
 
Mielas Moksleivi, 
 
Mokyklose/Ugdymo įstaigose startuoja naujas Karjeros ugdymo projektas, kuris padės Tau ugdyti visas karjeros kompetencijas: 

savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. 
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. 
Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti.  
Tam, kad mokyklos karjeros specialistai (karjeros dalyko mokytojai) galėtų suteikti Tau ir Tavo bendraamžiams reikiamą pagalbą, 

pasidalink savo nuomone ir patirtimi: kas mokykloje jau yra, o ko dar reikia/trūksta sėkmingam Tavo karjeros planavimui ir 
įgyvendinimui. 

Primename, kad ši anketa yra konfidenciali ir visi duomenys bus prieinami tik Tau ir Tavo karjeros specialistui. 
Pildydamas klausimyną žymėk tau labiausiai tinkantį atsakymą. Jei bus prašoma pasirinkti kelis atsakymo variantus – pažymėk 

kelis. Jeigu nerandi tinkamo atsakymo varianto, įrašyk savo atsakymą laukelyje “Kita” 

Tavo nuomonė mums labai svarbi! 
 

Žymėjimo pavyzdys  
 

1. Ar žinai, kokia veikla užsiimsi baigęs mokyklą? 
  Kol kas nežinau       Renkuosi iš kelių skirtingų variantų       Daugmaž žinau        Tvirtai žinau    
 

1.2.  Ką planuoji veikti baigęs(-usi) mokyklą? (pažymėk vieną atsakymą ir tęsk pildymą kaip nurodyta) 
Mokysiuos    (toliau atsakai į klausimą 1.3.)  Dirbsiu   (toliau atsakai į klausimą 1.5.)   
Pasirinkus žemiau esančius atsakymo variantus pereik prie 2 klausimo 
 Savanoriausiu     Nesu apsisprendęs(-usi)     Važiuosiu į užsienį studijuoti       Važiuosiu į užsienį dirbti    
 Kiti variantai__________________________________________________ 
  
1.3. Jei planuoji mokytis. Kur planuoji mokytis? 
  Stosiu į aukštąją mokyklą       Stosiu į kolegiją     Dar kartą stosiu į profesinę mokyklą    Kitur: (įrašyk) ___________________ 
  

1.4. Jei planuoji mokytis, ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai, kompetencijos reikalingos Tavo ateities veiklai? 
  Taip      Ne       Nesu tikras    
 Toliau eini prie klausimo Nr. 2 
 

1.5. Ką planuoji dirbti? 
  Dirbsiu pagal įgytą specialybę    Kursiu verslą    Dirbsiu kitką (įrašyk, ką dirbsi): ____________________________________ 
  
2. Su kokiais sunkumais susiduri planuodamas savo ateitį? (Pažymėk iki 3 teiginių) 
  Man mokykla nepadeda apsispręsti                 Nesutampa mano ir Tėvų požiūris į būsimą karjerą    
  Nežinau, kur galėčiau save realizuoti               Per mažai pažįstu save (dar gerai nežinau, ko noriu, ką galiu, kas man svarbu)  
  Sunku planuoti savo ateitį                                  Turiu daug pasirinkimų, bet negaliu išsirinkti geriausio     
 Neturiu rimtų sunkumų                                       Kita priežastis (įrašyk)_____________________________________________ 
 

3. Kas daro didžiausią įtaką Tavo ateities planams? (Pažymėk iki 3 teiginių) 
  Apsisprendžiu pats     Šeima      Mokykla      Draugai     Mokymosi rezultatai      Šeimos tradicijos    
 Kita _____________________________________________________________________ 
  

4. Kas padėtų Tau sėkmingiau plėtoti savo karjerą – kelti ir siekti karjeros tikslų? (Pažymėk 5 svarbiausias priežastis) 
 Aiškesnis žinojimas, ko noriu                               Didesnis pasitikėjimas savimi                           Gebėjimas efektyviau mokytis   
 Gebėjimas planuoti savo veiklą                           Savo gabumų ir stipriųjų pusių žinojimas      Gebėjimas efektyviai pristatyti save   
 Galimybė pačiam priimti sprendimus                Supratimas, kas man gyvenime yra svarbu    Savo asmenybės savybių žinojimas  
 Supratimas, kokie darbai bus paklausūs ateityje              Gebėjimas kurti svarbius mano karjerai asmeninius ryšius  
 Gebėjimas derinti savo mokymąsi ir laisvalaikį                 Mažesnis jaudulys dėl galimų pasekmių netinkamai pasirinkus karjerą  
 Geresni sprendimų priėmimo įgūdžiai (mokėjimas greitai ir teisingai apsispręsti)  
 Daugiau informacijos apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos, savanorystės) galimybes  
Patikimos ir tikslios informacijos suradimas apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos, savanorystės) galimybes  
 Kita___________________________________________________________________ 
 
5. Kaip vertini savo gebėjimus ir žinias šiose srityse? (Pažymėk tinkamą langelį ) 

Sritys Labai siplnai Silpnai Gerai Labai gerai 
Savęs pažinimas     
Tolimesnio mokymosi galimybės, jų pažinimas     
Darbų ir veiklų įvairovė bei ypatumai, jų pažinimas     
Gebėjimas planuoti savo ateities planus/karjerą     
Gebėjimas įgyvendinti savo ateities/karjeros planus     



  
6. Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms mokykloje Tu teiktum pirmenybę: (pažymėk 5, tavo 
nuomone, svarbiausias ugdymo karjerai veiklas) 
 Karjeros dienos    Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu  
 Karjeros plano sudarymas    Kad mokytojai supažindintų su savo dalyko pritaikymu gyvenime  
 Ekskursijos į organizacijas/darbo vietas    Privalomos karjeros pamokos (kaip ir kitos pamokos)  
 Karjeros paskaitos/seminarai    Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai   
 Karjeros informacijos suteikimas    Konsultacijos su karjeros specialistais  
 Pasirenkamos karjeros pamokos     Savęs išbandymas praktinėje veikloje  
 Karjeros renginiai (pvz.: susitikimas su aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais; žymiais žmonėmis)   
 Kita__________________________________________________________________________ 
 

6.2. Pažymėk žemiau išvardintas ugdymo karjerai veiklas, kiek jos yra arba būtų naudingos: (Pažymėk tinkamą langelį ) 

                                       Veiklos Visai 
nenaudinga 

Beveik 
nenaudinga 

Truputį 
naudinga 

Labai 
naudinga 

Privalomos karjeros pamokos     

Pasirenkamos karjeros pamokos     
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai     
Karjeros paskaitos/seminarai     
Karjeros dienos     

Konsultacijos su karjeros specialistais     
Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime      
Savęs išbandymas praktinėje veikloje     
Ekskursijos į organizacijas/darbo vietas     

Karjeros plano sudarymas     

Karjeros renginiai (susitikimai su aukštųjų  mokyklų, kolegijų atstovais; darbdaviais; 

žymiais žmonėmis) 
    

Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu      

 

7. Įvertink, kiek Tau padeda ši mokykloje gaunama karjeros pagalba: (Pažymėk tinkamą langelį ) 
 Labai 

padeda 
Truputį 

padeda 
Beveik 

nepadeda 
Visai 

nepadeda 
Ar pamokos Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save?     

Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save?     
 Ar pamokos Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, įvairias profesijas?      
Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, profesijas?     

 

 7.5. Ar savo mokykloje lankai kokias nors pamokas, daugkartinius ar kitus užsiėmimus, kurie skirti Tavo karjeros 
kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų) ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros 
planavimo ir įgyvendinimo?   
  Dabar lankau    Аnksčiau lankiau    Ne  
 

7.6. Ar savo mokykloje turi galimybę išsamiai pasikonsultuoti su specialistais Tau rūpimais mokymosi, profesijos, 
tarpusavio santykių  ir kt. klausimais? 
  Taip                                      Ne       Nežinau    
 

7.7. Ar per praėjusius mokslo metus esi savo mokykloje konsultavęsis su karjeros specialistais? 
  Taip       Ne   
  

7.8 Jeigu esi konsultavęsis, kiek ši konsultacija(os) Tau padėjo?  
 Labai padėjo    Truputį padėjo    Beveik nepadėjo     Visai nepadėjo  
  

8. Ar bendrauji, pasitari su mokytojais Tau rūpimais mokymosi, profesijos pasirinkimo klausimais? 
 Dažnai     Kartais   Retai   Niekada  
  

9. Jei turėtum galimybę susitikti su karjeros konsultantu (karjeros dalyko mokytoju), kokia tema Tau būtų aktuali (įrašyk): 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________  

 

10. Kaip dar galėtumėm prisidėti prie sėkmingesnės Tavo karjeros? Parašyk savo lūkesčius, pageidavimus. 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________  

 

11. Tavo grupė: ____________12. Tavo vardas:______________  13. Tavo pavardė:___________________________ 


