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„Karjeros“ samprata/sąvoka

 Lotynų k.  „Carraria“ – kelias, kryptis, veiksmų eiga / 
žmogaus gyvenimo kelias.

 Italų k.    „Carriera“ – veikla, bėgimas, gyvenimo 
trajektorija.

Vikipedija: 

 Karjera - įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų 
seka, susijusi su saviraiška ir individualiu profesiniu 
tobulėjimu.

Karjera:

 visą gyvenimą trunkanti asmens darbo ir mokymosi 
patirčių seka.



Požiūrio į karjeros sampratą  pokyčiai

Senasis požiūris                                      Naujasis požiūris     

Darbas ofise                                      Darbas virtualioje erdvėje

Sėkmė – karjeros laiptai                  Sėkmė – vertingi gebėjimai

Autoritetas                                        Įtaka

Vadovas                                             Lyderis

Teisių turėjimas                                Paklausumas

Lojalumas kompanijai                     Lojalumas darbui ir sau

 P. S. Jarvisas (2003) apibendrino teiginius apie darbo santykių pokyčius ir jų pasekmes karjeros sampratai, iš-
skyrė dvi pažiūrų sistemas (paradigmas) į dvi karjeros rūšis: senąją ir naująją



Požiūrio į karjeros sampratą  pokyčiai 

Senasis požiūris                          Naujasis požiūris

Atlyginimas ir privilegijos                           Kontraktas ir honoraras

Darbo saugumas                                          Asmeninė laisvė ir kontrolė

Identitetas – pozicija darbe                         Identitetas – įnašas į darbą, šeimą,

bendruomenę

Dėmesys bosui                                             Dėmesys klientui

Darbuotojas                                                  Pardavėjas, verslininkas, komandos 

narys

Pensija                                                           Nuosavas verslas



Klaidingos  mintys apie karjerą

 Yra tokie testai, kurie aiškiai gali pasakyti, kokią profesiją 
man rinktis.

 Ką man pasirinkti (kokį darbą, studijas, profesiją), 
geriausiai žino profesionalus ekspertas (konsultantas, 
psichologas, mokytojas, tėvai).

 Stiprūs žmonės žino, ko nori gyvenime.
 Kiekvienam žmogui pagal jo gebėjimus, vertybes, 

interesus galima parinkti vieną tinkamiausią darbą.
 Neverta blaškytis, reikia pabaigti tuos mokslus, kuriuos 

pradėjai, nors mokslas ir gali nepatikti.
 Karjeros kelio pasirinkimas yra labai svarbus, kadangi jį 

pasirinkus teks juo eiti iki pat pensijos.
 Karjera ir šeima yra labai sunkiai suderinami dalykai.
 Organizacijos turėtų labiau rūpintis savo darbuotojų 

karjera.



Susiję sąvokos

Darbas, profesija, darbinė veikla, užsiėmimas, tarnyba,

verslas, amatas, specialybė, specializacija, kvalifikacija,

kompetencija. 

Ugdymas karjerai, profesinis informavimas,orientavimas,

konsultavimas,kompetencijų ugdymas. 

Karjerizmas -



Profesinės ir bendrosios kompetencijos



Profesinės kompetencijos - specialiosios žinios, 
įgūdžiai ir gebėjimai, kuriuos galima taikyti tik tam 
tikrose aiškiai apibrėžtose srityse.

 Bendrosios kompetencijos - tai tam tikri žinių, įgūdžių 
ir gebėjimų dariniai pritaikomi ne kurioje nors vienoje, 
o daugelyje sričių ar profesijų.



Bendrosios kompetencijos 

Instrumentinės kompetencijos
 Analizės ir sintezės sugebėjimai
 Organizavimo ir planavimo sugebėjimai 
 Pagrindinės bendrosios žinios
 Profesinių žinių pagrindai
 Žodinė ir raštinė komunikacija gimtąja kalba
 Antrosios kalbos žinios
 Elementarūs kompiuteriniai įgūdžiai
 Informacijos valdymo įgūdžiai (sugebėjimas išsaugoti 

ir analizuoti informaciją gaunamą iš skirtingų šaltinių)
 Problemų sprendimas
 Sprendimų priėmimas



Bendrosios kompetencijos
Tarpasmeninės kompetencijos 
 Kritiniai ir savikritiniai sugebėjimai
 Darbas komandoje 
 Tarpasmeniniai įgūdžiai 
 Gebėjimas dirbti komandoje
 Gebėjimas komunikuoti su kitų sričių ekspertais 
 Gebėjimas pripažinti ir suprasti skirtingumą ir 

kultūrų įvairovę
 Gebėjimas dirbti tarptautiniame kontekste
 Įsipareigojimas etikai



Bendrosios kompetencijos
Sisteminės kompetencijos 
 Gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias 
 Tyrimų įgūdžiai
 Gebėjimas mokytis 
 Gebėjimas prisitaikyti naujose situacijose
 Gebėjimas generuoti naujas idėjas (kūrybingumas)
 Lyderystė
 Kitų kultūrų ir papročių supratimas
 Gebėjimas dirbti autonomiškai
 Projektų kūrimas ir valdymas
 Iniciatyva ir verslumo dvasia
 Rūpinimasis kokybe
 Sėkmės siekimas



Profesija ir specialybė

Specialybės sąvoka atspindi “įrankį”, kurio pagalba praktiškai 
realizuojama profesinė veikla. 

Profesija yra platesnė,  specialybė – siauresnė sąvoka.

Pvz: profesija – gydytojas, specialybė – stomotologas, kardiologas, kt.
profesija – statybininkas - specialybė mūrininkas, tinkuotojas, 
elektrikas, kt.



“ Erasmus + “ tarptautinis projektas 
“Mokykla ir Darbas” 

2014.09.01.- 2016.09.01.

7 partneriai - edukacinės ir verslo įstaigos iš 6 ES šalių:
Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva

Pagrindiniai projekto vadovai:

 CIPAT – Italijos Profesinio rengimo institucijų 
konsorciumas

 PIXEL – Italijos edukacinė kvalifikacijos tobulinimo 
institucija

 http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php



Projekto „ Mokykla ir Darbas“ partneriai Europoje

 Lietuvos Edukologijos universitetas – LEU

 Belgijos Informacinių technologijų mokytojų ir ekspertų 
asociacija – INFOREF

 Prancūzijos Katalikiškų švietimo įstaigų asociacija – RENASUP

 Rumunijos Kvalifikacijos tobulinimo institucija- EUROED

 Ispanijos Aragono regiono verslo konfederacija- CREA



Aktyviausi projekto „ Mokykla ir Darbas“ dalyviai

Lietuvoje

 Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla – daugiafunkcis centras

 Vilniaus Technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

 Trakų raj. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

 Vilniaus Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų 
mokykla

 Kauno Socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras

 Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija

 Kauno Jono Pauliaus II –ojo gimnazija

 Klaipėdos „ Žemynos“ gimnazija



Projekto“Mokykla ir Darbas“  rezultatai

 Testų bazė mokinių įgūdžių ir gebėjimų nustatymui.

 Aktualiausių profesijų Europos darbo rinkoje duomenų bazė.

 Priemonių rinkinys mokinių verslumo skatinimui.

 Sėkmę pasiekusių žmonių mokymosi ir karjeros kelio istorijos, 
rekomendacijos mokiniams dėl profesijos pasirinkimo – Video 
galerija.

 Kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams, kajeros 
ugdymo konsultantams.



Karjeros planavimo žingsniai- video

(59) Karjeros planavimo žingsniai 4/4 -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE


Dėkoju už dėmesį☺

Klausimai...????


