tus? Ko dėl?

2. Ko kio mis užim tu mo for mo mis ga lė čiau pa si nau do ti per stu di jas for muo da mas sa-
vo kom pe ten ci jų port fe lį?

Iš ana li za vę ir su si da rę pre li mi na rų do mi nan čių kar je ros kryp čių, pro fe si jų, už im tu mo for mų 
są ra šą, ga li me ei ti prie dar smul kes nių vie ne tų – kon kre čių or ga ni za ci jų. Kaip jau ži no me, dau-
gu ma už im tu mo for mų su si ju sios su kon kre čio mis or ga ni za ci jo mis. Ka dan gi jų bū na la bai įvai-
rių, sėk min gai kar je rai la bai svar bu at si rink ti to kią, ku rio je jaus tu mė mės ga lin tys siek ti iš si kel tų 
tiks lų.  
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2.3.5. Ma ne do mi nan čios or ga ni za ci jos požymiai

Su rašyk, ko kiais požymiais tu ri pa sižymė ti ta ve do mi nan ti or ga ni za ci ja (pa vyz džiui, 
ko kie tu ri bū ti jos tiks lai, veik los po bū dis, nuo sa vy bės for ma, kul tū ra, fi  nan si niai ro

dik liai ir ki ti svar būs as pek tai).

MA NE DO MI NAN ČIOS OR GA NI ZA CI JOS POŽYMIAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kie trys or ga ni za ci jos as pek tai man yra svar biau si?

2. Ko kius veiks mus tu rė čiau at lik ti ieško da mas man ide a liai tin kan čios or ga ni za ci jos?

3.  Ko kias kon kre čias or ga ni za ci jas, ku rios iš es mės ati tik tų ma no rei ka la vi mus ir ku rio-
se aš no rė čiau dirb ti, ga lė čiau įvar dy ti?

Ap ta rę or ga ni za ci jas, ga li me per ei ti prie kon kre čiau sio ir be ne svar biau sio as pek to – ide a-
laus dar bo. Rink da mie si ide a lų dar bą at si žvel gia me į dau ge lį as pek tų: pa grin di nes funk ci jas ir 
už duo tis, at sa ko my bės ly gį, fi  zi nę ap lin ką, ge og ra fi  nę vie tą, mo bi lu mą ir ki ta.
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2.3.6. Ma no ide a lus dar bas

Lais va for ma ap ra šyk, koks dar bas tau bū tų ide a lus.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas svar biau sia ma no ide a lia me dar be?

2.  Ko kius tris žings nius tu riu at lik ti, kad gau čiau (ar ba bent tu rė čiau ga li my bę gau ti) 
ide a lų dar bą? 

2.4. Mo ky mo si ga li my bių ty ri nė ji mas

Šian dien ne pa kan ka tik di plo mo, liu di jan čio, kad esa te pui kus spe cia lis tas, tu rin tis gi liųs 
pro fe si nių žinių. Siek da mi sėk min gos kar je ros tu rė si te sis te min gai to bu lė ti, nuo lat at nau jin ti tu-
ri mas žinias ir ge bė ji mus, kad jie ati tik tų di na miš ko pa sau lio ke lia mus iš šū kius. Gy ve na me ži nių 
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eko no mi ko je, to dėl lai mė ti aršią kon ku ren ci ją įma no ma ne fi  zi ne jė ga ar iš tver me, o mąs ty mo 
ašt ru mu, ge bė ji mu įval dy ti nau jas tech no lo gi jas, kur ti ži nias ir pa vers ti jas re a liais pro duk tais ar 
pa slau go mis. Tai gi, no rė ji mas ir ge bė ji mas nuo lat mo ky tis šian dien yra vie nas svar biau sių sėk-
min gos kar je ros ir lai min go gy ve ni mo veiks nių. 

2.4.1. Ką man reiš kia mo ky ma sis vi są gy ve ni mą?

Pa ban dyk trum pai ap ra šy ti, kas tau as me niš kai yra mo ky ma sis vi są gy ve ni mą, ką jis 
tau reiš kia, ko kia jo pras mė?

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko dėl man mo ky ma sis vi są gy ve ni mą at ro do ak tu a lus ar ba ne ak tu a lus?

2.  Ko kias pa pil do mas kom pe ten ci jas, ti kė ti na, man pri reiks įgy ti, kai baig siu stu di jas? 
Ku rias kom pe ten ci jas tu rė siu stip riai to bu lin ti?

At sa kę į klau si mą, ko dėl siek da mi sėk min gos kar je ros tu rė tu me mo ky tis vi są gy ve ni mą, ga-
li me per ei ti prie ki to svar baus klau si mo – kaip tai da ry ti, t. y. ko kius mo ky mo si bū dus pa si rink ti. 
Mo ky tis ga li ma įvai riai: for ma liu, ne for ma liu bū du ar sa vai me, tra di ci nė je ap lin ko je (kla sė je, au-
di to ri jo je) ar vir tu a liai.
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2.4.2. Kaip ga liu mo ky tis?

Ankstenėje už duo ty je api bū di nai, kas tau yra mo ky ma sis vi są gy ve ni mą. Mo ky tis ga
li ma įvai riais bū dais (for ma liai, ne for ma liai, vir tu a liai, au di to ri jo je, dir bant ir t. t.). 

Pa rašyk, ko kius mo ky mo si bū dus ži nai, ko kie yra jų pri va lu mai ir trū ku mai. 

KAIP GA LIU MO KY TIS PRI VA LU MAI TRŪ KU MAI

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Ko kie mo ky mo si bū dai man la biau siai pa tin ka? Ku rie ge riau siai de rė tų su ma no 
kar je ra?

2. Ko kius bū dus ga lė čiau pa nau do ti, kad ma no mo ky ma sis tap tų efek ty ves nis? 

Sėk min gam mo ky mui si ne pa kan ka vien gra žių no rų, tam rei ka lin gos įvai rios in for ma ci nės 
prie mo nės, o už pa pil do mas stu di jas dažnai ten ka ir mo kė ti. Tai ne re tai lai ko ma rim ta kliū ti-
mi nuo la ti niam kom pe ten ci jų at nau ji ni mui. Ta čiau svar bu ži no ti, kad mo ky mo si tiks lais ga li ma 
gau ti įvai rios pa ra mos, tik rei kia žino ti, kur ir kaip ji pa sie kia ma, o svar biau sia – ge bė ti tin ka mai 
ja pa si nau do ti ir no rė ti mo ky tis. 
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2.4.3. Ko kios pa ra mos man ga li pri reik ti sėk min gam mo ky mui si ir kur 
ga lė čiau jos gau ti?

Pa teik to je len te lė je pa rašyk, ko kios pa ra mos (fi  nan si nės, in for ma ci nės, emo ci nės ir 
t. t.) tau ga li pri reik ti norint sėkmingai mokytis ir kur ga lė tum gau ti.

KO KIOS MO KY MO SI PA RA MOS MAN REI KIA? KUR GA LĖ ČIAU JOS GAU TI?

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kios rū šies mo ky mo si pa ra ma man at ro do ak tu a liau sia?

2.  Ko kius žinau in for ma ci nius šal ti nius apie mo ky mo si ga li my bes Lie tu vo je ir užsie ny-
je?  

3. Ko kius ži nau in for ma ci nius šal ti nius apie fi  nan si nę pa ra mą be si mo kan tie siems?

4. Ko kios mo ky mo si pa ra mos ga liu ti kė tis iš vals ty bės?
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Vieta skyriaus užrašams 
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3. Karjeros planavimas

Karjeros planas asmenine karjera besirūpinančiam žmogui – tas pats, kas strategija organi-
zacijai. Dar vaikystėje mes pradedame planuoti savo karjerą, aišku, kartais visiškai to nesuvok-
dami. Pavyzdžiui, vaikai sako: „Kai užaugsiu, būsiu dainininkė“, „Užaugęs dirbsiu gaisrininku“, „Aš 
būsiu žaislų pardavėja.“ Suaugusieji mąsto šiek tiek kitaip: „Po penkerių metų šioje darbovietėje 
tapsiu skyriaus vadovu“, „Sulaukęs 30 metų uždirbsiu pirmąjį savo milijoną“, „Išėjusi į pensiją, 
kursiu savo verslą ar žymiai daugiau prisidėsiu prie kitų žmonių gerovės.“ Visas šias idėjas apie 
darbinę ateitį galima laikyti ilgalaikiais karjeros tikslais ar karjeros vizijomis. Tačiau, norint pri-
imti tinkamus sprendimus, nepakanka vien išsikelti tikslus ar susikurti gražią viziją – tam reikia 
pasirengti karjeros planą. 

Karjeros planas – tam tikra laikinė veiksmų seka, kurią reikia įgyvendinti siekiant karjeros 
tikslų tam, kad galėtume gauti trokštamą išsilavinimą ir patinkantį darbą.

Šiame skyriuje galėsite užsirašyti ir apmąstyti su karjeros planavimu ir sprendimų priėmimu 
susijusią informaciją. 

3.1. Karjeros tikslai ir strategijos

3.1.1. Galimų „aš“ konstravimas

Žmogus kuria savo karjerą konstruodamas galimybes ir ieškodamas būdų jomis pasinaudo-
ti. Karjera nėra duotybė ar lemtis, apie kurią žinoma iš anksto. 

Pateiktoje diagramoje prie kiekvieno iš galimų „aš“ parašyk, kuo galėtum tapti ateity
je derindamas tai, kas tau yra būdinga, su tuo, ką laikai galimu (įmanomu). 

AŠ
Galimas 

„aš“

Galimas 
„aš“

Galimas 
„aš“

Galimas 
„aš“

Galimas 
„aš“
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Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Į ko kius sa vo as me ny bės as pek tus (in te re sus, ga bu mus, ver ty bes, iš si la vi ni mą, pa-
tir tį ir t. t.) la biau siai at sižvel giu kon struo da mas ga li mus „aš“?

2. Kas la biau siai ri bo ja ma no ga li my bes kon struo ti man pa tin kan tį kar je ros ke lią?

3.  Ku rį ga li mo „aš“ va rian tą rink čiau si pir miau sia? Ko dėl? Koks ga lė tų bū ti ant ras pa si-
rin ki mas?

Vie nas iš svar biau sių ir su dė tin giau sių da ly kų, ku rį tu ri me pa da ry ti pla nuo da mi sa vo kar je-
rą, – ap si brėž ti kar je ros vi zi ją. 

Kar je ros vi zi ja – pa trauk lus at ei ties kar je ros vaiz di nys, ide a las, ku rio sie kia me, 
per spek ty va, ku rią no rė tu me įgy ven din ti. Vi zi ja at sa ko į klau si mą „Ką aš no riu pa-
siek ti?“. 

Kar je ros vi zi ja ro do pa grin di nį tiks lą, ku rį no ri me pa siek ti sa vo kar je ros ke ly je. Tai drau ge ir 
ga lu ti nis ke lio nės tiks las, tai, kur no rė tu me pa tek ti. Kar je ros vi zi ja pa de da tiks lin gai pri im ti dar-
bi nius spren di mus, pa si rink ti stu di jas, pro fe si jas, dar bus. 
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3.1.2. Karjeros vizijos kūrimas

Perskaityk, apmąstyk lentelėje pateiktus klausimus ir trumpai į juos atsakyk. Atsakęs 
į klausimus sukurk savo karjeros viziją.

KLAUSIMAS ATSAKYMAS

Kokį darbą norėčiau dirbti, 
jei nereikėtų galvoti apie 
uždarbį?

Kas man yra gyvenimo  
sėkmė? Ką labiausiai  
norėčiau pasiekti?

Kokią vietą mano  
gyvenime užima šeima?

Kokie dalykai man suteikia 
daugiausia džiaugsmo?

Mano pagrindinės  
vertybės

Mano pagrindinės  
stiprybės

Kokie žmonės man impo-
nuoja ir kodėl? (Prisimink 
bent tris sau svarbius žmo-
nes ir pagalvok, kas juose 
tave žavi.)

Kaip atrodys mano darbo 
diena po 20 metų? 

Ką apie mane prisimins 
žmonės praėjus 100 metų?
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Ma no kar je ros vi zi ja:

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas ak cen tuo ja ma ma no kar je ros vi zi jo je? 

2.  Kiek ma no da bar ti nis gy ve ni mas pri si de da prie kar je ros vi zi jos re a li za vi mo? Ką tu-
rė čiau da ry ti ki taip, kad ga lė čiau grei čiau ir pa pras čiau įgy ven din ti sa vo kar je ros 
vi zi ją?

3. Ko kius jaus mus man su ke lia ma no kar je ros vi zi ja? 

4.  Jei rei kė tų nu pieš ti sa vo kar je ros vi zi ją, ko kie trys ele men tai bū ti nai bū tų pa vaiz duo-
ti?
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3.1.3. Mano karjeros svajonės

Kiekvienas žmogus turi su karjera susijusių svajonių. Vieni svajoja greitai rasti darbą po stu-
dijų, kiti – apie didesnį atlyginimą, treti – apie demokratiškesnį vadovą ir t. t. Aiškiai žinodami 
savo svajones galime parengti planą, kaip jų pasiekti, ir imtis aktyvaus karjeros valdymo, o ne 
plaukti pasroviui ir laukti, kol kas nors išpildys mūsų norus.

Pateiktoje lentelėje įvardyk bent 20 su karjera susijusių svajonių. Rengdamas svajo
nių sąrašą pernelyg savęs nevaržyk, negalvok apie tai, ar jas įmanoma pasiekti, ar 
ne.

NR. MANO KARJEROS SVAJONĖS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

13.

14.

15.

16.
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip ma no kar je ros sva jo nės su si ju sios su ma no kar je ros vi zi ja?

2. Ku rių kar je ros sva jo nių aš sie kiu kas die niais dar bais? 

3. Ku rias kar je ros sva jo nes esu ap lei dęs? Ko dėl? 

3.2. Kar je ros spren di mai

Vie na iš žmo gaus bū din giau sių veik lų – spren di mų pri ėmi mas. Pri im da mi spren di mus iš 
dau ge lio ga li my bių są mo nin gai ar ne są mo nin gai iš si ren ka me pri im ti niau sią va rian tą. Kar je ros 
spren di mai su si ję su stu di jų, pro fe si jų, už im tu mo for mų, dar bų, or ga ni za ci jų pa si rin ki mu. Gy ve-
ni me mums ten ka pri im ti daug kar je ros spren di mų, pa de dan čių kur ti uni ka lius kar je ros ke lius. 
Ta čiau šie spren di mai vis dėl to ne pri imi nė ja mi kas dien (kaip, pa vyzdžiui, spren di mai, ką val gy ti 
pie tums ar ko kią lai dą žiū rė ti). Jie ge ro kai svar bes ni ir jiems rei kė tų skir ti žymiai dau giau pa stan-
gų ir lai ko – to dėl svar bu sis te min gai to bu lin ti ge riems kar je ros spren di mams pri im ti rei ka lin-
gas kom pe ten ci jas. 
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3.2.1. Pa grin di nių kar je ros spren di mų ana li zė

Pa teik to je len te lė je įvar dyk pa grin di nius sa vo pri im tus kar je ros spren di mus (dėl mo
ky mo si, pro fe si jos, dar bo ir kt.) ir juos pa ana li zuok.

Ma no 
spren di mas

Ma no sa va ran-
kiš ku mo ly gis 

pri imant kar je-
ros spren di mą, 

pro cen tais

Ko kie veiks niai 
tu rė jo įta kos 

pri imant 
spren di mą?

Ma no su vo kia-
ma spren di mo 
ko ky bė ska lė je 
nuo 1 (pra stas 

spren di mas, blo-
gas re zul ta tas) 
iki 10 (pui kus 

spren di mas, ge-
ras re zul ta tas)

Ko iš šio spren-
di mo ga li ma 
pa si mo ky ti?

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas lė mė ma no pri im tų spren di mų ko ky bę?

2. Kaip ga lė čiau pa ge rin ti sa vo kar je ros spren di mų ko ky bę? 

3.  Ko kį kar je ros spren di mą tu rė siu pri im ti ne to li mo je at ei ty je? Ką tu riu pa da ry ti, kad 
jis bū tų kuo ge res nis?
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3.2.2. Kar je ros spren di mų pri ėmi mo kri te ri jai

Kar je ros spren di mų kri te ri jai – vi di niai ir išori niai veiks niai, tu rin tys reikš min gos 
įta kos kar je ros spren di mams. Kri te ri jais ga li bū ti ver ty bės, in te re sai, ar ti mų jų 

pa ra ma, kon tak tai, ga li my bės dar bo rin ko je ir t. t.

Pa teik to je len te lė je įvar dyk pa grin di nius kar je ros spren di mų kri te ri jus, ku riuos tai ky
tum rink da ma sis (keis da mas) dar bą. 

KAR JE ROS SPREN DI MŲ KRI TE RI JUS
KRI TE RI JAUS SVAR BA 

(SKA LĖ JE NUO 1 IKI 10)

Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Kas lė mė bū tent to kį ma no pa grin di nių kar je ros spren di mų kri te ri jų są ra šą (nu ro-
dy tą aukš čiau pa teik to je len te lė je)?

2.  Ar įma no ma su for muo ti ide a lų ir vi siems žmo nėms pri im ti ną ge rų kar je ros spren di-
mų kri te ri jų są ra šą? Kaip ga lė čiau pa grįs ti sa vo at sa ky mą?  

3.  Ku rių kar je ros spren di mų kri te ri jų bū čiau lin kęs at si sa ky ti, jei il gai ne pa vyk tų ras ti 
dar bo? Ko dėl? Ko kio ar ko kių kri te ri jų nie kuo met ne at si sa ky čiau?
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3.2.3. Kar je ros spren di mų pri ėmi mo sti liai

Kar je ros spren di mų pri ėmi mo sti lius – kar je ros spren di mui pri im ti rei ka lin gos 
in for ma ci jos ap do ro ji mo bū das.

Pa teik to je len te lė je įvar dyk, kokie kon kre tūs kar je ros spren di mų pri ėmi mo sti liai tau 
yra bū din gi ar ne bū din gi, ko kie yra kiek vie no jų pri va lu mai ir trū ku mai. Nau dok 10 

ba lų ska lę, kur 1 reiš kia mi ni ma lų šio sti liaus tai ky mą pri imant spren di mus, o 10 – la bai daž
ną tai ky mą.

KAR JE ROS SPREN DI MŲ
 PRI ĖMI MO STI LIUS

AR ŠIS STI LIUS MAN 
BŪ DIN GAS / 

NE BŪ DIN GAS?

STI LIAUS ANA LI ZĖ

PRI VA LU MAI TRŪ KU MAI

Lo giškas

Spon ta niškas

Im pul sy vus

Pa rem tas emo ci jo mis

Pa veik tas ne ri mo 

Pri klau so mas nuo iš ori nių 
ap lin ky bių, ki tų žmo nių
Ati de dan tis spren di mą

Ki ta (įra šyk) 

Ki ta (įra šyk) 

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip ga lė čiau api bū din ti sa ve pa gal man bū din gus spren di mo pri ėmi mo sti lius?

2. Ko kios yra ma no, kaip spren di mų pri ėmė jo, stip rio sios ir sil pno sios pu sės? 

3. Į ką tu rė čiau at si žvelg ti pri im da mas kar je ros spren di mus ir ži no da mas, koks spren di-
mų pri ėmi mo sti lius man bū din gas?
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3.2.4. Kar je ros spren di mų pri ėmi mo pro ble mos (sun ku mai) 

Kar je ros spren di mų pri ėmi mo pro ble mos (sun ku mai) – veiks niai, truk dan tys pri-
im ti ir įgy ven din ti ko ky biš kus kar je ros spren di mus.

Pa teik to je len te lė je nu ro dyk bent po tris da ly kus, truk dan čius pri im ti ko ky biškus kar
je ros spren di mus, su si ju sius su nu ro dy tais veiks niais (sa vi mi pa čiu, šei ma ir vi suo

me ne). No rė da mas iden ti fi  kuo ti pa grin di nes pro ble mas, ky lan čias pri imant kar je ros spren
di mus, mąs tyk to kia lin kme: „Ga lė čiau pri im ti ge res nių kar je ros spren di mų, jei ne ma no..., 
ma no šei mos..., mū sų vi suo me nės...“ At mink, kad ge bė ji mas įvar dy ti pro ble mas yra pir mas 
žings nis į jų spren di mą.  

Veiks niai Pro ble mos, ky lan čios pri imant kar je ros spren di mus
(kas man daž niau siai truk do pri im ti ge rą kar je ros spren di mą?)

Aš pats

Ma no šei ma

Vi suo me nė
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Klau si mai ap mąs ty mui

1.  Kas man la biau siai truk do pri im ti ge rus kar je ros spren di mus? Ką tu rė čiau pa da ry ti, 
kad tas kliū tis pa ša lin čiau ar bent su ma žin čiau jų nei gia mą įta ką?

2.  Ko kios mū sų vi suo me nė je vy rau jan čios nuo sta tos truk do žmo nėms pri im ti to kius 
kar je ros spren di mus, ko kių jie no rė tų?

3.3. Kar je ros pla nų ren gi mas ir at nau ji ni mas 

Pla nuo ti kar je rą šiuo lai ki nia me cha o tiška me ir spar čiai kin tan čia me pa sau ly je nė ra taip pa-
pras ta, kaip ga li pa si ro dy ti iš pir mo žvilgs nio. Kai kas vi siš kai pa grįs tai ke lia klau si mą, ar ver ta 
ap skri tai pla nuo ti sa vo kar je rą, jei tiks liai ne ži nai, kas bus ry toj. Gal ge riau ne gy ven ti pa gal iš 
anks to pa reng tą pla ną, o nau do tis ga li my bė mis? Pa ban dyk sau at sa ky ti į šį svar bų klau si mą. 
Taip pat pa ty ri nėk, ko kius kar je ros pla na vi mo pri va lu mus ir trū ku mus ma tai, kaip ga li ma pla-
nuo ti kar je rą iš lie kant at vi ram nuo lat kin tan čiam pa sau liui ir nau joms ga li my bėms. 

3.3.1. Kar je ros pla na vi mo pri va lu mai ir trū ku mai

Pa teik to je len te lė je pa ana li zuok kar je ros pla no ren gi mą, nu ro dyk jo pri va lu mus ir 
trū ku mus.

Už ra šy tą kar je ros pla ną tu rė ti ver ta, nes... Už ten ka tu rė ti ge rų kar je ros idė jų. 
De ta laus kar je ros pla no ne rei kia, nes... 
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas man yra kar je ros pla na vi mas? Ar man rei kia pla nuo ti kar je rą? Ko dėl? 

2. Kiek to li į prie kį man pra smin ga pla nuo ti kar je rą?

3. Koks ga lė tų bū ti pro tin gas ba lan sas tarp griež to pla na vi mo ir gy ve ni mo be jo kio 
pla no? Kaip prak tiš kai jį pa siek ti?

3.3.2. Ma no kar je ros pla nas

Kar je ros pla nų pa vyz džių ga li ma ras ti la bai daug. Ga li ma kur ti iš sa mų pla ną, ap iman tį sa-
vęs pa ži ni mą (in te re sai, ver ty bės, stip rio sios pu sės...), kar je ros ga li my bių ty ri nė ji mą (do mi nan-
čios kar je ros kryp tys, pro fe si jos, or ga ni za ci jos...), kar je ros vi zi jos ir tiks lų api brė ži mą ir kon kre čių 
žings nių jų sie kiant įvar di ji mą. Į kar je ros pla ną ga li ma įtrauk ti mo ky mo si, dar bo ir as me ni nio 
gy ve ni mo de ri ni mo, as me ni nių fi  nan sų val dy mo pla nus ir ki tą svar bią in for ma ci ją. Kar je ros pla-
nas ga li bū ti ir siau res nis, ap iman tis tik pa grin di nius tiks lus, jiems pa siek ti rei ka lin gus veiks mus 
ir ište klius. Tai gi, pa gal vok ir pa ban dyk su si kur ti kar je ros pla ną, ku ris bū tų nau din gas ku riant 
sėk min gą kar je rą.
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Už pil dyk len te lę ir at sa kyk į klau si mą, kas tau yra kar je ros pla nas ir kaip ža di pla nuo
ti (ar pla nuo ji) sa vo kar je rą.   

Koks ma no kar je ros pla no 
tiks las, kam jį nau do siu?

Iš ko kių da lių su si da rys ma no 
kar je ros pla nas, ko kią 
in for ma ci ją ja me fi k suo siu?

Ko kį lai ko tar pį apims ma no 
pla nas, ku riam lai kui į prie kį
pla nuo siu?

Ar su kuo nors tar siuo si 
kur da mas sa vo kar je ros pla ną? 
Jei taip, su kuo?

Kas kiek lai ko pla nuo ju 
per žiū rė ti, at nau jin ti sa vo 
kar je ros pla ną?

Ki ti man svar būs klau si mai 
(įra šyk)
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip ma no kar je ros pla nas ga li pra vers ti re a li zuo jant su kar je ra su si ju sias sva jo nes 
ir tiks lus? Kuo jis ga li bū ti man nau din gas?

2. Kas ga li pa dė ti man pla nuo ti kar je rą?
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Vieta skyriaus užrašams
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4. Kar je ros 
įgy ven di ni mas 

Pažin ti sa ve ir nu sta ty ti sa vo kar je ros ga li my bes, kur ti kar je ros vi zi ją ir pla nus, kel ti tiks lus 
ne bū tų pra smin ga, jei tai lik tų mū sų gal vo se ar po pie riaus la puo se. Anks tes niuo se kny gos sky-
riuo se kau pei in for ma ci ją apie sa ve ir sa vo kar je ros ga li my bes, mo kei si pri im ti ge rus kar je ros 
spren di mus ir pla nuo ti jų įgy ven di ni mą. Šia me, pas ku ti nia me, sky riu je mo ky sie si pa vers ti kar-
je ros spren di mus ir pla nus re a liais veiks mais. Čia pa teik tos už duo tys ir klau si mai pa dės iš mok ti 
efek ty viau val dy ti as me ni nius fi  nan sus ir mo ky mo si pro ce są, de rin ti kar je rą su ki to mis gy ve ni-
mo sri ti mis, ieš ko ti dar bo ir ja me įsi tvir tin ti ar, pri rei kus, keis ti ką nors sa vo kar je ro je.

4.1. As me ni nių fi  nan sų val dy mas

Kiek vie nas iš mū sų pa si ren ka ar su si ku ria tam tik rą gy ve ni mo sti lių. Vie ni trokšta ke liau ti, 
tu rė ti daug lais vo lai ko ir ben drau ti su įvai riais žmo nė mis, ki tiems pa tin ka ra mus gy ve ni mas kur 
nors miš kų ap sup ty je, tre ti ne įsi vaiz duo ja sa vęs be eli ti nių va ka rė lių ar did mies čio šur mu lio. 

No rint re a li zuo ti vie ną ar ki tą gy ve ni mo sti lių rei kia pi ni gų, dažnai ga na daug. Dau ge liu at-
ve jų pra gy ve ni mo pa ja mos yra tie sio giai su si ju sios su kar je ra – gau na mos iš sam do mo dar bo ar 
nuo sa vo ver slo. Ta čiau ne kiek vie nas dar bas ga ran tuo ja di de les pa ja mas. To dėl sie kiant iš veng ti 
di le mos – mėgs ta mas dar bas ar trokšta mą gy ve ni mo ko ky bę už tik ri nan tys di de li pi ni gai – ver ta 
išsiaiškin ti, kiek kai nuo ja trokšta mas gy ve ni mo sti lius ir kaip kon kre ti kar je ra (pro fe si ja, stu di jos) 
ga li pri si dė ti jo sie kiant.

4.1.1. Ma no trokšta mas gy ve ni mo sti lius

Gy ve ni mo sti lius – kas die nis el ge sys, įpro čiai, sko nis, nuo sta tos. Jis at si sklei džia 
per var to ji mo įpro čius, lais va lai kio lei di mo for mas, ap ima įvaiz dį (pa vyzdžiui, šu-
kuo se na, ap ran ga, ak se su a rai), po el gius ir veiks mus (ges tai, mi mi ka, kal bė ji mo 

ma nie ra ir pan.), sko nį (mu zi ka, ap ran ga, būs tas), kal bą (slen gas, lek si ka, kal bė ji mo įpro-
čiai). Gy ve ni mo sti lius die gia mas šei mo je, ta čiau su au gę mes jį pa lai ko me ar ba per ku ria-
me, pri im da mi kas die nius spren di mus – kaip reng tis, ką val gy ti, su kuo ben drau ti, kaip 
leis ti lais va lai kį ir t. t.
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Pa teik to je len te lė je pa gal iš skir tus as pek tus pa ban dyk ap ra šy ti sa vo trokš ta mą gy ve
ni mo sti lių.

Šei ma

Kar je ra

Būs tas

Lais va lai kis

Po mė giai

Išvaiz da

Drau gai

Mais tas

Trans por tas

So cia li nė ap lin ka

Ma no el ge sio ypa tu mai

Ki ti svar būs da ly kai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kio mis ver ty bė mis pa grįs tas ma no gy ve ni mo sti lius, kas man gy ve ni me yra svar-
bu?

2. Kaip ma no gy ve ni mo sti lius de ra su ma no kar je ros vi zi ja? Ko kių sun ku mų ga lė tų 
kil ti de ri nant sva jo nių dar bą su trokšta mu gy ve ni mo sti liu mi?

3. Kaip da bar gy ve nu pa gal trokš ta mą gy ve ni mo sti lių? Ką rei kė tų da ry ti, kad la biau 
prie jo pri ar tė čiau?
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4.1.2. Ma no gy ve ni mo sti liaus kai na

Pa skai čiuok, kiek per me tus kai nuo tų ta vo trokšta mas gy ve ni mo sti lius, ki taip ta
riant, kiek pi ni gų tau pri reik tų sa vo sva jo nėms išpil dy ti.

Ma no sva jo nių gy ve ni mo sti liaus kai na (eu rais)

Ne vi sa da pa vyks ta pa siek ti tai, ko no ri si, to dėl pra vers tų pa reng ti ir at sar gi nį – mi ni
ma lų – biu dže tą, ku rio pa kak tų pa ten ki na mam gy ve ni mo sti liui. 

Mi ni ma lis ti nio gy ve ni mo sti liaus kai na (eu rais)

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kios iš lai dos su da ro di džiau sią ma no gy ve ni mo sti liaus kai nos da lį?

2. Ko kio dy džio fi  nan si nė pra ra ja yra tarp ma no trokšta mo ir mi ni ma lis ti nio gy ve ni mo 
sti liaus?

3. Ko pir miau sia at si sa ky čiau, jei tek tų kaž ku rį gy ve ni mo eta pą gy ven ti pa gal mi ni ma-
lis ti nį sce na ri jų?

Pa ja mos pa pras tai ne nu krin ta iš dan gaus, jas ten ka sun kes niu ar leng ves niu dar bu uždirb ti. 
Tik ne dau ge liui pa si se ka lai mė ti auk so puo dus ar pa vel dė ti di džiu lius pa li ki mus, ta čiau net ir tai 
ne ga ran tuo ja so taus ir lai min go gy ve ni mo – so li džių fi  nan si nių iš tek lių ga li ma leng vai ir grei tai 
ne tek ti, jei ne mo ka ma tin ka mai su jais elg tis.
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4.1.3. Pla nuo ja mi pa ja mų šal ti niai

Su ra šyk, iš ko kių šal ti nių (nuo sa vo ver slo, sam do mo dar bo, vals ty bės pa ra mos ir t. t.) 
pla nuo ji gau ti pra gy ve ni mui rei ka lin gą pi ni gų su mą.

Fi nan si nių pa ja mų šal ti niai Da lis (proc.) pa ja mų biu dže te

Iš vi so 100 proc.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kiek pro cen tų pa ja mų biu dže te su da rys su dar bu su si ję pa ja mų šal ti niai?

2. Kaip pla nuo ja mi pa ja mų šal ti niai da rys (da ro) įta ką ma no kar je ros pa si rin ki mams? 

Pa skai čia vai, kiek ga lė tų kai nuo ti ta vo trokš ta mas gy ve ni mo sti lius. Ži nai ma žiau sią pa ja mų 
su mą, ku rios ne no rė tum dar mažin ti. Taip pat ži nai sa vo pla nuo ja mus pa ja mų šal ti nius, tarp 
ku rių, ko ge ro, ne ma žą (o gal ir pa grin di nę) da lį su da ro su kar je ra su si jęs už dar bis. Da bar ga li 
įver tin ti, kaip ta vo pla nuo ja mos kar je ros kryp tys de ra su fi  nan si niais po rei kiais.
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4.1.4. Kar je ra ir pa ja mos

Pa si rink tris sa vo pla nuo ja mos kar je ros ga li my bes (kryp tis, pro fe si jas) ir pa skai čiuok, 
ko kias, ti kė ti na, me ti nes pa ja mas gau tum iš kiek vie nos jų.

Kar je ros kryp tis ar ba pro fe si ja Ti kė ti nos vi du ti nės me ti nės pa ja mos 
(eu rais)

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ar pa si rink tos kar je ros kryp tys / pro fe si jos leidžia man gau ti no ri mas pa ja mas?

2. Ko kiais šal ti niais rem da ma sis įver ti nau ti kė ti nas pa ja mas, ku rias gau čiau pa si rin kęs 
vie ną ar ki tą kar je ros kryp tį / pro fe si ją?

3. Ko kie ti kė ti ni po ky čiai lau kia ma no pa si rink to je kar je ros kryp ty je / pro fe si jo je, kaip 
jie sie sis su uždar biu – jis augs ar ma žės?

Įsi ver ti nęs at ei ties fi  nan si nius pla nus ir pa si rink tos kar je ros kryp ties ar pro fe si jos tin ka mu-
mą jų sie kiant, ga li per ei ti prie kon kre tes nių as me ni nių fi  nan sų val dy mo įran kių. Nau do jan tis 
jais ga li ma išmok ti efek ty viau tvar ky ti sa vo fi  nan sus ir žymiai pa leng vin ti sa vo ke lią sėk min gos 
kar je ros ir trokšta mo gy ve ni mo sti liaus link. 

Pe ri mant as me ni nių fi  nan sų val dy mą į sa vo ran kas pir miau sia rei kia įsi ver tin ti as me ni nę 
fi  nan si nę si tu a ci ją. Tai leis at sa ky ti į klau si mą, ar esi pa kan ka mai tur tin gas. Te rei kia pa skai čiuo ti 
sa vo tur to ver tę rin kos kai no mis ir at im ti iš jos fi  nan si nius įsi pa rei go ji mus. To kiu bū du gau na ma 
gry no ji tur to ver tė. 
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4.1.5. Ma no ne ma te ria lus tur tas

Ki tas, dar svar bes nis, žings nis – ne ma te ria laus tur to įver ti ni mas, jo pa lai ky mo ir ge ri ni mo 
bū dų ap mąs ty mas. Ne ma te ria lus tur tas (svei ka ta, ge bė ji mai, so cia li niai kon tak tai, įvaiz dis ir kt.) 
pa de da kur ti no ri mą kar je rą ir užsi dirb ti pra gy ve ni mui. To dėl jį bū ti na sau go ti ir puo se lė ti. 

Su rašyk len te lė je bran giau sią sa vo ne ma te ria lų tur tą ir kaip jį ga lė tum puo se lė ti.

Ma no ne ma te ria lus tur tas Kaip ga lė čiau jį puo se lė ti

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ar pa kan ka mai in ves tuo ju į sa ve? Ko kio se sri ty se man dar rei kė tų pa si steng ti?

2. Ku rios ne ma te ria lios in ves ti ci jos svar biau sios ma no kar je rai? Ko kio dy džio fi  nan si-
nę grą žą jos ga li duo ti at ei ty je?

3. Ko kios grės mės at ei ty je ga li ty ko ti, jei skir siu ne pa kan ka mai dė me sio sa vo ne ma te-
ria liam tur tui puo se lė ti?

Į bet ku rią veik lą žiū ri me kur kas at sa kin giau, jei ma to me jos pras mę. Pa stan gos at sa kin gai 
tvar ky ti as me ni nius fi  nan sus ge ro kai pa di dė ja, jei ap si brė žia me fi  nan si nius tiks lus, su pla nuo ja-
me jiems pa siek ti rei ka lin gą lai ką ir lė šas. Fi nan si niai tiks lai ga li bū ti nau jas mo bi lu sis te le fo nas 
ar kom piu te ris, ke lio nė į eg zo tiš ką ša lį, nuo sa vas būs tas ir t. t. 
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4.1.6. Ma no fi  nan si niai tiks lai 

Pa teik to je len te lė je pa ra šyk svar biau sius sa vo fi  nan si nius tiks lus, jiems pa siek ti rei
ka lin gą pi ni gų su mą, lai ką, iki ka da pla nuo ji juos pa siek ti, ir pa grin di nius pa ja mų 
šal ti nius.

Ma no fi  nan si niai tiks lai

Nu ma to ma 
tiks lo sie ki-

mo pradžios 
da ta

Nu ma to ma 
tiks lo pa sie ki-

mo da ta

Tiks lui pa-
siek ti rei ka-
lin ga pi ni gų 

su ma

Idė jos tiks lui pa siek-
ti (tau py mas, pa pil-

do mas uždar bis, 
sko li ni ma sis ar kt.)

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Len te lė je aukš čiau vy rau ja il ga lai kiai ar trum pa lai kiai fi  nan si niai tiks lai?

2. Ku rie fi  nan si niai tiks lai yra svar biau si, o ku rie ne to kie svar būs?

3. Ko kią su mą per mė ne sį ar ti miau siais me tais tu rė čiau su kaup ti, kad ga lė čiau lai ku 
pa siek ti iš si kel tus fi  nan si nius tiks lus?

Sun ku įsi vaiz duo ti efek ty vų as me ni nių fi  nan sų val dy mą ne fi k suo jant pa ja mų ir iš lai dų. No-
rint keis ti sa vo el ge sį, įgy ti nau din gų įpro čių, pir miau sia rei kia fi k suo ti esa mą si tu a ci ją. Tik aiš-
kiai įvar di jus, ko kios pa ja mos gau na mos ir kam ir kiek pi ni gų išleidžia ma, ga li ma pra dė ti gal vo ti 
apie tau py mo, efek ty vaus var to ji mo stra te gi jas. 
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4.1.7. Ma no pa ja mų ir iš lai dų su ves ti nė 

Už ra šyk, kaip kei čia si ta vo pa ja mos ir iš lai dos pa gal mė ne sius. Duo me nis imk iš biu
dže to, ku ria me tu rė tum fi k suo ti sa vo kas die nes iš lai das ir gau na mas pa ja mas.

Da ta 
(mėn.)

Pa ja mos

Išlai dos

Ba lan sas

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kaip man se ka si su ba lan suo ti pa ja mas ir išlai das?

2. Ko kia yra ba lan so di na mi ka (tei gia ma, nei gia ma, ne pa ki tu si) pas ta rai siais mė ne-
siais? 

3. Kaip ga lė čiau su ma žin ti iš lai das? Kaip ga lė čiau pa di din ti pa ja mas?

No rint gau ti pa ti ki mus duo me nis apie sa vo pa ja mas ir išlai das, rei kia jas fi k suo ti. Fik suo ti 
bū ti na, ta čiau to dar ne pa kan ka sie kiant efek ty viau val dy ti as me ni nius fi  nan sus. Biu dže tas su tei-
kia in for ma ci ją apie tai, kur iš lei džia mi pi ni gai. Tam, kad si tu a ci ja keis tų si į ge ra, kad pi ni gai bū tų 
nau do ja mi pra smin giau, di di nant sa vo gy ve ni mo ver tę, svar bu ge bė ti tin ka mai juos val dy ti, 
ne leis ti jų men ka ver čiams da ly kams. 
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4.1.8. Ma no tau py mo bū dai

Len te lė je už ra šyk, ko kias ma tai ga li my bes tau piau nau do ti fi  nan sus.

Nr. Iš lai dų
ka te go ri ja Tau py mo bū das Fak tiš kai su tau py ta 

su ma per mė ne sį

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kio se iš lai dų ka te go ri jo se ma tau di džiau sias ga li my bes su tau py ti?

2. Kas truk do ar ga li su truk dy ti man tau py ti? Kaip ga lė čiau šias kliū tis įveik ti?

3. Ko kią su mą iš vi so per mė ne sį ga lė čiau su tau py ti per ne lyg ne keis da mas sa vo gy ve-
ni mo ko ky bės?

Jei pa vyks ta su tau py ti da lį gau na mų pa ja mų, iš ky la klau si mas, ką su tais pi ni gais da ry ti, 
kaip ap sau go ti juos nuo in fl ia ci jos, ypač tuo at ve ju, kai tau po ma dėl il ga lai kių fi  nan si nių tiks lų 
(pa vyzdžiui, no rint įsi gy ti nau jes nį au to mo bi lį ar nuo sa vą būs tą ir pan.). Gre ta ki tų il ga lai kių 
fi  nan si nių tiks lų ga li ma iš si kel ti am bi cin gą tiks lą – fi  nan si nę lais vę. Ji pa sie kia ma tuo met, kai 
in ves tuo ta su ma pra de da teik ti to kio dy džio grą žą, ku rios pa kan ka pra gy ve ni mui ir ne be lie ka 
bū ti ny bės dirb ti ap mo ka mą dar bą – ga li ma gy ven ti iš in ves ti ci jų.
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4.1.9. Fi nan si nė lais vė

Pa skai čiuok, kiek me tų pri reik tų tam, kad ga lė tum su kaup ti sva jo nių gy ve ni mo sti
liui, ir kiek – mi ni ma lis ti niam gy ve ni mo sti liui rei ka lin gą in ves ti ci jų su mą. 

Gy ve ni mo sti lius Rei ka lin ga in ves ti ci jų su ma In ves ti ci jų kau pi mo lai ko tar pis

Sva jo nių gy ve ni mo 
sti lius

Mi ni ma lis ti nis gy ve ni mo 
sti lius

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ar skai čiuo da mas in ves ta vi mo lai ko tar pį, pa skai čia vau grą žą nuo rein ves tuo tų lė-
šų?

2.  Ko kį vi du ti nį in ves ti ci jų grą žos pro cen tą pa si rin kau? Ar jis ap gal vo tas ir re a lus?

3. Ko kias in ves ta vi mo prie mo nes nu ma čiau?

4. Ar no rė čiau į sa vo il ga lai kius fi  nan si nius tiks lus įtrauk ti fi  nan si nę lais vę?
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4.2. Mo ky mo si pro ce so val dy mas

Anks tes niuo se sky riuo se iš si aiš ki no me, kad mo ky ma sis la bai glau džiai su si jęs su dar bu, yra 
vie nas iš su dė ti nių kar je ros ele men tų. Tai gi, ga li ma drą siai teig ti, kad šian dien dar mo ky da mie si 
aukšto jo je mo kyk lo je esa me tam tik ra me kar je ros eta pe. Ka dan gi mo ky tis vi są gy ve ni mą teks 
la bai daug, la bai svar bu ge bė ti efek ty viai mo ky tis, grei tai įsi sa vin ti nau jas ži nias ir įgū džius. Ne 
vel tui šian dien dau ge lis darb da vių kaip pa grin di nę kom pe ten ci ją įvar di ja pre ten den tų no rą ir 
ge bė ji mą mo ky tis. 

Mo ky ma sis – su dė tin gas pro ce sas. Jo efek ty vu mas pri klau so nuo dau ge lio ele men tų (tiks-
lų, pla no, me to dų, sti liaus ir t. t.) sklan daus de ri ni mo, ge bė ji mo at ras ti stip ri ą sias sa vo mo ky mo-
si bū do pu ses ir tin ka mai jo mis pa si nau do ti. Bet ku ri pra smin ga veik la pra si de da įsi są mo ni nant 
jos po rei kį. Tai gi, tam, kad mo ky ma sis bū tų pra smin gas, pir miau sia rei kia aiš kiai su pras ti, ko kių 
kom pe ten ci jų ko kiems kar je ros (ar ben dres niems – gy ve ni mo) tiks lams trūks ta.

4.2.1. Ma no mo ky mo si po rei kis

Pa ra šyk, ko kių ži nių, ge bė ji mų, įgū džių tau trūks ta, ko no rė tum iš mok ti siekdamas 
sėk min ges nės kar je ros, įdo mes nio lais va lai kio, šei mos ir kt.

Man trūks ta šių kom pe ten ci jų Kas keis tų si, jas įgi jus?

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Su ko kio mis gy ve ni mo sri ti mis su si ję ma no mo ky mo si po rei kiai?

2. Ko kios ga li my bės at si ver tų, jei iš mok čiau to, ką su ra šiau len te lė je aukš čiau?

3. Dėl ko kių prie žas čių iki šiol to neišmo kau?
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Mokymasis (kaip ir bet kuri kita veikla) bus sėkmingesnis, jei mokysimės sistemingai. Planas 
yra nusistatytas veikimo būdas kokiam nors tikslui pasiekti per tam tikrą laiką. Planuodami mes 
mąstome apie tai, ko dar nėra, bet ką ruošiamės padaryti. Tai padeda efektyviai siekti tikslų, tin-
kamai paskirstyti veiklai reikalingus išteklius.

4.2.2. Mano mokymosi planas

Pateiktoje lentelėje įrašyk tris dalykus, kuriuos norėtum išmokti. Parašyk, kokius veiks
mus turėtum atlikti, kad to pasiektum, ir apsibrėžk laiką, per kurį planuoji tai pada
ryti. 

 
Mokymosi tikslai (ko 

norėčiau išmokti?)
Veiksmai (ką turiu daryti, kad pasiekčiau 

išsikeltą mokymosi tikslą?) Pradžia Pabaiga
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ar ma no mo ky mo si tiks lai pa kan ka mai kon kre tūs, mo ty vuo ti? Ar pats tiks liai žinau, 
ko no riu išmok ti?

2. Ar veiks mai lo giškai pa skirs ty ti lai ke? Ar jiems at lik ti pa kaks nu ma ty to lai ko?

3. Su ko kiais sun ku mais su si dū riau reng da mas sa vo mo ky mo si pla ną? Kaip ga lė čiau 
juos įveik ti?

Žinant, ko no ri ma išmok ti, ver tė tų ap gal vo ti, kaip tai ga li ma pa da ry ti. Mo ky ma sis yra la bai 
in di vi du a lus pro ce sas. Vie niems pa tin ka mo ky tis sa va ran kiš kai, ki ti ge riau įsi sa vi na ži nias dirb-
da mi ko man do se, tre ti mo ko si ne bi jo da mi ban dy ti ir klys ti. 

4.2.3. Kaip man pa tin ka mo ky tis?

Su ra šyk sa vo sėk min go mo ky mo si veiks nius: ko kie ap lin kos, lai ko, me to dų, or ga ni
za vi mo, prie mo nių ar ki ti as pek tai tau yra svar būs tam, kad ga lė tum grei čiau įgy ti 

rei kia mas kom pe ten ci jas, kas mo ky mą si tau pa ver čia pra smin gu ir ma lo niu pro ce su.

Aš grei čiau iš moks tu, kai...
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas man yra ide a lus mo ky ma sis?

2. Ko kią ge riau sią mo ky mo si pa tir tį pri si me nu? Kas jo je bu vo ver tin giau sia, ko dėl ji 
man to kia įsi min ti na? Ko iš šio pa vyz džio ga lė čiau pa si mo ky ti?

3. Ko kią blo giau sią mo ky mo si pa tir tį pri si me nu? Kas jo je bu vo ne tin ka ma, ko dėl ji 
man to kia įsi min ti na? Ko iš šio pa vyz džio ga lė čiau pa si mo ky ti?

4. Ar da bar ti nis ma no mo ky ma sis ar ti mas ide a liam? Jei ne, ko rei kia, kad jis toks tap-
tų?

Iš pa tir ties žino me, kad ne vi sa da pa vyks ta išmok ti to, ką esa me už si brė žę. Kar tais nu tin ka 
dar blo giau – mo ky ma sis tam pa ne ma lo nus, ban do me jam priešin tis, vis ati de da me, jau čia mės 
ne lai min gi, pri slėg ti ir pan. Ko dėl taip nu tin ka? Prie žas čių ga li bū ti daug. Vie na jų – mo ky mo si 
bar je rai, t. y. tam tik ros vi di nės kliū tys, truk dan čios sėk min gai siek ti mo ky mo si tiks lų.

4.2.4. Ma no mo ky mo si bar je rai

Kiek vie nas tu ri me silpnybių, dau giau ar ma žiau truk dan čių sėk min gai siek ti už si brėž tų tiks-
lų. No rint at si kra ty ti šių bar je rų, la bai svar bu juos at pažin ti ir ras ti tin ka mas prie mo nes jiems 
įveik ti. 

Su ra šyk į pa teik tą len te lę, ko kius mo ky mo si bar je rus ma nai tu rįs, ir ap gal vok stra te
gi jas jiems įveik ti.

Kas man truk do efek ty viai mo ky tis? Stra te gi jos mo ky mo si bar je rams įveik ti
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas man la biau siai truk do mo ky tis?

2. Kaip aš anks čiau bandžiau įveik ti sa vo mo ky mo si bar je rus? 

3. Ko kios ma no stip ry bės ga li pa gel bė ti įvei kiant mo ky mo si bar je rus?

Pas ku ti nis ir la bai svar bus mo ky mo si eta pas yra mo ky mo si įver ti ni mas. Ver tin da mi su ži no-
me, kaip mums se kė si, ar pa vy ko pa siek ti išsi kel tus tiks lus. Įver tin ti mo ky mą si ga li ma pa čiam 
ar ba pa prašyti ko nors ki to. Ka dan gi pa tys mo ko mės ir va do vau ja me sa vo mo ky mo si pro ce sui, 
tai ir pa žan gą pra smin giau įsi ver tin ti pa tiems. Tam la bai svar bu tu rė ti aiš kius ver ti ni mo kri te ri-
jus ir prie mo nes jiems pa ma tuo ti.

4.2.5. Mo ky mo si pa sie ki mų įsi ver ti ni mas

Grįžk prie mo ky mo si pla no, dar kar tą su ra šyk iš si kel tus mo ky mo si tiks lus (pa vyzdžiui, 
išmok ti is pa nų kal bos), aiš kiai api brėžk šių tiks lų pa sie ki mo ver ti ni mo kri te ri jus (pa

vyzdžiui, moks li nės kal bos su pra ti mas, moks li nių teks tų skai ty mas, ga li my bė su si kal bė ti 
kon fe ren ci jo se) ir pa rink tin ka mus ver ti ni mo bū dus, prie mo nes (pa vyzdžiui, tes tas, grįž ta
ma sis ry šys).

Mo ky mo si tiks lai Ver ti ni mo kri te ri jai 
(ką tiks liai tu riu iš mok ti?)

Ver ti ni mo bū dai, 
prie mo nės
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Su ko kiais sun ku mais su si dū riau gal vo da mas apie mo ky mo si tiks lų įsi ver ti ni mą? 
Su kuo ga lė čiau apie tai pa si kal bė ti, kas ga lė tų man pa gel bė ti?

2. Ko dėl nau din ga įsi ver tin ti mo ky mo si tiks lų pa sie ki mą? Kaip tai ga li pa dė ti man efek-
ty viau mo ky tis? 

4.3. Dar bo paieškos pro ce so val dy mas

Dau ge liui žmo nių dar bo pa ieš ka yra vie nas la biau siai bau gi nan čių kar je ros eta pų. Ne ri mas 
ky la dėl dau ge lio da ly kų: nežino ji mo, ko kio dar bo im tis, ar tin ka mai pa rašytas mo ty va ci jos 
laiškas ir gy ve ni mo ap rašymas, ar pa kvies po kal bio, kaip sek sis per dar bo po kal bį ir te sta vi mą, 
ar pa vyks su si de rė ti dėl pa gei dau ja mo at ly gio, ar ne bus su klys ta pri imant dar bo pa siū ly mą ir 
t. t. Dėl šių prie žas čių ne re tai net gi sten gia ma si kuo il giau iš veng ti dar bo pa ieš kos, ją ati dė lio ti 
ar ba pa ti kė ti gi mi nėms, drau gams, dar bo bir žos spe cia lis tams. 

Kar tais ge ri dar bo pa siū ly mai nu krin ta tar si iš dan gaus. Ta čiau taip nu tin ka re tai, o pa sy viai 
lau kiant, kol kas nors pa siū lys ką nors ver tin go, ga li ma il gam tap ti be dar biu. Tai gi, de rė tų su vok-
ti, kad dar bo paieška yra tar si il ga lai kis sis te min gas dar bas, ku rio ga lu ti nis re zul ta tas – su tar tis 
su darb da viu dėl il ga lai kius kar je ros tiks lus ati tin kan čio dar bo pa siū ly mo. 

Kaip ir kiek vie na veik la, dar bo pa ieš ka rei ka lau ja spe cia lių kom pe ten ci jų, ku rioms to bu lin ti 
ski ria mos to liau pa tei kia mos užduo tys. 

4.3.1. Ko man trūks ta sėk min gai dar bo paieškai

Prieš pra de dant ug dy ti dar bo paieškai svar bias kom pe ten ci jas rei kia išsiaiškin ti, kas yra tiks-
lin ga (stra te gi nė) dar bo pa ieš ka ir ko kių kom pe ten ci jų ji rei ka lau ja. Tuo met ga li me įsi ver tin ti, ar 
tas kom pe ten ci jas tu ri me.
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Pa ra šyk, ko kių ži nių, ge bė ji mų, įgū džių tau trūks ta, ko no rė tum iš mok ti, kad dar bo 
paieška vyk tų sėk min giau, ir kaip ga lė tum tai pa da ry ti. 

Trūks ta mos kom pe ten ci jos Kam jos rei ka lin gos? Kur ga lė čiau įgy ti trūks ta mų 
kom pe ten ci jų? 

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kios sri ties ge bė ji mų man la biau siai trūks ta?

2. Iš ko nu spren džiau, kad man trūks ta bū tent šių ge bė ji mų?

3. Kaip ga liu įsi ver tin ti, ko kių kom pe ten ci jų man trūks ta ieškan tis dar bo, jei dar nė kar-
to ne te ko jo ieš ko ti?

Dar bo paieška (kaip ir bet ku ri ki ta veik la) bus sėk min ges nė, jei ją pla nuo si me. Pla nas – tai 
nu si sta ty tas vei ki mo bū das ko kiam nors tiks lui pa siek ti per tam tik rą lai ką, pa de dan tis efek ty-
viai pa skirs ty ti veik lai rei ka lin gus ište klius, lai ką, pa stan gas. Tam, kad pla nas tap tų re a ly be, bū ti-
na jam įsi pa rei go ti.
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4.3.2. Mano darbo paieškos sutartis

Užpildyk pateiktą sutartį ir pabandyk ją paversti veiksmų planu, leisiančiu sistemin
gai siekti trokštamos darbo vietos. 

Darbo paieškos sutartis

1. Darbo paiešką pradėsiu __________________________.
                                                                                         (tiksli data)

2. Nustatysiu savo kompetencijas iki __________________________.
                                                                                                                   (tiksli data)

3. Suformuluosiu savo darbo tikslą iki __________________________.
                                                                                                                      (tiksli data)

4. Pradėsiu formuoti kontaktų tinklą ir per jį ieškoti reikalingos informacijos nuo 
_______________________.
                         (tiksli data)                                                          

5. Pirmus motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus parengsiu __________________.
                                                                                                                                                                       (tiksli data)            

6. Kiekvieną savaitę aš:
 • užmegsiu naujų darbo kontaktų:  ___ (skaičius). 
 • parašysiu darbo paieškos laiškų: ____ (skaičius).
 • dalyvausiu informaciniuose pokalbiuose: ____ (skaičius).

7. Pirmojo pokalbio dėl darbo tikiuosi __________________________.
                                                                                                                   (tiksli data)

8. Aš tikiuosi pradėti dirbti nuo __________________________.
                                                                                                    (tiksli data)

9. Aš pažadu efektyviai valdyti savo laiką pagal sudarytą darbo paieškos planą tam, kad 
sėkmingai ieškočiau ir rasčiau sau tinkamą darbą.

Parašas:

Data:
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ką ga liu pra dė ti da ry ti jau šian dien, kad bū tų leng viau įgy ven din ti sa vo dar bo pa-
ieš kos pla ną?

2. Kas man svar biau sia sie kiant ras ti trokš ta mą dar bą?

3. Ko kia dar bo paieškos su tar ties nau da man, ką ji duo da?   

Ka dan gi dar bo per gy ve ni mą pa pras tai ieš ko me ne kar tą, ver tė tų kaup ti kar je ros port fe lį. 
Kar je ros port fe lis yra fak ti nių do ku men tų ir ki tų as me ni nių duo me nų rin ki nys, ku riuo ga li me pa-
tvir tin ti tei gi nius apie sa ve: sa vo sa vy bes, ži nias, ge bė ji mus, įgū džius, pa tir tį ir pa sie ki mus. 

4.3.3. Ma no kar je ros port fe lio tu ri nys

Pa ra šyk, ko kius ta vo kom pe ten ci jas, pa tir tį, ge bė ji mus pa tvir ti nan čius do ku men tus 
kaip įro dy mą ga lė tum pa teik ti po ten cia liam darb da viui. Pa aiš kink, ką šie do ku men

tai pa ro do, ko kius tei gi nius apie ta ve pa grindžia.

Nr. Do ku men tas Ką jis pa ro do?
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kias as me ni nes sa vy bes, kom pe ten ci jas ar pa tir tį grin džian čių do ku men tų tu riu 
dau giau sia?

2. Ku rį iš šių do ku men tų ga lė čiau pa nau do ti dar bo pa ieš kai?

3. Ko kios ma no kar je rai svar bios as me ni nės sa vy bės, ga bu mai, kom pe ten ci jos ne pa-
grįs tos jo kiais do ku men tais? Kaip ga lė čiau juos pa grįs ti?   

Kiek vie nas tu ri me silpnybių, truk dan čių siek ti už si brėž tų tiks lų. No rint šiuos bar je rus įveik ti, 
pir miau sia rei kia juos at pažin ti. Tik aiš kiai su vo kę sa vo sil pną sias pu ses, ga lė si me ras ti prie mo-
nes joms stip rin ti.

4.3.4. Ma no dar bo paieškos bar je rai

Su ra šyk į len te lę, ko kie bar je rai, ta vo ma ny mu, truk do efek ty viai ieško ti dar bo, ir ap
gal vok stra te gi jas jiems įveik ti.

Kas truk do (ga li truk dy ti) 
man ieško ti dar bo?

Stra te gi jos dar bo paieškos 
bar je rams įveik ti
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas man la biau siai truk do (ar ga li su truk dy ti) ieško tis dar bo?

2. Ko kios ma no tu ri mos stip ry bės ga li pa gel bė ti ko vo jant su dar bo paieškos bar je-
rais?

3. Kaip ap lin ki niai ga li pa dė ti man įveik ti šiuos bar je rus?

4.4. Įsi tvir ti ni mas dar be

Nau jo dar bo pra džia daž nai ly di ma dve jo pų jaus mų: džiaugs mo, kad pa vy ko ap lenk ti kon-
ku ren tus, gau ti trokš ta mą dar bą, ir ne ri mo dėl to, kaip rei kės dirb ti ir įro dy ti, kad iš tie sų esa te 
toks ge ras dar buo to jas, ko kiu sa ve pri sta tė te, kad va do vo pa si rin ki mas bu vo tei sin gas. 

Pir mo sios sa vai tės nau ja me dar be dau gu mai žmo nių yra pa kan ka mai su dė tin gas lai ko tar-
pis. Ne vel tui liau dies iš min tis sa ko, kad ge ra pradžia – pu sė dar bo. Ge ra pradžia nau jo je dar bo 
vie to je lei džia pa dė ti tvir tus pa grin dus at ei čiai, su for muo ti pui kų pir mą jį įspū dį apie sa ve kaip 
apie kom pe ten tin gą, pa ti ki mą dar buo to ją. Ne ko kia pradžia, priešin gai, ga li il gam už ver ti ke lią 
pa kil ti kar je ros laip tais or ga ni za ci jo je. 

4.4.1. Ma no bū si mo dar bo lū kes čiai

Kaip pa vyks įsi tvir tin ti dar be, di de le da li mi pri klau so nuo dar buo to jo ir darb da vio lū kes čių 
ati ti ki mo. To dėl la bai svar bu aiš kiai ži no ti abie jų pu sių lū kes čius ir siek ti jų der mės. Darb da vio 
lū kes čiai pa pras tai pa aiš kė ja po kal by je dėl dar bo. O sa vuo sius lū kes čius pra var tu ap gal vo ti iš 
anks to: juos įsi są mo ni nus bus leng viau pri im ti pa grįs tą spren di mą dėl dar bo pa siū ly mo ir tiks-
lin giau veik ti pir mo sio mis die no mis nau jo je vie to je.
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Pa ra šyk, ko ti kie si iš bū si mo dar bo, ko kie yra ta vo pa grin di niai lū kes čiai jo atžvil giu. 

Ma no lū kes čiai pir mo jo (nau jo) dar bo atžvil giu

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ku rie su bū si mu dar bu su si ję lū kes čiai man yra pa tys svar biau si?

2. Ar re a lu, kad ma no lū kes čiai išsi pil dys? Ar jie pa kan ka mai pa grįs ti?

3. Ką tu rė čiau pa da ry ti, kad dar bo lū kes čiai tap tų re a les ni, kas ir kiek nuo ma nęs pri-
klau so?

4. Ka da ir kaip in for muo siu darb da vį apie sa vo lū kes čius?

Vie nas iš di džiau sių iš šū kių kiek vie nam nau jo kui, o ypač – dar ne tu rin čiam dar bo pa tir ties, 
yra pir mo ji die na or ga ni za ci jo je. To dėl la bai svar bu de ra mai jai pa si ruošti, tin ka mai pri sis ta ty ti 
ben dra dar biams, išsiaiškin ti vi sus svar bius as pek tus. Be ne svar biau sia šios die nos už duo tis yra 
su si rink ti vi są to les niam dar bui rei ka lin gą in for ma ci ją. 
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4.4.2. Ką tu riu su ži no ti pir mą ją dar bo die ną?

Su ra šyk, ko kią in for ma ci ją tu rė tum su ži no ti, ką iš si aiš kin ti bet ku ria me nau ja me dar
be pir mą ją die ną, kad ki tą die ną ga lė tum ra miai ei ti į dar bą, žino da mas, ką ja me 

tu rė si nu veik ti. 

Ką tu riu iš si aiš kin ti pir mą ją dar bo die ną?

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Į ko kius in for ma ci jos blo kus ga lė čiau su skirs ty ti vi są man rei ka lin gą in for ma ci ją?

2. Kaip man rei ka lin gą in for ma ci ją ga lė čiau su ži no ti?

Iš si aiš ki nus or ga ni za ci jos lū kes čius, su si rin kus vi są dar bui ir sėk min gai adap ta ci jai rei ka lin-
gą in for ma ci ją, pats me tas ap si brėž ti ben dro po bū džio užduo tis, ku rias rei kė tų at lik ti sie kiant 
sėk min gai įsi tvir tin ti nau jo je dar bo vie to je (pa vyzdžiui, už megz ti ge rus san ty kius su ko le go mis, 
įver tin ti dar bo pri va lu mus ir trū ku mus ir t. t.).  
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4.4.3. Ma no ban do mo jo lai ko tar pio tiks lai

Pa ban dyk su ra šy ti, ką per pir muo sius tris mė ne sius sa vo dar be no rė tum nu veik ti, ko
kius tiks lus pa siek ti.

Ma no ban do mo jo lai ko tar pio tiks lai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Koks yra pa grin di nis ma no tiks las per ban do mą jį lai ko tar pį?

2. Ką ga liu pa da ry ti, kad ma no ban do ma sis lai ko tar pis bū tų sėk min ges nis?

Įsi tvir ti ni mas nau ja me dar be – il ges nis ar trum pes nis per ei na ma sis kar je ros eta pas. Tik pra-
ėjus tam tik ram lai kui pa si jun ta ma vi sa ver čiais or ga ni za ci jos dar buo to jais. Tuo met ver ta pa gal-
vo ti, ar adap ta ci ja vy ko sėk min gai, kas bu vo pa da ry ta ge rai, kas gal būt ne taip ge rai ir ką bū tų 
ga li ma ki to je si tu a ci jo je pa to bu lin ti. Per gy ve ni mą keis ti dar bus, or ga ni za ci jas ten ka ne kar tą, 
to dėl svar bu ap mąs ty ti ir įpras min ti įgy tą pa tir tį, kad vė liau sek tų si ge riau.



4. KARJEROS ĮGyVENDINIMAS 79

4.4.4. Ma no įsi tvir ti ni mo dar be sėk mės kri te ri jai

Pa ban dyk pa rašyti, ką tau reiškia sėk min gas įsi tvir ti ni mas nau ja me dar be, ko kiais 
kri te ri jais ar požymiais jį bū tų ga li ma api bū din ti (pa vyzdžiui, sa vo sėk mę ma tuo siu 

pa si ten ki ni mu dar bu ir ga li my be dar bą de rin ti su ki to mis gy ve ni mo sri ti mis). 

Ma no įsi tvir ti ni mo dar be sėk mės kri te ri jai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kas tu rė tų nu tik ti ma no dar be, kad vie ną die ną pa sa ky čiau: „Nuo šian dien jau čiuo-
si esąs vi sa tei sis ko man dos na rys“?

2. Ką tu rė čiau pa da ry ti, kad tą sėk mę pa siek čiau grei čiau?

4.5. Kar je ros po ky čiai

Šian dien sėk min ga kar je ra dažniau siai jau ne be reiškia vien nuo sek laus ko pi mo kar je ros 
laip tais aukštyn, priešin gai – dažnai ji pa si žy mi ga na ra di ka liais po ky čiais. Pa vyz džių ap lin ko je 
ne trūks ta, o dažnai ir pa tiems pa si tai ko at si dur ti si tu a ci jo se, kai ten ka ra di ka liai keis ti kar je ros 
kryp tį ir pra dė ti vis ką lyg iš nau jo. Su mažes niais po ky čiais, kaip dar bo ar or ga ni za ci jos kei ti-
mas, su si du ria prak tiškai kiek vie nas ir dažniau siai ne vie ną kar tą. Kar je ra – ne tik dar bas, bet ir 
mo ky ma sis, ku ris šian dien yra ne at sie ja ma dar bi nės veik los da lis. To dėl stu di jų kei ti mą taip pat 
ga li ma lai ky ti kar je ros po ky čiu.
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Tai gi, būk pa si ruo šęs tam, kad ne kar tą ir ne du kei si sa vo kar je ros ke lio kryp tį – gal būt 
pra dė si nau jas stu di jas, pa kei si pro fe si ją, dar bą, su kur si ver slą. Tam, kad šie po ky čiai vyk tų sklan-
džiau, ruoš kis jiems iš anks to, ug dy da ma sis kom pe ten ci jas, rei ka lin gas tuos po ky čius efek ty viai 
val dy ti. 

4.5.1. Ma no kar je ros po ky čiai

Ruoštis kar je ros po ky čiams ver ta pra dė ti pa si ren giant as me ni nį po ky čių pla ną. Šis pla nas 
yra tar si orien ty ras pla nuo jant at ei tį. Ži no da mas, ka da rei kė tų ti kė tis kar je ros po ky čio, ga lė si tin-
ka miau jam pa si ruoš ti. Ta čiau tu rėk gal vo je, kad ne vi sus po ky čius ga li ma prog no zuo ti, kai ka da 
jie tie siog nu tin ka, tad pla nuo da mas ne at mesk ir ne ti kė tu mo ga li my bės ir būk kiek įma no ma 
la biau jai pa si ruo šęs.

Su ra šyk, ko kie, ti kė ti na, kar je ros po ky čiai lau kia ta vęs ar ti miau sią de šimt me tį (stu di
jų kei ti mas, dar bo su si ra di mas, dar bo pa kei ti mas, iš ėji mas vai ko prie žiū ros atos to gų 

ir t. t.), ko kias grės mes, iš šū kius, ga li my bes ta vo kar je rai jie ga li su kel ti.

Kar je ros po ky tis Ti kė ti na 
da ta

Ti ki my bė 
(proc.)

Po ky čio ke lia mos grės mės, 
iš šū kiai, ga li my bės (kam tu riu 

pa si ruošti)

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ku ris kar je ros po ky tis at ro do pats su dė tin giau sias? Ko dėl?

2. Ką man rei kė tų pa da ry ti, kad kar je ros po ky čiai bū tų kuo sklan des ni?
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Kar je ros po ky čiai re tai ka da tren kia kaip žai bas iš gied ro dan gaus, tik mes ne vi sa da ski ria-
me pa kan ka mai dė me sio jų ar tė ji mą ro dan tiems sig na lams. Kei čia mės tik ta da, kai su pran ta me, 
kad mū sų ne be ten ki na esa ma si tu a ci ja. Dažnai to kiu at ve ju ky la klau si mai: ar jau at ėjo me tas 
kaž ką da ry ti ki taip sa vo kar je ros ke ly je? Gal pa si rin kau ne tas stu di jas, pro fe si ją, dar bą? Iš ko ga li-
ma su pras ti, kad kažkas yra ne taip? Gal ma no ne pa si ten ki ni mas esa ma si tu a ci ja yra lai ki nas, gal 
ry toj aš džiaug siuo si, kad šian dien ne pri ėmiau ra di ka lių spren di mų? Kiek dar tu riu lauk ti prieš 
pri im da mas spren di mą ir t. t.

4.5.2. Požymiai, ro dan tys, kad me tas gal vo ti apie kar je ros po ky čius

Į len te lę su ra šyk įvai rius iš ori nius ir vi di nius sig na lus, ku rie tau as me niš kai bū tų svar
būs, ro dy tų, kad me tas gal vo ti apie kar je ros po ky čius.

Kar je ros po ky čių bū ti ny bę ro dan tys sig na lai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kie kri te ri jai – iš ori niai (ap lin ki nių nuo mo nė, dar bo są ly gos, at ly gis ir pan.) ar 
vi di niai (mo ty va ci ja, emo ci jos ir kt.) – man svar bes ni ap si spren džiant dėl kar je ros 
po ky čių?

2. Kas ga lė tų bū ti tas pas ku ti nis kan try bės la šas, ku ris pri vers tų ma ne ryž tis kar je ros 
po ky čiams?

3. Kiek ap si spren džiant dėl po ky čių man svar bi ar ti mų jų nuo mo nė?
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Mintis, kad metas keistis, ne visada priverčia mus imtis veiksmų. Gali atsitikti taip, kad nors 
daugybė signalų seniai rodo, kad laikas keisti studijas ar darbą, vis tiek nieko nedarome, kol 
vieną dieną nepatenkame į gilią psichologinę krizę, nepervargstame ar mūsų neatleidžia. Taigi, 
kodėl mes taip sunkiai pasiduodame pokyčiams? Kas sukausto mūsų valią ir neleidžia judėti į 
priekį?  

4.5.3. Kas man trukdo ar trukdytų ryžtis karjeros pokyčiams? 

Parašyk, kas tau trukdo ar gali sutrukdyti ateityje ryžtis karjeros pokyčiams, net jei 
ir supranti (suprastum), kad jie reikalingi sėkmingesnei karjerai. Pagalvok, kaip galė

tum įveikti potencialias kliūtis.

Kliūtys atlikti karjeros pokyčius Būdai kliūtims įveikti
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kios kliū tys man at ro do su dė tin ges nės – vi di nės ar iš ori nės?

2. Kiek ga liu pats kon tro liuo ti šių kliū čių įvei ki mą, kiek tai pri klau so nuo ma nęs?

3. Kas man ga lė tų su truk dy ti įveik ti šias kliū tis?

4. Kas man ga lė tų pa dė ti sėk min gai įveik ti šias kliū tis?

5. Ku ri kliū tis bū tų es mi nė, pa ti su dė tin giau sia? Kaip ją įveik čiau?

Ap ta rė me kar je ros po ky čiams truk dan čias kliū tis. Jų ga li bū ti ir ne vie na, bet dau gu mą kliū-
čių ga li ma įveik ti. Be to, jos daž niau bū na mū sų įsi vaiz da vi mas nei ob jek ty vi re a ly bė. Įveik ti 
kliū tis ir sėk min gai keis ti ką nors sa vo kar je ro je pa de da tu ri mi iš tek liai, stip rio sios as me ny bės 
pu sės, kom pe ten ci jos ir ki ta.

Ban dant įveik ti po ky čiams truk dan čias kliū tis daž nai pa ti ria mas stip rus stre sas. Jis pa si reiškia 
per ne ri mą, bai mę, nu si vy li mą, pyk tį – šios stip rios emo ci jos sun ki na tiks lin gą, są mo nin gą veik-
lą, su ke lia ne rei ka lin gų fi  zio lo gi nių re ak ci jų. Stip rus stre sas ga li pri vers ti at si sa ky ti iš si kel tų tiks-
lų, pa kenk ti svei ka tai, to dėl bū ti na išmok ti tin ka mai su juo su si do ro ti, nau do jan tis efek ty viais 
stre so įvei ki mo bū dais.



KARJEROS UŽRAŠAI84

4.5.4. Bū dai, ge riau siai pa de dan tys man įveik ti stre są

Pa rašyk, ko kius žinai efek ty vius bū dus įveik ti stre są. 

Ma no stre so įvei ki mo bū dai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kie ma no pa si rink tų bū dų stre sui įveik ti pri va lu mai?

2. Ar ma no nau do ja mi bū dai stre sui įveik ti ne tu ri ža lin gų pa sek mių (pa vyzdžiui, svei-
ka tai)?

3. Ko kius ki tus stre so įvei ki mo bū dus ver tė tų iš ban dy ti?

Pa kei tus ką nors sa vo kar je ro je, svar bu įsi ver tin ti, ar bu vo at lik tas tei sin gas žings nis, ar ver-
tė jo dė ti tiek pa stan gų ir skir ti lai ko šiam po ky čiui. Šis įsi ver ti ni mo eta pas ga li su tap ti ir su nau jų 
po ky čių po rei kiu. Ver ti nant po ky čius svar bu ži no ti, kas yra ver ti na ma, ir tu rė ti aiš kius sėk mės 
ir ne sėk mės kri te ri jus. Kri te ri jai ga li bū ti ir sub jek ty vūs, pa vyz džiui, pa si ten ki ni mas gy ve ni mu, 
nau ja kar je ros kryp ti mi, dar bu, stu di jo mis, or ga ni za ci ja, ir ob jek ty vūs – gau na mų pa ja mų dy-
dis, pa rei gų po bū dis, kon tro lės (lai ko, fi  nan si nių iš tek lių), mo ky mo si ga li my bės, dar bo truk mė 
ir t. t.
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4.5.5. Ma no kar je ros po ky čių sėk mės kri te ri jai 

Su ra šyk, ko kie sub jek ty vūs ir ob jek ty vūs kri te ri jai ro dy tų, kad kar je ros po ky tis at lik
tas sėk min gai.

Ma no kar je ros po ky čių sėk mės kri te ri jai

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ku ris sėk mės kri te ri jus man yra svar biau sias? Ko dėl?

2. Ką tu riu pa da ry ti, kad grei čiau at ras čiau la biau siai man tin kan tį dar bą (stu di jas, pro-
fe si ją)?

4.6. Kar je ros de ri ni mas su ki to mis gy ve ni mo sri ti mis

Su ba lan suo tas gy ve ni mas – tai skir tin gų gy ve ni mo sri čių pu siau svy ra, su da ran ti są ly gas 
didžiau siam pa si ten ki ni mui sa vo gy ve ni mu. Tam, kad kar je ra bū tų sėk min ga, ji tu ri de rė ti su 
ki to mis gy ve ni mo sri ti mis, har mo nin gai įsi lie ti į gy ve ni mo „sim fo ni ją“.

4.6.1. Ma no gy ve ni mo mi si ja ir vi zi ja

Sie kiant kar je ros ir ki tų gy ve ni mo sri čių ba lan so, ver ta pra dė ti šiek tiek iš aukš čiau – re fl ek-
tuo ti sa vo gy ve ni mą kaip vi su mą, ban dy ti su pras ti sa vo mi si ją, vi zi ją, nu si sta ty ti pri ori te ti nes 
sri tis.
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Mi si ja – tai pa skir tis, pra smin go tiks lo sie ki mas. Gy ve ni mo mi si ja – mū sų pa čių 
su vo kia ma sa vo jo gy ve ni mo pa skir tis ir pras mė. 

Užrašyk sa vo gy ve ni mo mi si ją.

Ma no gy ve ni mo mi si ja

Vi zi ja – tai sva jo nė, api ben drin tas sie ki nys. Gy ve ni mo vi zi ja – trokšta mas at ei-
ties vaiz di nys.

MA NO GY VE NI MO VI ZI JA

Glaus tai ap ra šyk sa vo gy ve ni mo vi zi ją.

Ma no gy ve ni mo vi zi ja
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Kiek man pa čiam aiš ki ma no gy ve ni mo mi si ja ir vi zi ja?

2. Ar ma no gy ve ni mo vi zi ja ir mi si ja de ra tar pu sa vy je?

3. Ar ma no kar je ros vi zi ja ne priešta rau ja ma no gy ve ni mo mi si jai ir vi zi jai?

4. Ko trūks ta ma no da bar ti niam gy ve ni mui, ką rei kė tų ja me keis ti, kad jis la biau de rė-
tų su gy ve ni mo mi si ja ir vi zi ja?

Gy ve ni mo vi su mą ga li ma su skai dy ti į at ski ras sri tis: šei mos, kar je ros, lais va lai kio, dva si nio 
to bu lė ji mo ir t. t. Sie kiant gy ve ni me ba lan so, la bai svar bu išsiaiškin ti pri ori te ti nes sri tis.

4.6.2. Man svar bios gy ve ni mo sri tys

Pa teik to je len te lė je su ra šyk gy ve ni mo sri tis pa gal svar bą – pra dėk nuo svar biau sios 
ir baik mažiau siai svar bia.

Nr. Gy ve ni mo sri tis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kią vie tą mano gy ve ni me užima kar je ra?

2. Jei bū tų bū ti ny bė rink tis, ku rias tris iš iš var dy tų gy ve ni mo sri čių pa si rinkčiau? O jei 
tek tų ap si ri bo ti vie na gy ve ni mo sri ti mi, ku rią pa si lik čiau? Ko dėl?

Pa pras tai gy ve ni me vie nu me tu ten ka plė to ti daug sri čių. Nė ra pa pras ta pa skirs ty ti lai ką 
taip, kad vi sos svar bios sri tys gau tų pa kan ka mai dė me sio. Dėl šios prie žas ties dažnas ne si jau-
čia lai min gas, nes sėk mes vie no je gy ve ni mo sri ty je (pa vyzdžiui, kar je ro je) už go žia ne sėk mės 
ki to se (pa vyzdžiui, as me ni niuo se san ty kiuo se). Tam, kad gy ve ni mas bū tų kiek įma no ma la biau 
su ba lan suo tas, svar bu ge bė ti re a li zuo ti sa ve vi so se svar bio se gy ve ni mo sri ty se.

4.6.3. Gy ve ni mo sri čių ba lan sas

Ap mąs tyk sa vo da bar ti nę si tu a ci ją ir pa teik ta me pa veiks lė ly je nu spal vink kiek vie nos 
gy ve ni mo sri ties pa sie ki mo ly gį. 10 reiškia, kad vi siškai re a li zuo ji sa ve šio je gy ve ni mo 

sri ty je, o 2 – kad re a li zuo jie si men kai, ši sri tis ap leis ta.

0

2
4

6

8

10
Fizinė

Visuomeninė

Šeimos

LaisvalaikioMaterialinė

Dvasinė

Karjeros

Tarpasmeninė
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ku rias gy ve ni mo sri tis esu ap lei dęs?

2. Ku rios iš sil pnai re a li zuo ja mų gy ve ni mo sri čių man yra svar bios?

3. Ko kios priežas tys ga lė tų lem ti, kad kai kurios sri tys yra men kai plė to ja mos?

4. Ką rei kė tų pa da ry ti, kad ma no gy ve ni mo sri tys bū tų la biau su ba lan suo tos? 

Sie kiant įvai rių gy ve ni mo sri čių ba lan so, ten ka de rin ti ir jo se at lie ka mus so cia li nius vaid me-
nis. 

4.6.4. Ma no so cia li nių vaid me nų de ri ni mo pla nas

Pa teik to je len te lė je su ra šyk pa grin di nius sa vo so cia li nius vaid me nis, jiems pri ski ria
mas veik las ir joms at lik ti rei ka lin gą lai ką. 

Vaid muo Veik la

Veik lai ski ria-
mas lai kas 

(va lan dos per 
sa vai tę)
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Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ku rie so cia li niai vaid me nys rei ka lau ja dau giau sia lai ko?

2. Ko kias ma tau ga li my bes de rin ti skir tin gas veik las?

3. Kaip pa reng tas vaid me nų de ri ni mo pla nas ati tin ka ma no da bar ti nę si tu a ci ją? Ku-
riems vaid me nims tu rė čiau skir ti dau giau lai ko?

Api ben dri nant kar je ros ir ki tų gy ve ni mo sri čių de ri ni mo te mą rei kia pa mi nė ti, kad re a ly bė je 
pui kioms tech ni koms daž nai ne lie ka lai ko. To kiu at ve ju pa gel bė ti sau ga li ma nu si sta tant aiškius 
skir tin gų sri čių de ri ni mo prin ci pus ir jais va do vau jan tis.

4.6.5. Ma no gy ve ni mo ba lan so sie ki mo prin ci pai

Su rašyk, ko kie gy ve ni mo sri čių de ri ni mo prin ci pai tau svar biau si, at si žvelg da mas į 
tai, ko kią vie tą ta vo gy ve ni me už ima kar je ra ir kas tau yra svar biau sia (pa vyzdžiui, 

šei mos in te re sai vi suo met svar biau si).

Nr. Prin ci pai

1.

2.

3.

4.

5.

Klau si mai ap mąs ty mui

1. Ko kia gy ve ni mo sri tis ir ko kie so cia li niai vaid me nys man yra svar biau si, pri ori te ti-
niai? 

2. Ko kią vie tą ma no gy ve ni me užima kar je ra? 
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Vieta skyriaus užrašams
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Apibendrinimas

Dauguma knygų baigiasi apibendrinimais, padedančiais dar kartą atkreipti dėmesį į esmi-
nius turinio elementus. Čia taip pat pateikiamos dvi paskutinės užduotys, kurios padės įsivertin-
ti ir apibendrinti tai, ko išmokai.

Pradžioje užpildyk karjeros planą. Jam reikalingą informaciją susirinkai aktyviai dirbdamas 
paskaitose, tad belieka dar kartą perversti šią knygelę ir informaciją perkelti į planą.

MANO KARJEROS PLANAS

Žinios apie save

Mano vertybės

Mano interesai

Mano stiprio-
sios pusės 
(gabumai, 

talentai, kom-
petencijos)

Mano
asmenybės 

bruožai
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Karjerai 
reikšminga 

patirtis

Kita karjerai 
svarbi 

asmeninė 
informacija 

Mano gyvenimo misija

Mano karjeros vizija

Mano karjeros svajonės, tikslai

Karjeros kryptys, kuriose galėčiau realizuoti savo svajones
1.

2.

3.
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Mane dominančios profesijos prioriteto tvarka
1.

2.

3.

4.

5.

Mano pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos
1.

2.

3.

4.

5.

Mano tikslai pasirinktoje karjeros kryptyje

Karjeros tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo  
terminas

1.

2.

3.
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Karjeros tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo  
terminas

4.

Mano kitų gyvenimo sričių tikslai 

Tikslas Veiksmai Rezultatas Pasiekimo 
data

1.

2.

3.

4.

Atidžiai tyrinėdamas ir save, ir su karjera susijusias galimybes, kurdamas savo karjeros viziją 
ir rengdamas karjeros planus, turėjai galimybę geriau suprasti, kiek tvirtos yra tavo karjeros val-
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dymo kompetencijos. Pabandyk jas įsivertinti, pamąstyti, kokių reikalingų gebėjimų dar stokoji. 
Šis įsivertinimas padės atsirinkti reikalingas ugdyti kompetencijas ir atsakingiau rinktis karjeros 
valdymo kompetencijų ugdymui skirtus dalykus. 

KARJEROS VALDYMO KOMPETENCIJŲ ĮSIVERTINIMAS

Penkių balų skalėje įvertink savo įgytų kompetencijų lygį. 1 reiškia žemą lygį,  
2 – žemesnį nei vidutinis, 3 – vidutinį, 4 – aukštesnį nei vidutinis, o 5 – aukštą.

Nr. Kompetencija Vertinimas
1 2 3 4 5

1. Karjerai svarbių asmenybės bruožų pažinimas 
2. Asmens raidos įtakos karjerai pažinimas 

3. Karjeros informacijos rinkimas, įvertinimas ir naudo-
jimas 

4. Pasaulinių ekonominės, socialinės, technologinės 
raidos tendencijų tyrinėjimas

5. Užimtumo galimybių tyrinėjimas
6. Mokymosi galimybių tyrinėjimas
7. Karjeros vizijos kūrimas
8. Karjeros sprendimų priėmimas
9. Karjeros plano sudarymas

10. Asmeninių finansų valdymas
11. Mokymosi proceso valdymas 
12. Darbo paieškos proceso valdymas
13. Įsitvirtinimas darbe
14. Karjeros pokyčių valdymas
15. Karjeros derinimas su kitomis gyvenimo sritimis

Peržvelk savo kompetencijų vertinimą. Norėdamas papildomos informacijos, gali paprašy-
ti, kad tavo įsivertinimą peržiūrėtų dėstytojas ar kolegos. Pagalvok, kokiais būdais toliau tobulin-
si savo karjerai svarbias kompetencijas.

Sėkmės karjeros kelyje. 
Nepamiršk, kad karjera yra 

tavo paties rankose!

Redagavo Ligita Mykolaitienė
Maketavo Laura Vilkanauksienė

2015-01-15.  12 leidyb. apsk. l.  Tiražas 10611.  Užsakymas 183.
Išleido AB spaustuvė „Titnagas”,
Vasario 16-osios g. 52, Šiauliai






