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KARJEROS PLANAVIMO ŽINGSNIAI 

(KOMPETENCIJOS):

1. Savęs 

pažinimas
2. Profesijos 

pasirinkimas

3. Mokymosi 

kelio 

pasirinkimas 

4. Norimo darbo 

radimas



Svajonės

Savybės

Galimybės Vertybės

Norai

Pomėgiai

Mintys

Tu

SAVĘS PAŽINIMAS



Mano 
vertybių 
skalė

.Pagalvosite, kodėl 

svarbu pažinti savo 

vertybes, renkantis 

karjeros kelią.

 Susidarysite savo 

vertybių skalę.

 Įvertinsite, kaip Jūsų 

svarbiausios vertybės 

gali paveikti Jūsų 

karjeros pasirinkimą.

Prisiminsime kas yra 

STEAM. STEAM 

profesijos ir sritys. 



Pirma  užduotis

AUKSINĖ ŽUVELĖ (5 min.)

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti.

Trumpam patikėkite pasaka ir įsivaizduokite, kad sugavote

auksinę žuvelę. Ji prašo: „Paleisk mane, ir aš išpildysiu tris tavo

norus“. Ko paprašytumėte auksinės žuvelės?

Pirmasis noras:.....................................................................................

Antrasis noras:.......................................................................................

Trečiasis noras:....................................................................................

Gal ketintumėte pratęsti norų sąrašą? O gal kaip tik Jums nieko

iš tos žuvelės nereikia?



Vertybės – tai svarbiausi principai, kuriais vadovaujamės 

savo gyvenime. 

Vertybės tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia jo elgesį. Iš kurgi 

žmogus jas turi?

• Vertybės nėra įgimtos. 

• Vertybes nuo pat kūdikystės yra nulemtos aplinkos, kurioje tas žmogus auga: 

šeimoje, artimojoje vaiko aplinkoje, netgi televizijos laidose ir animaciniuose 

filmukuose, kuriuos vaikas žiūri.

• Žmogus stebi, kartais kopijuoja jam reikšmingų asmenų (tėvų, mokytojų, 

draugų) elgesį ir perima dalį jų vertybių. 

• Vertybių pasirinkimą turi įvairiausi kultūros produktai (filmai, spektakliai, 

masinės šventės, kiti renginiai), religija, įstatymai ir kt. 



Renkantis karjeros kelią itin svarbu įvardyti

savąsias vertybes, kaip pagrindinį gyvenimo

orientyrą. Tam skirta užduotis

„Vertybių skalė“. (5 min.)

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite 

gebėjimus save pažinti ir įvardysite svarbiausias 

savo gyvenimo vertybes.



Prieš Jūsų akis – daugybė vertybių. Sužymėkite (skaičiais) pagal svarbumą 
(nuo svarbiausios iki mažiausiai Jums svarbios).



Peržvelkite į ką tik sudarytą savo vertybių skalę. Pirmosios

penkios vertybės yra stipriausi orientyrai, priimant gyvenimo

sprendimus ir, be abejo, renkantis karjeros kelią. Kaip Jums

sekasi šias vertybes realizuoti? Aprašykite savo dabartinę

patirtį lentelėje. (5 min.)



PARAŠYKITE KOKIAS 3 SAVYBES 

NORITE SUSTIPRINTI









KAS YRA STEAM? 

 STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos

keturios disciplinos:

 angl. Science – mokslas,

 Technology – technologijos,

 Engineering – inžinerija,

 Arts – menai ir kūryba

 Math – matematika.
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Beveik 
visos šios 
profesijo
s  
priklauso 
STEAM



1. Parašyk, kokios srities specialybės tave
domina ir užsirašyk nors viena iš šių sričių
(gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos,
meno/dizaino ir matematikos).



2. Pasirink vieną sritį ir parašyk vieną specialybę 
(lentelėje), apibūdink kokių vertybių reikia renkantis 
šia specialybę. Gali pasinaudoti Aikos tinklapiu adresu:
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%
20studijuoti.aspx?ss=bddcd934-0d9b-400a-801e-
984c22a4765a

STEAM sritis ir specialybė
Kaip manai, kokių reikia vertybių turint šią 

specialybę? 

1. 

2.

3.

.....

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu studijuoti.aspx?ss=bddcd934-0d9b-400a-801e-984c22a4765a




Vertybės – principai, kuriais vadovaujamasi 
gyvenime, – lemia žmogaus elgesį, jo 
karjeros kelio pasirinkimą ir pasitenkinimą 
atliekama veikla.

Bėgant laikui žmogaus vertybių sistema gali
kisti, bet svarbiausių vertybių branduolys
dažniausiai išlieka.



IKI KITO SUSITIKIMO 

Karjeros vadovė

Alma Urbienė

El.paštas: pit.ausra@gmail.com


