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 PRATARMĖ  

Tik per save pačius mes kiekvienas pažįstame pasaulį. Besimokydami ir dirbdami 

kartu, mes kuriame patys save, visa kas mumyse keičiasi, keičiasi žmonių su kuriais mes 

bendraujame dėka. Sparčiai besisukantis žinių ratas, išplaukiantis iš sužinoto, pamatyto, 

patirto, pagimdo naujas žinias, reikalingas ir reikšmingas mums. 

Pasinaudokite suteikta galimybe keistis ir keisti šalia esančius. Linkime Jums 

nuoseklumo, kantrybės, vidinės stiprybės, tolerancijos, studijuojant verslumo pradmenis. 

Patirtis rodo, kad niekas savaime nevyksta, tam reikalingos užuomazgos, sąlygos ir noras.  

Norėkite gyventi geriau, sužinoti daugiau, mokytis, kurti savo verslus arba sėkmingai 

dirbti verslo įmonėse. Nebijokite atsakomybės ir rizikos. Šioje knygoje perskaitytas ir 

išmoktas tiesas pritaikykite realiame, o ne išgalvotame gyvenime. Galbūt po kiek metų 

patys rašysite verslumo vadovą, remdamiesi jau sava patirtimi. Mes tuo giliai tikime ir jūsų 

pasiekimais džiaugsimės, manydamos, kad padėjome susivokti, pažinti, o gal net ir atrasti 

save, kad tiesiog mes prisidėjome prie jūsų sėkmės. 

Mokymo(si) priemonė „Verslumas“ parengta pagal smulkiojo verslo organizatoriaus 

rengimo standartus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

ISAK–1970/A1–279, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtros iki 2010 metų programą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus.   

Dalyko tikslai: 

1. Susipažinti su verslumo ugdymo karjerai prielaidomis, suvokti verslumo naudą sau ir 

visuomenei. 

2. Įvertinti asmenines galimybes ir ugdytis gebėjimą pristatyti save darbdaviui, naudotis 

informacijos šaltiniais. 

3. Rengti projektus, planuoti išteklius, dirbti komandoje.  

Autorės 
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I SKYRIUS  

 ĮVADAS Į VERSLUMĄ 

          TIKSLAI: 

 Susipažinti su verslumo ugdymo karjerai prielaidomis. 

 Suprasti verslumo sąvoką. 

 Suvokti verslumo naudą sau ir visuomenei. 

 

VERSLUMAS – PAMATAS SĖKMINGAM GYVENIMUI IR VEIKLAI 

 „Senovėje turtingiausios buvo tos šalys, kurių dosnesnė buvo gamta: dabar turtingiausios 

tos, kurių veiklesnis žmogus“ 

H.T. Koklis 

Verslumas verčia mus mąstyti produktyviau, keičiasi mūsų požiūris į save ir mus 

supančią aplinką, daro mus ryžtingesnius ir veiklesnius, skatina keistis ir keisti kitus. Mes 

tobuliname savo asmenines, socialines, vadybines bei asmenines kompetencijas. Turimas 

žinias galime pritaikyti kasdieniniame, profesiniame gyvenime ir įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Verslumo ugdymas pasiekiamas ir grindžiamas aktyvia, savarankiška veikla, skatinančia 

mąstyti ir veikti.  

Prisitaikyti prie naujų ekonominių sąlygų nėra lengva, nes gyvenimas modernėja, 

aktyviai į mūsų namus, mokyklas, įmones ir organizacijas skverbiasi naujausios 

technologijos, mums reikalingos ne tik žinios, bet ir įgūdžiai kaip individams ir kaip 

visuomenės nariams. Jeigu neugdysime savo asmeninių gebėjimų, tai negalėsime 

prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios visuomenės ir negalėsime pasinaudoti galimybėmis 

ir sugebėjimais. Kartu su akademiniu jaunimu  keisis jų tėveliai ir pedagogai. 

Verslumas šiandieninėje aplinkoje labai svarbus, kadangi mes gyvename žinių 

visuomenėje. Bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, matematinis raštingumas, gamtos 

mokslų ir technologijų žinios, informaciniai gebėjimai, mokymasis mokytis, asmeninės ir 
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pilietinės kompetencijos, verslumas, kultūrinis išprusimas – tai savybės, kurios padės 

žmogui gyventi, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir kūrybiškai keisti savo aplinką. 

Ekonominei visuomenei reikalingi savarankiški, iniciatyvūs atsakingi ir kūrybingi 

darbuotojai, kurie sugebėtų planuoti, veikti ir nuolat kontroliuoti atliekamą darbą. 

 Pagrindinės mokyklos lygmeniu verslumo mokymo tikslas yra ugdyti tokias mokinių 

asmenines savybes: kūrybiškumą, iniciatyvumą ir nepriklausomybę. Jos skatina verslumo 

nuostatų ugdymą, jos bus naudingos jaunimui ateityje, nepaisant to, kad ir kokia veikla jie 

užsiimtų. Šis mokymas jums suteiks žinių, ryšį su verslo pasauliu – tikrą pradinį verslininkų 

vaidmens visuomenėje supratimą. Tai jūs sieksite per projektinę veiklą, mokymąsi 

žaidžiant, panaudodami paprastas dalykines situacijas, ekskursijas bei vizitus į verslo 

įmones. 

Vidurinės, profesinės mokyklos arba kolegijos lygmeniu išlieka anksčiau minėtų 

asmeninių savybių ugdymo aktualumas. Verslumo ugdymas apims supratimo apie darbą 

nuosavoje įmonėje kaip būsimos karjeros galimybę gilinimą, mokymąsi, darant techninių ir 

verslo žinių suteikimą. 

 Jūs pasirinksite, o gal jau pasirinkote vieną iš profesijų. Jeigu iš gausios profesijų 

pasiūlos gebėjote pasirinkti sau tinkamiausią, vadinasi visus kitus pasiūlymus atmetėte. 

Vieniems, kurie tikrai žino, ko nori, tai buvo lengva, kitiems, kurie dar neatrado savęs – 

sunku. Bet visgi jūs padarėte vieną iš svarbiausių pasirinkimų gyvenime - jūs pasirinkote 

savo profesiją. Kai kurie iš jūsų supras, kad gyvenimas yra didelė mokykla, gilins įgytas 

žinias kolegijose ir universitetuose, o kai kurie mokysis iš gyvenimo. 

Mokydamiesi specialybės, jūs įgyjate profesinių – dalykinių žinių ir įgūdžių. Siekiant 

savo pasirinktų gyvenimo tikslų, reikia gerai pažinti save ir lavinti savo įgimtus bei įgytus 

įgūdžius. Jei jūs sportuojate, treniruojate savo kūną, žinote, kad netreniruojami raumenys 

silpsta. Taip ir nenaudojami bei nelavinami gabumai gali išnykti net nespėję pasireikšti. 

Todėl neužtenka tik žinoti, kad jūs turite vienokių ar kitokių gabumų, svarbu suprasti, kokių 

gabumų jums trūksta, kuriuos gebėjimus reikia ugdyti. Siekdami savo tikslų, jūs turite 

lavinti visus įgūdžius, kurie yra reikalingi tiems tikslams įgyvendinti. Čia, kaip ir sporte, 

norint laimėti, reikia treniruotis. Tikslų siekimas – gyvenimo esmė, ir jų neturėti gali tik 
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savimi nepasitikintys žmonės. Gyvenimas kaip kelionė: jei žinote, kur norite nueiti, 

greičiausiai ten ir nueisite. Tikslus reikia užsirašyti, nuolatos juos peržiūrėti ir patikrinti, ar 

teisinga kryptimi einate. Privalote apibrėžti tikslus ir priežastis, kodėl norite to pasiekti. Juk 

neužtenka pasakyti, kad norite būti turtingas, reikia nusakyti tikslią pinigų sumą, įvardinti 

nuosavybę ar kitus daiktus, kuriuos norite įsigyti.  

Jūsų gyvenimo pilnatvė ir kokybė labai priklauso nuo jūsų darbštumo, atkaklumo, 

užmojų, ryžto ir tikėjimo savo sėkme, nes jau pats tikėjimas tuo, ką darai ir ko sieki, neša 

sėkmę. Taigi pagalvokite, ką galėtumėte padaryti dėl savęs? Gal išties ir reikia pradėti nuo 

savęs? 

Pažvelkite į save iš šono, ką jūs matote ir ko jūs tikitės iš šito žmogaus. Padrąsinkite, 

pakritikuokite, pasidžiaukite, pabandykite pamatyti gerąsias ir blogąsias puses. Tai jau 

pradžia.  

Norėdami padaryti gerą įspūdį, atminkite, jog pirmas įspūdis yra stipriausias ir tam 

turite tik vieną minutę. Pirmas įspūdis – visų stipriausias įspūdis. Verslo pasaulyje 

pirmasis įspūdis susidaromas iš rankos paspaudimo. Tai yra verslininkų ritualinis paprotys, 

todėl svarbu žinoti, kaip teisingai tai atlikti. Gal jums yra kas sakęs, kad stovėtumėte tiesiai, 

pakeltumėte galvą. Kad tai yra svarbu, tai tikra tiesa. Kai rengiatės paspausti ranką, 

laikykitės tiesiai, žiūrėkite žmogui į akis ir šypsokitės. Tuo jūs parodysite savo 

kompetenciją ir pasitikėjimą savimi.  

Jūs sudarysite apie save tikrai gerą įspūdį, jeigu, su kuo nors susipažindami, laikysitės 

tam tikrų taisyklių: 

• Pasitikėkite savimi 

• Būkite garbingi 

• Būkite atidūs ir dėmesingi 

• Būkite mandagūs 

• Gerbkite patys save 

• Laikykitės gerų manierų 

• Komunikuokite gražiai, laikykitės kalbos kultūros 

 

Antros progos pirmam įspūdžiui nebeturėsite! Ateityje jums teks ne kartą pristatyti 

save, savo idėjas, projektus ar savo firmą, pristatyti savo kolegas, bendraminčius ir draugus. 
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Vieni iš jūsų jau turite ateities planų, kiti juos susikurs mokydamiesi, studijuodami. 

Bet kuriuo atveju, ar tai bus tolesnės studijos, ar darbas verslo įmonėje, o gal ir pradėtas 

verslas, tam reikia ruoštis dabar. Norint įsidarbinti įmonėje ar organizacijoje, reikia būti 

tokiam darbuotojui, kokio pageidauja darbdaviai: tai iniciatyviam, kūrybingam, 

sugebančiam bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti problemas, perprasti naujoves. Siekiant 

įkurti savo verslą, reikia turėti idėją ir sugebėti ją įgyvendinti. Tam reikės verslo planavimo, 

organizavimo, vadovavimo ir apskaitos įgūdžių. Šiuos įgūdžius jūs galite įgyti mokykloje, 

kolegijoje. Įsidėmėkite, kad žinojimui nėra ribų. Tiesiog reikia mokėti teisingai pasirinkti, 

kokių žinių ar įgūdžių jums reikia. Jei nuspręsite, kad jums labiausiai patiktų dirbti sau – 

įkurti savo verslą, jūs visada rasite būdų, kaip pagilinti savo žinias šioje srityje ir išsiugdyti 

reikiamus įgūdžius. Bet pirmiausia reikia žinoti, kokių žinių ar įgūdžių jums trūksta. 

Pasirinkus darbą, jums taip pat reikės tobulintis tose srityse, kurios susiję su jūsų veikla. 

Privalėsite išmokti pasirinkti, kas jums labiausiai reikalinga jūsų darbe, ir kelti savo 

kvalifikaciją pasirinktoje srityje. 

ĮSIDĖMĖTINA 

• Verslumo ugdymas pasiekiamas ir grindžiamas aktyvia, savarankiška veikla, skatinančia 

mąstyti ir veikti. 

• Pirmas įspūdis – visų stipriausias įspūdis. 

• Privalėsite išmokti pasirinkti, kas jums labiausiai reikalinga jūsų darbe, ir kelti savo 

kvalifikaciją pasirinktoje srityje. 

Klausimai ir užduotys  

1. Kokius reikalavimus kelia šiuolaikinė žinių visuomenė? 

2. Kodėl svarbu gebėti išsikelti tikslus? 

3. Kokia pirmojo įspūdžio reikšmė? 

UŽDUOTIS 

Darbas poroje, užduoties laikas – 10 min. 

Paimkite vienas iš kito interviu. Paklauskite pašnekovo: 

– koks vardas, pavardė, 

– kur mokėsi ir kokį įgijo išsilavinimą, 
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– kodėl pasirinko šią specialybę, 

–kokie pomėgiai, 

–kokios svajonės, tikslai ir kt. 

Pagalvokite, kaip įdomiau pristatyti savo interviuotoją. Pristatykite. 

Pasiūlymas – kiekvieną kalbėjusį palydėkite plojimais. 

VERSLUMO SAMPRATA  

 „Svarbu nestovėti vietoje. Gyvenimas – tai įvykiai, o ne žodžiai. Svarbu judėti.“ 

Alfred Adler (1870–1937) 

Ugdymo karjerai procese vis labiau ryškėja mokyklos ir bendruomenės 

bendradarbiavimas. Šiuolaikinis verslumo ugdymas karjerai yra bendruomenės ir ugdymo 

institucijų pastangos, nukreiptos padėti asmenims geriau pasirengti darbui, įgyti 

prisitaikymo gebėjimų, leidžiančių atitinkamai keistis visuomenei, siekiant, kad darbas taptų 

reikšmingesne ir didesnį pasitenkinimą teikiančia jų gyvenimo stiliaus dalimi. 

Verslumo ugdymą karjerai apibrėžia ugdymo turinys – nustačius aiškius tikslus 

ugdymo programose ir jų įgyvendinimo praktikoje gaires atsiranda tvirtesnis verslumo 

ugdymo pagrindas. 

Verslumo sąvoka kildinama iš anglų kalbos žodžio entrepreneurship (Tarptautinių 

žodžių žodynas, 2006), kuris siejamas su mokėjimu iš naujo atrasti galimybę realizuoti save 

ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Tačiau tai yra tik abstraktus verslumo apibūdinimas, 

kuris neatskleidžia verslumo sąvokos esmės. Verslumas gali turėti dvi reikšmes – tai 

verslumas plačiąja ir siaurąja prasme. Siaurąja prasme – verslumas suprantamas kaip 

mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę vertę –  tai mokėjimas uždirbti pinigus, mokėjimas 

pritraukti investicijas bei mokėjimas savo veikla sudominti potencialius paslaugos ar prekės 

vartotojus. Šis apibrėžimas yra siauras, kalbant apie jaunimo verslumą arba verslumą 

jaunimo organizacijose. Pažvelgus į verslumą plačiąja prasme, susiduriama su tam tikra 

problema, nes iki šiol nėra sutariama dėl šio apibrėžimo. Tai galima pastebėti netgi skaitant 

skirtingus valstybinių institucijų dokumentus, kuriuose verslumas apibrėžiamas skirtingai 

arba adaptuojamas apibrėžimas taip, kad atitiktų tam tikros institucijos veiklą ir prioritetus. 

Apibendrinant galima pateikti apibrėžimą, kuris apimtų ne tik mokėjimą ir gebėjimą kurti 
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ekonominę vertę, bet taip pat socialinės vertės kūrimą. Verslumas plačiąja prasme yra 

įgimtas ar įgytas asmeninių savybių rinkinys, kuris leidžia kurti ekonominę, socialinę ir 

visas kitas vertes. Verslumas ekspertų apibrėžtas kaip didžiąja dalimi išugdomų savybių 

rinkinys. Kaip pažymi Vaidelis, dažniausia klaida yra siauras verslumo sąvokos supratimas, 

verslumą apibrėžiant tik kaip verslo kūrimą.  

Verslumas reikalingas visiems kasdieniniame gyvenime, darbe ir visuomenėje, leidžia 

darbuotojams geriau suvokti savo darbinės veiklos kontekstą ir geriau pasinaudoti 

galimybėmis, sudaro sąlygas verslininkams pradėti visuomeninę arba komercinę veiklą. 

Verslumo apibrėžimo pagrindiniai komponentai: gyvenimo būdas, kada planuoji pats, 

aktyvus veikimas, aktyvi pozicija gyvenime, pozityvus mąstymas – pozityvi reakcija į 

nesėkmes, pasitikėjimas savimi, bendravimo menas – gali gauti naudos, išlikdamas malonus 

kitiems, įvertinta rizika, sugebėjimas priimti sprendimus, greitų sprendimų priėmimas, 

prognozavimas, “matymas” į priekį, intuicija, kiti vadybiniai įgūdžiai, savimotyvacija, 

savirealizacija, laiko planavimas, sugebėjimas patraukti, suburti žmones bendrai veiklai, 

imlumas naujovėms, kritiškas požiūris, pilietiškumas, sugebėjimas „parduoti save“, tiek 

teorinės žinios, tiek praktiniai įgūdžiai, loginis mąstymas. 

Jei verslumą siektume apibūdinti kaip šiuolaikinės organizacijos bruožą, galėtume 

remtis Turner nuomone, kad verslumas – tai savanoriškas bendras darbas, rizikavimas, 

kūrimas, įgyvendinimas, gebėjimas iškelti ir sėkmingai diegti novatoriškas idėjas, kuriomis 

siekiama kuo plačiau panaudoti galimybes, neapsiribojant esamais moduliais, struktūra ir 

ištekliais. Siekdami susisteminti mokslininkų nuomones apie verslumo esmę, Kaufmann ir 

Dant pasiūlė verslumo sąvokų klasifikaciją, kuri pateikta 1 lentelėje: 
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1 lentelė   

Verslumo sąvokų grupės 

Apibrėžimai 

1 grupė 2 grupė 3 grupė 
Išryškinantys 

verslininkui būdingus 
charakterio bruožus ar 

savybes 

Susiję su 
verslininkystės procesu 

ir jo rezultatais 

Nukreipti į verslininko veiklą 

 
 

lyderystė,  
 

motyvacija,  
 

kūrybiškumas, 
 

 gebėjimas rizikuoti,  
 

gebėjimas spręsti 
problemas,  

 
gebėjimas priimti 

sprendimus,  
 

 
 

naujų įmonių kūrimas, 
 

 naujų gaminių ar jų 
analogų įdiegimas,  

 
inovatyvių išteklių 
susiliejimas naujų 
pokyčių aplinkoje 

 
 

poreikių tenkinimas,  
 

rinkos deficito įveikimas,  
 

įsijungimas į naujas rinkas,  
 

naujų vadovavimo struktūrų 
kūrimas,  

 
tiekimo šaltinių ir rinkos vietų 

paieška,  
 

į pelną orientuoto verslo 
iniciavimas, palaikymas ir 

vystymas,  
 

organizacijos valdymo kontrolė 
 

Šaltinis: Kaufmann, Dant 

Šiuolaikinėje žinių visuomenėje darbo rinkos poreikių kaita itin dažna, aktualus yra 

mokymasis. Mokymasis, kuris palankus verslumo savybėms ugdyti, susijęs su bendrųjų, 

specialiųjų, susijusių su konkrečia profesija gebėjimų įgijimu. Besikeičianti darbo rinka 

reikalauja iš individo numatyti, t.y. projektuoti savo karjeros pokyčius ir gebėjimus 

prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Kaip teigia Zakarevičius, naujausia vadybos teorijų srovė, 

išsivysčiusi devintajame dešimtmetyje, propaguoja kompleksinį požiūrį į organizacijos 

veiklos sėkmės priklausomybę nuo daugelio vadybos elementų – apibendrintai vadinama 

sėkmingų organizacijų teorija. Pagal Peters ir Waterman tobulos šiuolaikinės organizacijos 

vienas iš bruožų – autonomiškumas ir verslumas. Verslumas šiuo atveju suprantamas kaip 

novatoriškumas, rizika, sugebėjimai integruoti idėjas, mobilizuoti personalą, toleruoti 

nesėkmes. Verslumas svarbus ir kaip efektyvios vadybos elementas. Zakarevičiaus 
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nuomone, visos sėkmingų organizacijų teorijos vienu iš svarbių efektyvios vadybos 

elementų laiko verslumą. Zakarevičiaus nuomone, verslumas kaip tik pasireiškia būtent 

smulkaus verslo organizacijose. Autorius verslą vadina organizaciją, kurioje ekonominiai, 

socialiniai, vadybiniai mechanizmai veikia taip, kad yra visos galimybės integruoti 

darbuotojų inovacines, kūrybines, vadybines idėjas, mobilizuoti juos ir kitus resursus šių 

idėjų įgyvendinimui. Kaip tik organizacijoms augant, didėjant, vykstant vadybinio darbo 

pasidalinimui, iškyla pavojus verslumo atmosferai.  

Nėra vieno teisingiausio ar tikslingiausio verslumo apibūdinimo. Pasirinkite jums 

suprantamiausią ir tinkamiausią. Verslumas  

– tai asmens mąstymo būdas ir asmeninės socialinės, vadybinės bei asmeninės 

kompetencijos, leidžiančios turimas žinias pritaikyti kasdieniniame 

gyvenime, t.y. konkretūs gebėjimai, suteikiantys galimybę ne tik organizuoti 

savo verslą, bet ir prisiimti riziką už padarytus sprendimus. – įgimtos ir 

įgytos žmogaus savybės, leidžiančios jam novatoriškai mąstyti ir aktyviai bei 

rizikingai veikti visose gyvenimo situacijose; 

– tai siekimas naujų idėjų, projektų įgyvendinimo, t. y. sugebėjimas sėkmingai 

organizuoti ir valdyti savo gyvenimą bei verslą, pelningai gaminti prekes ar 

teikti paslaugas. Tai – mąstymas ir veikimas; 

– tai naujos rizikingos veiklos kūrimo ir naujai sukurtos rizikingos veiklos 

pelningumo augimo procesas; 

– tai specifinis ūkio subjekto aktyvumas, pasireiškiantis ekonominių sprendimų 

priėmimu ir įgyvendinimu. 

Verslumas ugdomas mokantis ekonomikos. Tačiau, manoma, kad to nepakanka. Ar 

galima išmokti verslumo? Ar kas gali išmokti būti muzikantu? Taip, gali būti išmokytas 

ritmo, kompetencijos, jausmingumo, dinamiškumo, bet tai priklauso nuo žmogaus 

charakterio, temperamento, gabumų, aistros, įsipareigojimų ir veikimo. Vadinasi, tokiomis 

pačiomis sąlygomis žmogus gali būti išmokytas būti verslininku. Norint įgyvendinti savo 

siekius, jums reikės daugiau ar mažiau būti versliam. Verslininko verslumo savybes 

(sugebėjimus) galima skirstyti į dvi grupes: įgimtas ir įgytas. Prie įgimtų savybių galima 

priskirti: intuiciją, azartiškumą, karjerizmą, avantiūrizmą, reakciją, garbės troškimąs, 
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pasitikėjimą savimi, norą gyventi „plačiai“. Įgytomis savybėmis galima laikyti visas tas, 

kurias asmuo įgyja besimokydamas ar praktiškai veikdamas – tai pirmiausia žinios ir 

praktinis patyrimas, suformuojantis universalius bei specifinius įgūdžius. Pastarąsias 

savybes galima būtų pavadinti profesinėmis (dalykinėmis).  

Verlumas - tai novatoriškumas + mąstymas + aktyvus bei rizikingas veikimas. 

Verslumas - tai norėjimas + mokėjimas + galėjimas (mąstyti ir veikti). Verslumas tai: 

1. Tikėjimas savo sėkme ir užsibrėžtų tikslų siekimas: žiūrėjimas į ateitį, optimizmas, 

siekimas įvykdyti užduotis, energingumas, pasitikėjimas savimi, atkaklumas, atsidavimas 

darbui. 

2. Noras būti nepriklausomam: turėjimas savo nuomonės.gebėjimas pačiam priimti 

sprendimus, mokėjimas dirbti savarankiškai, netradicinių sprendimų pomėgis.  

3. Kūrybingumas; sugebėjimas formuluoti nauja idėjas, išradingumas, smalsumas, 

naujovių ir permainų pomėgis.  

4. Apskaičiuota rizika:gebėjimas dirbti ir priimti sprendimus, neturint visapusiškos 

informacijos, savo galimybių įvertinimas, užsibrėžiant sunkius, bet pasiekiamus tikslus.  

5. Veržlumas ir ryžtingumas; sugebėjimas pasinaudoti gyvenimo duotomis 

galimybėmis, tikėjimas, kad pats esi likimo kalvis.  

Šie gebėjimai reikalingi ne tik verslininkams, jie reikalingi kiekvienam, kad galėtų 

sėkmingai vadovauti, įsidarbinti konkurencinėje darbo rinkoje, stengiantis išlaikyti turimą 

darbo vietą. 
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Susiduriantys su gyvenimo iššūkiais ir siekiantys verslo plėtros  

• Būkite kantrūs ir ištvermingi. 

• Raskite darbą, kuris jums patinka. 

• Elkitės su žmonėmis pagarbiai.  

• Galvokite plačiai. Neturėkite perteklinių išteklių, bet tik tuos, kurie 

gali idėjas paversti realybe  

ĮSIDĖMĖTINA 

• Verslumas –  įgimtos ir įgytos žmogaus savybės, leidžiančios jam 

novatoriškai mąstyti ir aktyviai bei rizikingai veikti visose gyvenimo 

situacijose.  

• Verslumas – tai siekimas naujų idėjų, projektų įgyvendinimo, t. y. 

sugebėjimas sėkmingai organizuoti ir valdyti savo gyvenimą bei 

verslą, pelningai gaminti prekes ar teikti paslaugas. Tai – mąstymas ir 

veikimas.  

Klausimai ir užduotys  

1. Paaiškinkite žodžio „verslumas" prasmę? 

2. Kodėl naudinga būti versliam? 

3. Ar galima išmokti verslumo? 

4. Išvardinkite versliam žmogui būdingas savybes. 

5. Sukurkite ir parašykite savo verslumo formulę. 

UŽDUOTIS 

Parašykite vienoje lapo pusėje, kokias įgimtas ar įgytas savybes jūs turite, kitoje lapo 

pusėje parašykite, kokių jums profesinių savybių ir įgūdžių reikia. Palyginkite ir 

įsidėmėkite, kur dar turėsite padirbėti. 
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II SKYRIUS  

PROJEKTINĖ VEIKLA 

           TIKSLAI: 

o Apibrėžti projekto sąvoką. 

o Suprasti projektinės veiklos naudą. 

o Susipažinti su projektų klasifikacija, struktūra, rengimo 

etapais. 

o Apžvelgti projektų temų sritis. 

 

PROJEKTO SAMPRATA 

„Niekada didingi tikslai nebuvo pasiekti be entuziazmo” 
Ralph Waldo Emerson (1803–1882) 

Lietuvoje vykstantys socialinio gyvenimo pokyčiai skatina ieškoti naujų veiklos būdų, 

kurie padėtų operatyviai ir kokybiškai spręsti iškylančius klausimus. Tam ypač tinka 

projektinė veikla. Šiuolaikinės verslo, švietimo ir kt. organizacijos ja suinteresuotos, nes per 

gana trumpą laiką išsprendžiamos svarbios veiklos efektyvumo ir kokybės problemos, 

kuriami ar keičiami veiklos būdai bei metodai.  

Projektus rengti ir valdyti yra sudėtinga: būtinos ne tik tam tikros žmogaus asmeninės 

savybės (aktyvumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, komunikabilumas, atsakomybės 

prisiėmimas, organizuotumas ir kt.), bet ir dalykinė kompetencija, t. y. specialus 

pa(si)rengimas. Projektų metodo taikymas Lietuvos mokyklose pradėtas tik prieš keletą 

metų. Tai skatina susieti įgytas teorines specialybės dalyko žinias ir praktinės veiklos 

problemas, kurioms spręsti būtini gebėjimai: dirbti komandinį darbą, jausti atsakomybę už 

pasirinktą problemą ir jos sprendimą bei siūlyti praktines rekomendacijas. Projektų kūrimas 

skatina kūrybiškumą, aktyvumą, savarankišką mąstymą ir veiklą, padeda sisteminti įgytas 

žinias, ugdo išmintį. Jaunimas patiria pasitenkinimą mokymusi, geba įvertinti savo 

galimybes ir planuoti veiklą, optimaliai sąveikauti su aplinka, valdyti konfliktines situacijas. 

Projektinė veikla mokymosi metu gerina ugdytojų ir ugdytinių tarpusavio sąveiką, 

bendravimą, bendradarbiavimą ir santykius. Projektinio darbo privalumas – į procesą, 
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aktyvią veiklą nukreipta individuali ar kolegiali grupės darbo, mokymosi forma. Šio metodo 

taikymas – tai ne tik mados šauksmas, bet ir galimybė ugdyti būsimų specialistų gebėjimus 

pažinti, kurti ir valdyti realius projektus, skatinti teigiamus pokyčius ugdymo aplinkoje. Tai 

leidžia didinti jaunų specialistų konkurencingumą, siekti karjeros, nes darbdaviai ypač 

vertina darbuotojus, gebančius rengti ir valdyti projektus. 

Anksčiau projekto sąvoka dažniausiai vartota inžinerijos, technikos specialistų 

profesinėje veikloje ir reiškė dokumentų, brėžinių, apskaičiavimų, būtinų konkrečiam 

objektui sukurti, pastatyti, pagaminti, visumą. Šiandien projektai kuriami sprendžiant verslo, 

mokslo, meno, technikos, technologijų, inovacijų, investicijų, socialinius bei kitus 

uždavinius. Atitinkamai pasikeitė (išsiplėtė) ir projekto sąvokos samprata.  

Projekto sąvoka vadybos teorijoje ir praktikoje apibūdinama įvairiai:  

• kaip laikina veikla, kurią griežtai riboja tikslūs pradžios ir pabaigos 

momentai,  

• kaip susitarimas, turintis tam tikrų tikslų, 

• kaip dokumentas, finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiantis 

ateities tikslus,  

• kaip sistema, apimanti išsikeltus tikslus, kuriems įgyvendinti kuriami 

objektai, vykdomi technologiniai procesai, nustatomi būtini ištekliai, 

numatomi valdymo sprendimai ir priemonės jiems įgyvendinti.  

Socialiniuose moksluose labiausiai priimtina tokia traktuotė: projektas – tai iš anksto 

apmąstytas ir parengtas planas, sumanymas, nukreiptas į tam tikro objekto ar sistemos 

sukūrimą ar pakeitimą, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, terminus, numatytas sąnaudas ir 

rezultatų kokybę.  

Veikla, skirta produkto projektui rengti, vadinama projektavimu. Šiuo požiūriu 

projektavimas – tai speciali technologija, apimanti konstruktyvią kūrybinę veiklą, kurios 

esmė – problemų ir jų priežasčių analizė, tikslų ir uždavinių, apibūdinančių pageidaujamą 

objekto būseną, numatymas, būdų ir priemonių iškeltiems tikslams pasiekti, parinkimas, 

pageidaujamo rezultato(–ų) vaizdo ir jo kokybės kriterijų apibrėžimas. Siekiant sukurti 

produktą, kuris tenkintų nustatytas reikmes, naudojami įvairūs ištekliai, tarp kurių, vykdant 

socialinius projektus, pažymėtini žmonės, jų žinios ir patirtis. Būtina įvertinti finansinę, 
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teisinę, etinę ir kt. sistemų apribojimus. Projekto rezultatas – norimos būklės pasiekimas, 

pageidaujamo produkto, kuris atitiktų žmonių reikmes, sukūrimas.  

Deja, ne visada pavyksta pasiekti pageidaujamą rezultatą, dažnai projekto kokybė tik 

iš dalies atitinka svarbiausius kriterijus. Dažniausiai iškylančios problemos yra susijusios su 

lėšomis, laiku ir kokybe (Martin).  

Tarptautinių žodžių žodyne rasime tokį projekto apibrėžimą: 

Projektas – iš anksto parengta dokumentacija, pagal kurią numatytą 

objektą galima pagaminti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti.  

Projektas – planinga ir organizuota veikla, kurios tikslas yra įveikti užduotį 

ar išspręsti problemą taip, kad gautume norimą rezultatą.  

Projektas – tai laikina veikla, skirta unikalaus produkto ar paslaugos 

sukūrimui.  

Socialinio gyvenimo pokyčiai sudaro sąlygas naujiems produktams ir paslaugoms, 

kurie geriau tenkintų žmonių reikmes, atsirasti.  

Produktas (lot. productus – „pagamintas“) – gaminys, daiktas, medžiaga, paslauga, 

gaunama kaip gamybos proceso ar kitokio žmogaus darbo rezultatas.  

Paslauga (patarnavimas, pagalba) – nematerialinė gėrybė; nemateriali veikla, kuri 

padeda tenkinti žmonių reikmes; tai yra funkcija ar veikla, kuri turi paklausą ar kurios 

reikia. 

Turėdami idėją ką nors pagaminti, pastatyti, patobulinti ar suremontuoti, mes turime iš 

anksto parengti dokumentaciją. Pavyzdžiui, jei nusprendėte pastatyti namą, pirmiausiai jūs 

patys savo mintyse susikuriate savo įsivaizduojamo būsto vaizdą. Tada dalijatės savo 

mintimis su artimais žmonėmis, klausiate jų nuomonės, patarimų, o kai apsisprendžiate, 

kokio jums namo reikia, Jums būtina turėti jo projektą. 

Jeigu norite įsigyti baldus, pritaikytus jūsų namui, jums taip pat reikalingas projektas. 

Viskas, ką jūs norite įgyvendinti, pirmiausia turi būti suprojektuota. Tik tada galima atlikti 

jūsų užsakymą. Projekte taip pat yra apskaičiuota, kiek kainuos medžiagos, darbas ir kita.  
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Projektų įvairovė labai didelė. Bendros, nusistovėjusios projektų klasifikacijos nėra. 

Projektai klasifikuojami pagal įvairius kriterijus: 

• Atsižvelgiant į pagrindinę projekto veiklos sritį, kurioje jis 

įgyvendinamas, skiriami šie projektų tipai: socialiniai (jiems 

priskiriami ir švietimo projektai); ekonominiai; organizaciniai; 

techniniai; mišrieji ir kt.  

• Atsižvelgiant į projektų tikslų pobūdį, galima skirti tokias projektų 

grupes: gamybos projektai (tikslas – naujas gaminys); paslaugų 

kūrimo projektai (tikslas – nauja paslauga); tyrimų projektai (tikslas – 

nauji dėsningumai, jų taikymo galimybės ir pan.); mišrūs (dažnai 

siekiant sukurti naują gaminį ar paslaugą būtina suplanuoti ir atlikti 

tam tikrus tyrimus).  

• Atsižvelgiant į sprendžiamų problemų turinį, nusakantį projekto 

aktualumą ir naujumą, projektai būna: unikalūs, originalūs, 

nepakartojami (jie negali būti tiražuojami, nes yra skirti tam tikrai 

problemai spręsti); tipiniai, kurie gali būti atkuriami skirtingose 

situacijose ir kontekstuose, juos pakoregavus (jei to reikia) ir pritaikius 

konkrečioms sąlygoms.  

• Pagal projekto apimtį, sudėtingumą, dalyvių skaičių ir įtaką aplinkai 

projektai gali būti: monoprojektai (atskiri, nepriklausomi, 

nesudėtingi); multiprojektai (sudėtingas projektų kompleksas ar 

programa, susidedanti iš tarpusavyje susijusių monoprojektų); 

megaprojektai (labai sudėtingi projektai, pvz., tikslinės regionų plėtros 

programos, apimančios keletą mono– ir multiprojektų).  

• Projekto geografijos požiūriu skiriami šie projektai: lokaliniai; 

regioniniai; nacionaliniai; tarptautiniai.  

• Pagal veiklos trukmę skiriami šie projektų tipai: trumpalaikiai (iki 3 

metų); vidutinės trukmės (nuo 3 iki 5 metų); ilgalaikiai (besitęsiantys 

daugiau kaip penkerius metus).  
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Projektas apima jūsų idėją nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo projektavimo iki realaus 

įgyvendinimo. Idėja – mintis, siekis, suteikiantis veiklai kryptį, pagrindinė praktinės veiklos 

mintis. 

Tokius projektus, kuriuose yra brėžiniai ir apskaičiavimai, daro tos srities specialistai. 

Pvz. jei norite turėti namo projektą, tai architektūrinę dalį atliks architektas, statybinę – 

statybininkas šiluminę – inžinierius šilumininkas, vandentiekio ir kanalizacijos dalį– 

inžinierius santechnikas.  

Projektą sudaro daug dalių. Unikalumas, aiškus tikslas, trukmės apibrėžtumas – tai 

pagrindiniai požymiai, skiriantys projektą nuo kitokio pobūdžio veiklos. Taigi originalus 

patiekalo pirmasis paruošimas gali būti laikomas projektu, o kasdieninis jo gaminimas 

restorane – ne. Nepaisant didelės projektų įvairovės, kiekvienam iš jų keliami trys 

pagrindiniai reikalavimai, už kurių įgyvendinimą atsako projekto vadovas.  

Reikalaujama, kad projekto darbai būtų atlikti kokybiškai, laiku, numatyto biudžeto 

ribose.  

Problemų yra visose srityse, taigi ir projektai gali būti daromi įvairiausi. Geriausi 

projektai yra įgyvendinami mokyklose. Gausu pavyzdžių, kaip problemos sprendžiamos 

rengiant projektus: tai moksleiviškos, studentiškos kavinės ar baro įkūrimas ugdymo 

įstaigoje, poilsio ir pramogų organizavimas, rašiklių, lipdukų, ženkliukų su mokyklos 

simbolika gamyba ir prekyba, laikraščio apie mokymo įstaigą leidyba ir prekyba ir kt.  

Bet kuri sudėtingesnė idėja, jei jūs norite ją įgyvendinti, pirmiausia turi būti išdėstyta 

popieriuje. Jei sugebate ją užrašyti, pateikti veiksmų planą, t. y. nustatyti idėjos 

įgyvendinimo eigą ir numatyti, kiek tam reikės laiko, kokių ir kiek prireiks išteklių (pinigų, 

medžiagų, žinių, įgūdžių ir t. t.), jūs galite įrodyti sau ir kitiems, kad tai įgyvendinama idėja. 

Pradėdami verslą, jei jūs norite gauti paskolą ar susirasti partnerį, kuris sutiktų investuoti 

savo pinigus, jūs turite parengti verslo planą, o tai irgi projektas, nes jūs projektuojate savo 

verslą. Projektai daromi visose gyvenimo srityse, ir jie būna labai įvairūs. Net jei 

organizuojate renginį, jūs  taip pat projektuojate, nes turite numatyti laiką, programą, 

išlaidas ir t. t. 
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ĮSIDĖMĖTINA 

• Projektas – iš anksto parengta dokumentacija, pagal kurią numatytą 

objektą galima pagaminti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti.  

• Projektas – planinga ir organizuota veikla, kurios tikslas yra įveikti 

užduotį ar išspręsti problemą taip, kad gautume norimą rezultatą.  

• Projektas– tai laikina veikla, skirta unikalaus produkto ar paslaugos 

sukūrimui 

• Idėja – mintis, siekis, suteikiantis veiklai kryptį, pagrindinė praktinės 

veiklos mintis. 

• Projekto darbai turi būti atlikti kokybiškai, laiku, numatyto biudžeto 

ribose.  

Klausimai ir užduotys 

1. Kas yra projektas? 

2. Kodėl naudinga rengti projektus? 

3. Pagal kokius kriterijus klasifikuojami projektai? 

UŽDUOTIS 

Prisiminkite, kokiuose projektuose dalyvavote, su kokiomis problemomis susidūrėte, 

kas sekėsi ar nesisekė. Pasidalinkite savo patirtimi su draugais. Pristatykite įsimintiniausius 

praktinius veiklos projektus. 

PROJEKTO STRUKTŪRA IR RENGIMO ETAPAI 

„Pasiektas tikslas retai išlaiko tą žavesį, kurį turėjo tuomet, kai jo siekėme“. 
Plinijus, jaunesnysis (Gaaius Plinius Caecilius Secundis, 61–112 per. Kr.) 

Projekto trukmė yra griežtai apibrėžta, todėl priimta vartoti sąvoką projekto gyvavimo 

ciklas – tai laikotarpis nuo projekto idėjos gimimo momento iki jo užbaigimo. Dažnai 

projekto gyvavimo ciklas vadinamas tiesiog projekto ciklu. Šiame cikle išskiriami penki 

projekto darbų planavimo ir finansavimo etapai: 

Identifikavimas – Planavimas– Įgyvendinimas– Užbaigimas– Įvertinimas 

1 pav.  Projekto ciklo modelis (Martin, 2002) 
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1. Identifikavimas. Pirmiausia nustatomos reikmės arba situacijos analize. Nustačius 

reikmes, išryškėja joms tenkinti būtino produkto vizija ir jam sukurti būtinos veiklos 

strategija. Identifikavimo etapas laikomas užbaigtu, parengus ir suderinus projekto gaires su 

suinteresuotais asmenimis (organizacijos vadovais, rėmėjais, užsakovais, klientais ir kt.). 

Gairėse apibrėžiama projekto tema, pateikiamas pagrindimas, nurodomas tikslas, 

uždaviniai, jų vykdymo ir kokybės kriterijai, svarbiausios projekto veiklos sritys, 

planuojamų išlaidų sąmata, jų dengimo susitarimai ir kt.  

2. Planavimas apima visus elementus, kurie sudaro projekto planą. Projekto gairėse 

pateikta projekto koncepcija plėtojama, detalizuojama, ypač akcentuojant materialinį 

išteklių ir laiko paskirstymą, tarpinių rezultatų pateikimo ir vertinimo kriterijus, projekto 

rizikos nustatymą ir valdymą, projekto monitoringo ir kontrolės tvarką, procedūras ir pan.  

3. Įgyvendinimas. Šiame etape visi projekto uždaviniai ir jų įgyvendinimui numatyti 

darbai tampa realybe, priartinančia sumanyto projekto rezultatą. Gana greitai paaiškėja, kaip 

tiksliai buvo atlikti projekto reikmių, produkto, jo kūrimo strategijos identifikavimo ir 

planavimo darbai.  

4. Užbaigimas. Atėjus nustatytam terminui, visi uždaviniai, numatyti darbai turi būti 

iki galo atlikti. Tai rodo, kad projektas visiškai užbaigtas, numatytas tikslas pasiektas. 

Visada privalu parengti ataskaitą. Su projekto rezultatais supažindinami suinteresuoti 

partneriai iš kitų organizacijų ir regionų (gana populiari konferencijų forma, informavimas 

per profesinę spaudą ir pan.). Svarbu, kad projekto užbaigimas būtų pažymimas, padėkota 

sunkiai dirbusiai komandai. Visada tikslinga apsvarstyti projekto tęstinumo galimybę.  

5. Įvertinimas. Projektas vertinamas ir jo įgyvendinimo metu (formuojamasis 

vertinimas), ir pabaigoje (sumuojamasis vertinimas). Paprastai patys projekto vykdytojai 

nurodo keletą didžiausių projekto trūkumų, problemų, tačiau svarbi ir informacija, kaip 

problemas sekėsi įveikti.  

Praktiniai taikomieji darbai gali skirtis savo užduotimi, orientacija arba užduoties 

atlikimo organizavimo formomis.  
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Pagal užduotį gali būti išskiriami du tipai:  

• Į veiklos projektavimą orientuoti darbai – šio darbo užduotyje 

numatoma parengti praktinės veiklos projektą, bet neprašoma jo 

įgyvendinti;  

•  Į praktinę veiklą orientuoti darbai – šio darbo užduotyje reikalaujama 

ne tik suprojektuoti veiklą, bet ir įgyvendinti projektą bei apibendrinti 

gautus rezultatus.  

Pagal orientaciją gali būti išskiriami du tipai:  

• Į problemos sprendimo paiešką orientuoti darbai, kuriuose pateikiama 

problema ir prašoma rasti problemos sprendimo būdą;  

• Į naujo metodo, būdo ar priemonės taikymą orientuoti darbai, kuriuose 

pateikiama metodas (–ai) ar priemonė (–s) ir prašoma susirasti jų 

taikymo sritį bei suprojektuoti taikymą.  

Pagal organizavimo formą išskiriami trys tipai:  

• Individualūs projektiniai darbai – kai užduotis atliekama  individualiai. 

• Porose atliekami projektiniai darbai – kai užduotį atlieka porose.  

• Grupiniai projektiniai darbai – kai užduoties atlikimui suformuojama 

(arba susiformuoja) grupė. 

 Į veiklos projektavimą orientuoti darbai turi savo tipinę struktūrą, į kurią įeina: 

įvadinė dalis, projekto pristatymas ir išvados. Darbo pabaigoje pateikiamas naudotos 

literatūros sąrašas ir, jei reikia, priedai. Žemiau aptarsime kiekvienos struktūrinės dalies 

turinį.  

I. Įvadinė dalis. Joje pristatoma pagrindinė projekto idėja ir jos pagrindimas, 

atsižvelgiant į švietimo ar mokymosi kontekstą, kuriame kuriamas projektas, realią situaciją 

praktinėje veikloje, tikslinę grupę ir problemą. Įvadinėje dalyje taip pat turi būti pristatomi 

projekto tikslai ir uždaviniai, pasirinkta darbo rengimo metodika (projektavimo logika). Jei 

darbą rengia grupė, tai įvade pristatoma ir darbą rengianti komanda (atsakomybės sritys ir į 

darbą įneštas indėlis) bei tarpusavio bendradarbiavimo būdai.  
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II. Projekto pristatymas. Šioje dalyje nuosekliai pateikiamas visas projektas, visos 

pagrindinės jo dalys. Priklausomai nuo užduoties kartais gali būti išskiriamas numatomo 

rezultato projektas, organizacinis projektas ir planas, o kartais detalizuojamas tik siekiamas 

rezultatas ir detaliai pristatomos atskiros jo dalys. Kartais išskiriamos situacijos apžvalgos ir 

sprendimo paieškos ar modeliavimo dalys. Projekto pristatymo dalyje turi būti visiškai 

atskleistas Jūsų siūlomas problemos sprendimo ar metodo taikymo būdas. Čia daugiausia 

dėmesio skiriama savo sprendimo siūlymui, o ne literatūros apžvalgai. Darbas su literatūra 

čia atlieka tik pagalbinį vaidmenį, pagrindinis akcentas krinta ant adaptavimo, taikymo, 

modeliavimo, konstravimo ir kūrybos.  

III Išvados. Vienos išvados gali būti daromos iš projekto rengimo proceso. Jose gali 

būti pristatoma ką individualus projektuotojas ar komanda suprato ir išmoko projekto 

rengimo metu. Bet kuriuo atveju išvadomis parodomas darbe keltų uždavinių išsprendimo 

statusas ir demonstruojamas projekto rengimo eigoje pasiektas naujas supratimas.  

Literatūros sąrašas. Čia pristatoma literatūra, kuria remiantis buvo rengiamas 

projektas ir  kuri yra nurodoma įvado ir projekto pristatymo tekste.  

Priedai. Darbo prieduose pateikiamos stambesnės schemos, detalus naudotų 

priemonių pristatymas ir kita informacija, kuri padeda suvokti darbo turinį. Kiekvienas 

priedas numeruojamas ir pateikiamas kitame naujame puslapyje. Esant daugiau kaip 3 

priedams, prieš priedus atskirame lape pateikiamas priedų sąrašas.  

Kai praktinis taikomasis darbas pristatomas viešai, reikia atskirai pasiruošti.  

Rengiant projektą, svarbu apgalvoti visus projektavimo etapus, o tam reikia pasiruošti. 

Projektą sudaro: 

• Projekto temos formulavimas. 

• Projekto tikslų, uždavinių nustatymas. 

• Projekto planavimas: projekto trukmė, veiksmų plano sudarymas, 

projekto išlaidų sąmatos sudarymas. 

• Projekto įgyvendinimas. 

• Projekto įvertinimas. 
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Projekto temos formulavimas – problemos išdėstymas, atsakant į klausimus: 

1. Kas skatina mus sukurti projektą? 

2. Kodėl ši problema yra svarbi? 

Projektų temų sritys: 

1. Kasdieninis gyvenimas (šeimos, mokyklos, socialinės aplinkos aktualijos) 

2. Profesinė sritis (gilinimasis į pasirinktą profesinę sritį, specialybę, naujų 

technologijų, informacinių ir verslo technologijų panaudojimas) 

3. Regioniniai ypatumai (istorija, geografija, nacionaliniai bruožai) 

4. Kultūrinis palikimas (literatūra, kalba, dailė, muzika) 

5. Aktualūs politikos, ekonomikos ir ekologijos aspektai.  

Tikslas ir uždaviniai 

Tikslas – bendriausias ir galutinis rezultatas, todėl dažniausiai jis būna vienas. 

Uždaviniai konkretūs, pamatuojami, nusakantys, kaip bus sprendžiama problema. Jie turėtų 

būti įvykdomi per  paskirtą ar nurodytą laiką.  

Projekto planavimas 

• Projekto trukmės nustatymas, numatant konkretų laiką, per kurį bus 

vykdomas projektas. Kai kuriems projekto įgyvendinimo etapams gali 

būti skiriami atskiri laiko terminai.  

• Veiksmų planas sudaromas pagal projekto įgyvendinimo eigą, 

suskirstant jį etapais, numatant visus darbus, kuriuos reikia atlikti, 

paskiriant atsakingus asmenis, skiriant tiems darbams atlikti laiką bei 

įgyvendinti reikalingus išteklius.  

• Projekto išlaidų sąmata sudaroma numatant išlaidas medžiagoms, 

įrangai, ryšio priemonėms eksploatuoti, kanceliarinėms prekėms, 

kelionėms, susitikimams ir kt. - tai yra išsamus ir detalizuotas visų 

projekto išlaidų pateikimas.  
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Projekto įgyvendinimas 

Jis vyksta savarankiškai dirbant visiems į projektą įtrauktiems asmenims, turint aiškiai 

apibrėžtas pareigas ir įsipareigojimus bei reguliuotai renkantis darbo grupėms bendriems 

darbams atlikti. Darbo grupių veikla turi būti koordinuojama, reguliariai renkantis visiems į 

projektą įtrauktiems asmenims, darant bendrus pasitarimus, išklausant darbo grupių 

ataskaitas, priimant bendrus sprendimus, teikiant savitarpio pagalbą, tariantis, diskutuojant 

bei vykdant bendrą veiklą.  

Vertinimas 

Vertinti turėtų visi projekto dalyviai. Vertinimo formos gali būti įvairios. Tai 

klausimynai, anketos, testai ir t. t. Tam gali būti rengiamos visų projekto dalyvių 

konferencijos, seminarai ir kt. Vertinimo procesas apima visus projekto etapus: poreikius, 

kuriems tenkinti buvo rengtas projektas, tikslus, uždavinius, projektą, rezultatus. Vertinimas 

– projekto rengimo ir įgyvendinimo procesas bei gauti rezultatai.  

Rengiant įgyvendinimui skirtus projektinius darbus reikia prisiminti, kad būtina 

apmąstyti projekto realumą: ar su turimais resursais per ribotą laiką pavyks jį įgyvendinti? 

Jei nėra pakankamų projekto įgyvendinimo sąlygų  arba neturite pakankamai išteklių (laiko 

ar medžiagų),  nesiimkite projektuoti to, ko negalėsite įgyvendinti.  

Šio tipo darbuose kartojasi prieš tai aptarti veiklos projektavimo etapai, tik čia dar 

prisideda:  

I. Projekto įgyvendinimo eigos projektavimas: planavimas ir organizacinio projekto 

parengimas.  

II. Projekto ekspertizė. 

III. Projekto įgyvendinimas konkrečioje praktinės veiklos situacijoje.  

IV. Projekto įgyvendinimo eigos apmąstymas ir apibendrinimas.  

V. Projekto įgyvendinimo rezultatų įvertinimas.  
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ĮSIDĖMĖTINA 

• Projekto cikle išskiriami penki projekto darbų planavimo ir 

finansavimo etapai. 

• Praktiniai taikomieji darbai gali skirtis savo užduotimi, orientacija 

arba užduoties atlikimo organizavimo formomis.  

• Projekto tikslas– bendriausias ir galutinis rezultatas, todėl dažniausiai 

jis būna vienas. 

• Uždaviniai  – konkretūs, pamatuojami, nusakantys, kaip bus 

sprendžiama problema.  

• Rengiant įgyvendinimui skirtus projektinius darbus, būtina apmąstyti 

projekto realumą. 

Klausimai ir užduotys  

1. Kas sudaro projekto ciklo modelį? 

2. Kokia į veiklos projektavimą orientuotų darbų tipinė projekto struktūra? 

3. Kuo skiriasi veiklos projektai nuo praktinių taikomųjų projektų? 

I. UŽDUOTIS 

Dirbdami grupėse parenkite renginio, kurį galėtumėte pravesti, projektą. Naudokite 

idėjų generavimo metodą. Paruoškite renginio programą, numatykite reikiamus išteklius. 

Projektą pristatykite viešai,  renginį reklamuokite, aptarkite ir  įvertinkite, kaip jis pavyko.  

II. UŽDUOTIS 

Pasirinkite Jums aktualiausią temą, išsikelkite idėją ir parenkite veiklos arba praktinį 

veiklos projektą. 
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III SKYRIUS   

POREIKIAI IR MOTYVACIJA  

           TIKSLAI: 

o Apibūdinti poreikių sampratą. 

o Aptarti motyvavimo priemones ir motyvacijos sampratą.  

o Išnagrinėti A. Maslow poreikių skalę. 

 

POREIKIŲ SAMPRATA, A. MASLOW POREIKIŲ HIERARCHIJA 

„Visada yra tinkamas laikas daryti tai, ką reikia“ 
Martin Luther King, jaunesnysis (1929–1968) 

Norėdami išsiaiškinti tam tikro elgesio motyvus, paprastai klausiame: „Kas vertė tave 

tai daryti?” arba „Kodėl tu taip pasielgei?“. Psichologijoje motyvacija – tai poreikis ar 

troškimas, kurie teikia elgesiui energijos ir nukreipia jį į tikslą. Apie motyvus sprendžiame 

iš elgesio. 

Poreikiai – tai žmonių biologinės ir socialinės prigimties sąlygotos reikmės, vartojant 

darbu sukurtus daiktus ir paslaugas.  

Kiekvienas nori sveikatos ir saugumo, maisto, miego, pinigų ir daiktų, kurių galima 

nusipirkti, užtikrintos ateities, seksualinio pasitenkinimo, gerovės savo vaikams, jaustis 

reikšmingu, gyvenimo aplinkos, bendravimo ir kt. Poreikių ypatybė ta, kad užtikrinant 

pastovų vienos poreikių dalies (gyvybinių poreikių) patenkinimą, atsiranda naujų, 

sudėtingesnių (sveikatos apsaugos, išsimokslinimo, kultūros, poilsio, sveikatos). 

 Žmogus nuolat susiduria su daugeliu nepatenkintų poreikių, nes galimybėms augant, 

auga ir poreikiai.  Mus ne tik stumia palankiausio dirginimo „poreikis“, bet taip pat traukia 

paskatos. Tuo pasireiškia individualaus mokymosi įtaka motyvams, nes paskata – tai 

teigiamą arba neigiamą vertę turintis aplinkos dirgiklis, kuris motyvuoja mūsų elgesį. Nuo 

mūsų patirties priklauso, kas gali motyvuoti mūsų elgesį. Ne tik vidiniai poreikiai, bet ir 

išorinės paskatos teikia energiją bei nukreipia mūsų elgesį. Kai veikia ir poreikiai, ir 
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paskatos, mes jaučiamės stumiami. Nevalgęs žmogus, užuosdamas maisto kvapą, jo labai 

užsinori. Kaip stumia įgimti biologiniai poreikiai ir traukia aplinkos paskatos? 

Vieni poreikiai yra svarbesni už kitus. Siekdami patenkinti savo poreikius, žmonės 

gamina maistą, statosi namus, perka mašimas, bendrauja su kitais žmonėmis, užsiima 

kūryba, rašo knygas, daro išradimus. Mūsų poreikiai yra beribiai, kinta ir turi tendenciją 

didėti. Jų negali patenkinti joks verslininkas, kuris ir laimi versle tada, kai sugeba atspėti 

mūsų poreikius ir juos patenkinti.  

Kad geriau suprastumėme žmonių poreikius, susipažinkime su žymaus psichologo 

Abrahamo Maslow (1970) poreikių hierarchija. Jis tyrimus pradėjo 1935 metais. Poreikius 

suskirstė į 5 grupes.  

 Piramidės apačioje yra fiziologiniai poreikiai (maisto, vandens, pastogės). Tik tuomet, 

kai šie poreikiai patenkinami, kyla saugumo poreikis, vėliau pasireiškia tik žmogui būdingi 

poreikiai mylėti ir būti mylimam, savigarbos poreikis. Aukščiausiais iš visų, anot Maslow 

(1971) – tai visų galimybių įgyvendinimas (saviraiška). 

 
2 pav.   A. Maslow poreikių hierarchija  

Šia piramide norėta parodyti, kad žemesnio lygio poreikiai turi būti patenkinti 

anksčiau nei aukštesnio lygio, t. y. kol nepatenkinti žemesni poreikiai, nebus patenkinti ir 

aukštesni.  
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Fiziologiniai poreikiai 

Tai yra pagrindiniai normaliam kūno egzistavimui reikalingi poreikiai, tokie kaip 

deguonis, drabužiai, vanduo, maistas, kurių patenkinimo lygis lemia pačią žmogaus 

išgyvenimo galimybę. Tai stipriausia poreikių grupė. Kol šios grupės poreikiai bent iš dalies 

nėra patenkinti, į kitas grupes dėmesys nekreipiamas.  

Saugumo poreikiai  

 Jie apima saugumo jausmą, būstą, apsaugą nuo pavojų. Jie susiję su kiekvieno 

žmogaus noru jaustis saugiai, nepatirti fizinio skausmo, nepatekti į nenumatytas nepalankias 

situacijas. Tai skatina vartotojus dalį lėšų taupyti, skirti jas draudimui, sveikatos apsaugai.  

Priklausomumo poreikiai 

 Galimybė juos patenkinti atsiranda tada, kai pirmųjų grupių poreikiai jau patenkinti. 

Tai priklausymo tam tikrai žmonių grupei poreikis. Pvz. šeima, draugai, grupė, prie kurios 

galima prisišlieti. Draugystės, meilės, prisirišimo jausmas. Todėl šie poreikiai dar vadinami 

meilės ir prisirišimo poreikiais. Šie poreikiai apima siekimą būti pripažintam, mylimam 

šeimoje ir kitose žmonių grupėse, bendrauti su pageidautinais žmonėmis. Socialiniai 

poreikiai labai priklauso nuo amžiaus. Noras nesijausti vienišam ir priklausyti kokiai nors 

grupei ypač būdingas paaugliams ir senyvo amžiaus žmonėms.  

Pagarbos poreikiai 

Šie poreikiai reiškiasi tada, kai vartotojo pajamos yra pakankamai didelės ir gali būti 

skiriamos jo statuso visuomenėje formavimui. Tai poreikis būti įvertintam, gerbiamam. 

Prestižas, pripažinimas, savigarba. Šiuos poreikius demonstratyviai tenkina staiga praturtėję, 

palyginti menkai išsilavinę žmonės. Kiti juos tenkina subtiliau.  

Saviraiškos ir kūrybos poreikis 

Tai aukščiausias poreikių lygis, kuris pasiekiamas, kai yra patenkinti visi žemiau 

esantieji. A. Maslow teigia, kad tai yra tikslas, kurio mes siekiame visą gyvenimą. Šis lygis 

yra beribis. Kiekvienas žmogus siekia atskleisti savo galimybes ir talentus, užsiimti 

didžiausią malonumą, teikiančia veikla.  
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Anot A. Maslow, žmonės pereina į kitą –aukštesnį poreikių tenkinimo lygį, tik 

patenkinę žemiau skalėje esančius poreikius. Ir taip iki aukščiausio lygio. Šią teoriją, 

priartinus prie realių gyvenimo situacijų, galima pateikti ir kiek kitaip: 

2 lentelė Maslow poreikių lygiai 

A.Maslow 
poreikių 

hierarchijos 
lygiai 

Poreikiai Komentaras 

1 lygis  Fiziologiniai  Geras atlyginimas 
2 lygis  Saugumo Darbo garantija ir saugios darbo sąlygos 
3 lygis  Priklausomumo  Jausmas, kad žmogus yra organizacijos 

dalis ir priklauso darbo ar mokslo grupei; 
4 lygis  Pagarbos  Pripažinimas, autoritetas ir padėtis darbo 

ar mokslo grupėje 
5 lygis Saviraiškos ir 

kūrybos  
Galimybė augti, tobulėti ir rodyti 
iniciatyvą 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Poreikiai – tai žmonių biologinės ir socialinės prigimties sąlygotos 

reikmės, vartojant darbu sukurtus daiktus ir paslaugas. 

• A. Maslow poreikių skalė: fiziologiniai, saugumo, socialiniai arba 

priklausomumo, pagarbos ir saviraiškos poreikiai. 

• Poreikių ypatybė ta, kad užtikrinant pastovų vienos poreikių dalies 

(gyvybinių poreikių) patenkinimą, atsiranda naujų, sudėtingesnių 

(sveikatos apsaugos, išsimokslinimo, kultūros, poilsio, sveikos 

gyvenimo aplinkos, bendravimo ir kt.) poreikių. Taigi bendra poreikių 

apimtis didėja.  

Klausimai  

1. Paaiškinkite, kaip suprantate sąvoką „poreikiai“? 

2. Kokią ypatybę turi poreikiai? 
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MOTYVACIJA  

„Didžiausias skirtumas tarp „svajojančio“ ir „darančio“ yra motyvacija“ 
Charlesas „Tremendous“ Jonesas 

Nuo senų laikų yra žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo 

tikslų. Tai daro vadovai, savo sprendimams įgyvendinti panaudodami motyvavimo 

principus. Veiklos priežastys, susijusios su subjektyvių poreikių patenkinimu, vadinamos 

motyvais. Motyvu paprastai tampa įsisąmonintas poreikis. Motyvu gali būti mūsų interesai, 

įsitikinimai, vertybės, gyvenimo tikslai. Kartais veiklą skatinančių motyvų funkcijas gali 

atlikti ir emocijos. Motyvai žmogaus gyvenime atlieka kelias funkcijas. Pirmiausia motyvai 

skatina žmogaus elgesį ir jį nukreipia. Be to, motyvai padeda pajusti savo veiklos prasmę, 

dalyvauja ją kontroliuojant ir keičiant. 

Motyvavimo sąvoka yra kilusi iš lotynų kalbos žodžio movere (judėti, versti). 

Motyvavimas suprantamas kaip judėjimo, veiklos priežastis, kuri skatina mus veikti, daryti. 

Motyvai gali būti konkretūs ir sąmoningi, tačiau dažniau jie būna nesąmoningi. Dažnai 

žinomos yra išorinės bendradarbio veiklos priežastys (geras uždarbis, pripažinimas, geri 

santykiai su kolegomis, pasitenkinimas darbu), tačiau tikrosios veiklos priežastys gali būti 

nuslėptos, kartais jos nedeklaruojamos sąmoningai. 

Motyvavimas – valdymo proceso dalis, reiškianti poveikio žmonių elgesiui 

darymą. 

Motyvavimas – tai darbuotojų skatinimas įvairiais galimais vadovui priimamais būdais 

ne tik vadovo, bet ir pačio darbuotojo naudai. Tai gali būti: atlyginimų kėlimas, darbuotojų 

paaukštinimas pareigose, dovanos, premijos, pagyrimai už gerai padarytą darbą ir kiti 

materialūs bei nematerialūs paskatinimai. 

Motyvai retai kada pasireiškia tiesiogiai. Tik iš parodyto aktyvumo, elgsenos galima 

spręsti apie darbuotojų motyvus, poreikius, interesus ir lūkesčius. Dažnai veikia ne vienas, 

bet visas motyvų paketas. Tam tikroje situacijoje veikiantys motyvai vadinami aktyviaisiais 

motyvais. Jie yra dominuojantys, lemia konkrečią veiklą. Taip pat vyrauja įpročių motyvai, 

kurie stiprina žmogaus nusistatymą, formuoją elgsenos kryptį. Jie dažnai vadinami požiūriu 

(įsitikinimu, interesu, neigimu).  
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MOTYVACIJA  
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spręsti apie darbuotojų motyvus, poreikius, interesus ir lūkesčius. Dažnai veikia ne vienas, 

bet visas motyvų paketas. Tam tikroje situacijoje veikiantys motyvai vadinami aktyviaisiais 

motyvais. Jie yra dominuojantys, lemia konkrečią veiklą. Taip pat vyrauja įpročių motyvai, 
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32

VERSLUMAS



 

Motyvų formavimuisi didelę įtaką daro visuomenės galimybės pasiūlyti poreikius 

atitinkantį vienokių ar kitokių žmonių motyvų „krepšelį“, o individai per savo veiklą turi 

galimybę mažesnėmis pastangomis siekti individualių tikslų.  

Žemiau pateikti dabartinėje vadyboje dažniausiai pasitaikantys darbo motyvai: 

• pasitenkinimas darbo vieta, 

• galimybė naudotis lanksčiu darbo grafiku, 

• savęs identifikavimas su pavesta darbo užduotimi, 

• socialinės atsakomybės normų bendradarbių atžvilgiu įgyvendinimas; 

• sąlygos tobulinti kvalifikaciją, 

• integracija į įmonės reikalus, atsakomybės delegavimas, savikontrolė, 

• galimybė būti informuotam apie įmonės reikalus, 

• kūrybinės veiklos galimybės, 

• galimybė priimti sprendimus. 

Norėdami motyvuoti konkretų žmogų, vadovai turi sudaryti jam galimybes patenkinti 

savo svarbiausius poreikius, kad kartu jie padėtų siekti organizacijos tikslų.  

Motyvacija – tai savęs bei kitų skatinimas tam tikrai veiklai, siekiant 

individualių bei organizacijos tikslų.  

Ir motyvacija, ir motyvavimas nagrinėja sąmoningo žmogaus elgesio skalę tarp dviejų 

kraštutinumų: refleksų ir atsiradusių įpročių.  

Dauguma vadovų pripažįsta du darbuotojų skatinimo būdus: atlygį ir bausmę. Jei 

darbuotojai daro tai, ko nori vadovai – jiems atsilygina tuo, ko jie nori: pinigais, premijomis, 

pripažinimu, skambiais titulais ir t.t. O jei darbuotojai nedaro to, ko jiems reikia, – baudžia 

juos: įspėja, peikia, atleidžia iš darbo. Žmones iš prigimties traukia malonūs dalykai, o 

bausmių jie nemėgsta. Kaip rodo tyrimai, darbuotojai pradeda dirbti geriau, jei vadovai 

pasitelkia teigiamus, o ne neigiamus motyvus. Jei imsitės teigiamų priemonių, tai ne tik 

įkvėpsite darbuotojus daryti tai, ko norite, bet ir padarysite juos laimingesnius bei našiau 

dirbančius, o tokį derinį nugalėti sunku.  
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Nėra tokio recepto, kuris skatintų visus darbuotojus. Kiekvienas turi savo 

skatinamuosius motyvus, o juos išsiaiškinti – vadovų darbas. Ne visada darbuotojams reikia 

didesnio atlyginimo. Galbūt labiau darbuotojus skatina kiti dalykai, pavyzdžiui, deramas 

gerai atlikto darbo įvertinimas, didesnė laisvė, priimant sprendimus, ar lankstesnė 

dienotvarkė. 

Dešimt būdų skatinti darbuotojus:  

• Asmeniškai padėkokite darbuotojams už gerai atliktą darbą – akis į akį, raštu arba ir 

vienaip ir kitaip. Darykite tai laiku dažnai ir nuoširdžiai. 

• Raskite laiko susitikti su darbuotojais ir juos išklausyti– tada, kada reikia. 

• Dažnai ir konkrečiai papasakokite darbuotojams apie jų darbo rezultatus. Padėkite 

juos pagerinti.  

• Gerus darbininkus paskatinkite, jiems atlyginkite ir paaukštinkite. Su blogais arba 

vos krutančiais elkitės taip, kad jie pasitaisytų arba išeitų iš darbo. 

• Suteikite informaciją apie tai, kaip kompanija uždirba ir praranda pinigus arba 

būsimus gaminius ir paslaugas bei konkurencijos strategiją. Paaiškinkite kiekvieno 

darbuotojo vaidmenį bendrame plane.  

• Įtraukite darbuotojus į sprendimų priėmimą ypač tada, kai tie sprendimai su jais 

susiję. Įtraukimas yra tolygus atsidavimui.  

• Suteikite darbuotojams galimybę augti ir įgyti naujų įgūdžių. Skatinkite, kad jie 

stengtųsi. Parodykite, kaip galima pasiekti jų tikslus kartu su organizacijos tikslais. 

Tapkite kiekvieno darbuotojo partneriu. 

• Leiskite darbuotojams jaustis savo darbo ir darbo aplinkos šeimininkais, 

savininkais. Ši nuosavybė gali būti simboliška.  

• Stenkitės sukurti atvirą, šiltą malonią darbo aplinką. Skatinkite naujas idėjas, 

pasiūlymus ir iniciatyvą. Iš klaidų mokykitės, o ne bauskite už jas.  

• Atšvęskite sėkmę – kompanijos, skyriaus ar jame dirbančių darbuotojų. Raskite 

laiko moralinį klimatą ir komandą stiprinantiems susirinkimams. Būkite kūrybingas 

ir žvalus. 

Nepamirškite, kad pripažinimo nereikia saugoti ypatingiems atvejams. Jūsų 

darbuotojai gerus darbus, tokius, kokių jūs norite, daro kiekvieną dieną. Pažiūrėkite, kada 

jie ką nors darys gerai ir dažnai, nuolatos įvertinkite jų sėkmę. 
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ĮSIDĖMĖTINA  

• Motyvavimas suprantamas kaip judėjimo, veiklos priežastis, kuri 

skatina mus veikti, daryti. 

• Motyvavimas – tai darbuotojų skatinimas įvairiais galimais vadovui 

priimamais būdais ne tik vadovo, bet ir pačio darbuotojo naudai. 

• Motyvacija – tai savęs bei kitų skatinimas tam tikrai veiklai, siekiant 

individualių bei organizacijos tikslų.  

•  Vadyboje pripažįstami du darbuotojų skatinimo būdai: atlygis ir 

bausmė. 

Klausimai 

1. Ką reiškia sąvoka motyvacija? 

2. Kaip skatinami darbuotojai? 

3. Kodėl gerai dirbančius darbuotojus reikia įvertinti nuolat? 
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IV SKYRIUS 

 GEBĖJIMAI 

 
           TIKSLAI: 

o Aptarti pagrindinių ir bendrųjų gebėjimų sąvokas. 

o Išsiaiškinti, kokių gebėjimų iš darbuotojų darbdavys tikisi 

šiandien.  

o Suprasti būtinybę mokytis visą gyvenimą,ugdyti ir tobulinti 

savo gebėjimus.  

o Išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis galima pasiekti savo 

tikslų. 

o Aptarti memų įtaką žmogui. 

PAGRINDINIAI IR BENDRIEJI GEBĖJIMAI 

„Savo sugebėjimus žmogus gali pažinti tik juos išbandęs“ 
Seneka 

Nesvarbu, kokia veikla užsiima žmogus. Jis per savo gyvenimą išlavina savo 

gebėjimus ir tuos gebėjimus taiko realiame gyvenime. Kiekvienas žmogus yra individas, 

todėl kiekvieno gebėjimai išugdomi skirtingame lygyje. Tai yra pagrindiniai gebėjimai, 

kurie mums kaip tiltas padeda atsispirti ir rinktis, projektuoti ateitį. Pagalvokite, juk visi 

lankėte pradinę mokyklą, vėliau baigėte dešimtą klasę. Ar Jūs visi išmokote vienodai 

skaityti, rašyti, piešti? Greičiausiai, kad ne. Ar susimąstėte, kodėl taip yra? Jūs pasakysite, 

kad vieni imlesni, kiti gabesni, treti tinginiai ir t.t. Tačiau visgi jūs visi sugebėjote baigti 

dešimtą klasę ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.  

Pagrindiniai gebėjimai – tai pagrindinėje mokykloje įgyti skaitymo, raštingumo, 

klausymo, kalbėjimo bei matematikos gebėjimai. Jie yra „ pagrindas“ aukštesnio lygio 

sugebėjimams ugdyti. Kodėl svarbūs bendrieji gebėjimai? Vieni pasakys, kad moku skaityti, 

rašyti, kalbėti, ko gi man dar reikia. Taip, ko gero gyvena ir dirba žmonės, turėdami tik 

pagrindinį išsilavinimą, rečiau neturėdami jokio. Tačiau pagalvokite, kaip jūs norite gyventi, 
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kokie jūsų artimiausi tikslai, ar pakaks pagrindinių įgūdžių gyventi ir dirbti konkurencingoje 

Lietuvoje, Europoje. 

Šiandien mes su jumis turime kalbėtis apie aukštesnius gebėjimus, kurių lavinimas ir 

ugdymas gali padėti kiekvienam iš jūsų svajones paversti realybe. Susipažinkite su keletu 

apibrėžimų, kurie padės jums suprasti, kas yra bendrieji gebėjimai. 

Bendrieji gebėjimai – tam tikri žinių, mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių bei savybių 

dariniai, reikalingi ir pritaikomi daugelyje profesijų. Tai yra kūrybiškumas, analitinis 

mąstymas, komunikaciniai gebėjimai, atsakingumas, partneriškumas, ir kt. 

 Bendrieji gebėjimai – tai “aukštesnio rango” gebėjimai – komunikavimas, 

matematinis raštingumas, informacinių technologijų valdymas, asmeniniai gebėjimai, kaip 

problemų formulavimas ir sprendimas, užsienio kalbų mokėjimas. Tai – gebėjimų 

kompleksas, sudarantis bet kokios srities efektyvios veiklos pagrindą (Jungtinės Karalystės 

tolesnio mokymo plėtros agentūra, 1997 m,.). Tai gebėjimai, reikalingi sėkmingam darbui, 

mokymuisi, profesiniam pasirengimui ir gyvenimu (Jungtinės Karalystės kvalifikacijų ir 

studijų programų taryba, 1998 m.). Tai gebėjimų, tinkamų daugeliui profesinės veiklos 

sričių, visuma, būtina žmogui, norinčiam tobulėti ir sėkmingai adaptuotis visuomenėje. 

 Bendrieji gebėjimai – platesnė sąvoka, negu profesija. Pavyzdžiui, Jungtinėje 

Karalystėje būtinas jų lygis nurodomas profesijų aprašymuose: 

• Pritaikomumas (mažose įmonėse reikės vienų, didelėse kitų BG). 

• Tęstinumas – gebėjimus galima tęsti visą gyvenimą, studijuojant, 

dalyvaujant projektinėje veikloje, dirbant. 

• Lankstumas – tai priklauso nuo šalies poreikių, galima ugdyti ne visus 

poreikius iš karto, o pasirinkti reikalingiausius gebėjimus ar jų lygį. 

• Prieinamumas – tai sąlygos, kurios yra sudaromos visiems visuomenės 

nariams nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, tautybės. 

• Perkeliamumas– tai savybė, leidžianti vienoje institucijoje išugdytus 

BG pritaikyti kitoje. 
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Taigi, bendrieji gebėjimai reikalingi, nes šiuolaikinėje žinių ir informacijos 

visuomenėje nepakanka siaurų profesinių ir akademinių gebėjimų. Privalome būti lankstūs 

ir gebėti prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios rinkos. Bendrieji gebėjimai sudaro galimybę 

atlikti įvairiausius darbus. 

3 lentelė Pagrindinių ir bendrųjų gebėjimų lentelė 

Pagrindiniai Bendrieji 

KOMUNIKAVIMAS 
Dalyvavimas diskusijoje. 
Rašytinės medžiagos parengimas. 
Vaizdinių priemonių naudojimas. 
Rašytinės medžiagos analizė ir 
apibendrinimas. 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
Tikslų numatymas 
Tikslų planavimas 
Tikslų įgyvendinimas.. 

MATEMATINIS RAŠTINGUMAS 
Duomenų rinkimas ir užrašymas. 
Duomenų apdorojimas. 
Duomenų pateikimas. 
 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
Problemų įvardijimas. 
Sprendimų priėmimas ir alternatyvų 
numatymas. 
Sprendimų vykdymas, įgyvendinimas. 
Sprendimo tinkamumo vertinimas. 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS  
Informacijos paieška, atradimas. 
Informacijos parengimas. 
Informacijos apdorojimas. 
Informacijos pristatymas. 
Informacinių technologijų panaudojimo 
įvertinimas. 
 

UŽSIENIO KALBA 
Klausymas. 
Kalbėjimas. 
Skaitymas. 
Rašymas. 

Darbo ir socialinių tyrimo instituto atliktos darbdavių apklausos duomenys rodo, kad 

darbdaviai šiandien norėtų darbuotojų, kurie turėtų tokių gebėjimų:  

• profesinę ir dalykinę kompetenciją, 

• socialinę kompetenciją, 

• komunikacinius gebėjimus, 

• gebėjimą prisitaikyti prie naujovių, 

• gebėjimą spręsti problemas, 

• atsakingumą, 

• kūrybiškumą, 
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• užsienio kalbų mokėjimą, 

• kompiuterinį raštingumą ir kt. 

Pasaulis nuolat keičiasi ir sparčiai veržiasi tobulos technologijos, lanksčios darbo 

jėgos, mažesnio administravimo ir atsargų taupymo amžius. Pokyčiai reikalauja naujų 

profesijų ir specialybių. Šiandien mums sunku įsivaizduoti, kokios profesijos ir darbai bus 

reikalingi po 10–30 metų. Todėl akivaizdu, kad pasirengimas karjerai turi būti tęstinis, visą 

gyvenimą trunkantis procesas, reikalaujantis naujų žinių, atsinaujinimo, gebėjimo keistis ir 

prisitaikyti. Tęstinis mokymasis, pagrįstas: mokymusi mokytis, įgyja ypatingą reikšmę ir 

svarbą žmogaus ateities planams. Žmonės yra pagrindiniai veikėjai žinių visuomenėje. 

Vertingiausia – žmogaus gebėjimas nuolat besikeičiančioje aplinkoje naudoti žinias 

veiksmingai ir protingai. Siekdami visiškai išvystyti šį gebėjimą, žmonės turi norėti ir galėti 

imti gyvenimą į savo rankas – tapti aktyviais piliečiais. Todėl nuolatinis švietimas ir 

mokymasis yra geriausias būdas priimti permainų šūkius (Mokymosi visą gyvenimą 

memorandumas). 

Kas yra darbdavio „pirkimo sąraše”? Kokie darbingumo įgūdžiai ir savybės 

dažniausiai dominuoja? Kai planuojate ką pasakyti darbdaviui apie save, naudinga žinoti, 

kokie jo lūkesčiai. Papildomai prie žinių apie save jūs turite sugebėti akivaizdžiai parodyti, 

kad sugebate valdyti neabejotinus savo įgūdžius ir asmenines savybes. Darbingumo įgūdžiai 

gali būti klasifikuojami pagal svarbius atlikimo elementus: 

• Individualus atlikimas. 

• Tarpasmeninis atlikimas. 

Individualus atlikimas yra glaudžiai susijęs su pasitikėjimu. Pasitikėjimo savimi teorija 

tvirtina, kad pasitikėjimas susijęs su „savitikėjimo lankstumu”. Tai reiškia tikėjimas, kad jūs 

galite įgyti ir vystyti naujus įgūdžius priklausomai nuo aplinkybių. Kitu atveju „fiksuotas 

savitikėjimas” kada gebėjimai, tokie kaip intelektas, yra traktuojami kaip nekintami. 

Lankstus „savitikėjimas” dar padeda susitvarkyti su nesėkmėmis ir vertinti klaidas, kaip 

pozityvią mokymosi patirtį, o ne akivaizdžius trūkumus. Todėl „savitikėjimo lankstumas” 

yra esminė savybė. Tačiau ši terminologija ir minėta teorija nėra plačiai žinomos, ir 

darbdaviai daugiau žiūri į kitas panašias savybes, kaip antai: 
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• pasitikėjimas, įsipareigojimas, veržlumas,  

• atkaklumas (noras ir pastangos atliekant užduotis, ypač sunkias), 

• pasiruošimas ir tikėjimas išmokti, 

• gebėjimas prisitaikyti, kintant aplinkybėms. 

Tarpasmeniniai įgūdžiai apima gebėjimus: 

• komunikuoti įvairiuose kontekstuose, įskaitant ir tarpkultūrines 

situacijas, 

• komunikuoti pasitikinčiai su žmonėmis įvairiu lygiu, tiek vidiniai ir 

išoriškai,  

• formuoti ryšius, formalius ir neformalius, įgalinančius kreiptis į 

reikalingus žmones, susidūrus su problemomis ar užduotimis,  

• skatinti kooperaciją ir vengti ar valdyti konfliktą,  

• nujausti kaip kiti žmonės galėtų matyti dalykus ir kaip jie veiktų,  

• gebėjimai įtakoti ir įtikinti.  

Ką perka darbdavys? 

„Darbdavio pirkimo sąrašas” pristato darbingumo įgūdžius pagal minėtas kategorijas: 

• asmeniniai įgūdžiai, 

• tarpasmeniniai įgūdžiai,  

• asmeninės savybės, 

• gebėjimas mokytis, 

• gebėjimas dirbti komandoje, 

• noras mokytis, 

• savivadyba, 

• tarpkultūriniai įgūdžiai, 

• įsipareigojimas, 

• gebėjimas spręsti problemas, 

• analitiškumas, 

• sistemiškumas, 

• kūrybiškumas, 

• komandinis problemų sprendimas, 

• prisitaikomumas, 

lankstumas, 
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• rašymo įgūdžiai, 

• rašytinė komunikacija, 

• pasitikėjimas,veržlumas, ryžtingumas, 

• kalbinė raiška, 

• kalbinė komunikacija, 

• užsispyrimas, 

• gebėjimai skaičiuoti, 

• kalbų mokėjimas, 

• socialinis ir emocinis intelektas, 

• informacinių technologijų 

įgūdžiai, 

• tolerancija stresui, 

• komercinis supratimas, 

• koncentracija į klientą, 

• įtikinimas, 

• Ir kt..  

Kad paliktumėte įspūdį darbdaviui, jūs turite parodyti, kad disponuojate daugeliu 

minėtų įgūdžių ir savybių. Pratimai pagal „darbdavio pirkimo sąrašą” padės jums nustatyti 

šias kokybes ir identifikuoti esmines stiprybes kaip ir tobulėjimo sritis.  

4 lentelė Darbdavio pirkimo sąrašas 

1. Asmeniniai 
įgūdžiai 2. Tarpasmeniniai įgūdžiai 3. Asmeninės savybės 

Gebėjimas mokytis Gebėjimas dirbti komandoje Noras mokytis 
Savi – vadyba Tarpkultūriniai įgūdžiai Įsipareigojimas 
Gebėjimas spręsti 
problemas,  
analitiškumas,  
sistemiškumas,  
kūrybiškumas.  

Komandinis problemų sprendimas Prisitaikomumas, 
lankstumas 

Rašymo įgūdžiai Rašytinė komunikacija Pasitikėjimas, veržlumas, 
ryžtingumas 

Kalbinė raiška  Kalbinė komunikacija Užsispyrimas 
Gebėjimai skaičiuoti  Kalbos: anglų ir mažiausiai viena iš 

kitų Europos kalbų  
Socialinis ir emocinis 
intelektas 

IT įgūdžiai Ryšių tinklas Tolerancija stresui 
Komercinis 
supratimas 

Koncentracija i klientą Įtikinimas 

ĮSIDĖMĖTINA 

Bendrieji gebėjimai – tai gebėjimų, tinkamų daugeliui profesinės veiklos sričių, 

visuma, būtina žmogui, norinčiam tobulėti ir sėkmingai adaptuotis visuomenėje.  
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Pagrindiniai tai pagrindinėje mokykloje įgyti skaitymo, raštingumo, klausymo, 

kalbėjimo bei matematikos gebėjimai. Jie yra „pagrindas“ aukštesnio rango gebėjimams 

ugdyti.  

Bendrieji tai „aukštesnio rango“ gebėjimai: komunikavimas, matematinis raštingumas, 

informacinės technologijos, asmeniniai gebėjimai, problemų sprendimas, užsienio kalbos. 

Klausimai 

1. Išvardinkite pagrindinius ir bendruosius gebėjimus. 

2. Kodėl svarbu mokytis visą gyvenimą? 

3. Koks darbdavio gebėjimų pirkimo sąrašas?  

UŽDUOTYS 

I užduotis. Kad Jūs įsitikintumėte, jog mūsų kalbos apie galimybę ir būtinybę mokytis visą 

gyvenimą nėra tuščios kalbos, atlikite paprastą tyrimą, paieškokite visose informacijos 

skleidimo priemonėse skelbimų, kuriuose darbdaviai ieško darbuotojų, atsineškite į klasę, 

padarykite darbdavių skelbimų lentą, paanalizuokite, kokių pagrindinių ir bendrųjų 

gebėjimų savo būsimuosiuose darbuotojuose jie ieško, kam teikia prioritetą. 

II užduotis. Padiskutuokite apie svajones, ko reikia, kad svajonės būtų įgyvendinamos. 

UGDYTINI MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAI  

„Juodžiausia neviltis apninka ne dėl neįmanomų dalykų, bet dėl neišnaudotų galimybių“ 
Robert Mallett (g.1915) 

Bendrųjų gebėjimų ugdymo aspektai, susiję su mokymu ir mokymusi statiškoje, 

nesikeičiančioje visuomenėje, aktyvaus mokymosi poreikis gali būti mažesnis negu 

visuomenėje, kurioje besimokantieji turi prisitaikyti prie dažnų pasikeitimų ir privalo 

išmokti naujų informacijos gavimo formų bei panaudojimo būdų. Todėl greitai 

besikeičiantis pasaulis yra pagrindinis akstinas tobulinti švietimą, sutelkiant dėmesį į aktyvų 

mokymąsi, su kuriuo turės susidurti besimokantieji (David Boud, London, 1988m). 

Susipažinę su darbdavio gebėjimų pirkimo sąrašu, jūs turėjote galimybę paanalizuoti 

save ir nustatyti, kokius gebėjimus jums reikia ugdyti. Kad šį tikslą pasiektumėte, reikia 

dėmesį sutelkti į mokymosi sąlygas. Mokymasis bus kokybiškas, jeigu bus taikomi aktyvūs 
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mokymo metodai. Šis uždavinys yra svarbus tiek mokytojui, tiek besimokančiam. Labai 

svarbu, kad dėmesio centre būtų besimokantysis. Ar įmanoma bendruosius gebėjimus 

išsiugdyti vienam, nebendraujant ir nebendradarbiaujant su kitais visuomenės nariais, pvz. 

su savo klasės mokiniais? Ko gi galėtume pasiekti kartu? Kokius gebėjimus tobulintume 

dirbdami kolegialiai? Apžvelkime, kokius asmeninius, socialinius, komunikacinius, kritinio 

mąstymo bei problemų sprendimo, darbinius ir veiklos gebėjimus galima ugdyti. 

Asmeniniai gebėjimai 

• Suprasti savo jausmus ir reikšti juos aplinkiniams priimtina forma, 

adekvačiai vertinti savo galias, pasitikėti savo jėgomis, pasiekti vidinę 

pusiausvyrą.  

• Prisiimti asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, elgtis teisingai ir 

sąžiningai.  

• Suvokti kiekvieno asmens vertingumą ir individualumą, būti 

tolerantiškam jo sociokultūriniams skirtumams bei skirtingiems 

gebėjimams.  

• Siekti savo veikloje kokybės ir kūrybiškumo, kritiškai vertinti savo 

kompetenciją bei patirtį, įžvelgti žinojimo ar gebėjimų spragas ir 

stengtis tobulėti, mokytis nuostatos.  

• Rinktis sveiką gyvenimo būdą ir jo laikytis.  

Socialiniai gebėjimai 

• Sugyventi su kitais asmenimis ir jų grupėmis, užmegzti ir palaikyti 

tarpasmeninius ryšius, rasti kompromisus, konstruktyviai spręsti 

konfliktus.  

• Mokytis, dirbti ir kurti kartu su kitais asmenimis, padėti jiems, įtikinti 

ir patraukti, siekiant įgyvendinti bendrą tikslą.  

• Dalyvauti tautos ir bendruomenės kultūriniame, pilietiniame bei 

politiniame gyvenime, gerbti demokratinės visuomenės gyvenimo 

principus ir vertybes, rūpintis aplinka.  
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Komunikaciniai gebėjimai 

• Išlavinti skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo ir skaičiavimo 

įgūdžius, įskaitant gebėjimą vartoti simbolius ir sąvokas.  

• Gebėti naudotis įvairiomis komunikavimo formomis ir priemonėmis 

(įskaitant užsienio kalbas), dalyvauti diskusijose.  

Kritinio mąstymo bei problemų sprendimo gebėjimai 

• Suvokti pasaulį kaip sąveikaujančių procesų bei reiškinių sistemą, 

įžvelgti ryšius ir sąsajas.  

• Žvelgti į reiškinį lanksčiai, nestereotipiškai, iš įvairių pusių, 

pasitelkiant kiek įmanoma išsamesnius bei visapusiškesnius duomenis 

apie jį.  

• Taikyti žinias bei patyrimą įvairiose nestandartinėse situacijose.  

• Iškelti problemas bei jas spręsti, taikant įvairias problemų sprendimo 

strategijas ir remiantis tokiais pažintinės veiklos būdais: aprašymu, 

modeliavimu, tyrimu, eksperimentavimu, duomenų rinkimu, 

dėsningumų ieškojimu, hipotezių bei alternatyvų kėlimu ir tikrinimu, 

išvadų darymu.  

• Įvertinti problemų sprendimo strategijų veiksmingumą ir jų tobulinimo 

galimybes.  

Darbiniai ir veiklos gebėjimai 

• Suprasti savo ir kitų asmenų darbo reikšmę bei mokėti įvertinti 

rezultatus; 

• Atsižvelgiant į užsibrėžtą tikslą, racionaliai tvarkyti laiką.  

• Naudotis informacinėmis technologijomis, ieškoti, tvarkyti, pateikti.  

• Analizuoti, interpretuoti, kritiškai įvertinti ir panaudoti informaciją.  

• Dirbti su natūraliomis ar dirbtinėmis sistemomis bei technologijomis, 

įvertinti jų privalumus ir trūkumus, įveikti galimus nesklandumus.  

• Parinkti idėjas, metodus, medžiagas, įrankius, technologijas, veikimo 

strategijas bei planuoti darbus, kuriant numatytą produktą.  
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• Siekti ir įvertinti darbo eigą, daryti pagrįstus sprendimus, leidžiančius 

produktyviai veikti.  

Visus šiuos gebėjimus galima ugdyti, aktyviai veikiant, mokantis grupėse, atliekant 

kelių dalykų arba kompleksines užduotis. 

MEMAI 

Šiuolaikinis žmogus – ne tik biologinės revoliucijos, bet ir visuomeninio bendravimo 

ir bendradarbiavimo istoriškas produktas. Žmogaus veiklos patirtis tobulėja ir gali būti 

perduodama ar įdiegiama kitiems visuomenės nariams. Todėl žmonių patyrimas, įpročiai 

neišnyksta, o dauginasi ir yra paveldimas kaip ir genai. 

Memai – tai elgsenos programos (būdai), kurios gali būti perduodamos iš vieno 

žmogaus kitam arba iš vienos žmonių kartos kitai mokymų bei pamėgdžiojimų būdu.  

1. Naudokite geriausius memus 

• Kurkite juos ten, kur jų nėra. 

•  Ieškokite, pasisavinkite ir naudokite memus, įrodžiusius savo vertę ir 

gyvybingumą, kol to nepadarė kiti. 

• Pasiėmę memą, modifikuokite jį ir naudokitės jo monopoline nauda – 

konkurenciniu pranašumu. 

2. Paverskite save geriausiu memų laikmena 

• Nuolat tobulėkite, konkuruodami su kitais. 

• Kaukitės už SV memo tikslus. 

• Padėkite jiems modifikuotis ir daugintis. 

3. Pasistenkite ir naudokite kitas geriausias memų laikmenas, vykdykite bei 

motyvuokite jas. Bendraukite su sėkmingais žmonėmis, kolektyvais, 

organizacijomis, naudokitės jais kaip memų šaltiniais, generatoriais (palankiomis, 

rinkos įvertintomis laikmenomis). Būdami memų valdytojais, eksploatuokite juos, 

auginkite jų kuriamą pridėtinę vertę, sudarykite palankias sąlygas jiems gyvuoti ir 

derėti geriausiose laikmenose. 

Žmonių karjeros evoliucijai būtina įvairovė – naujos veiklos rūšys, kad darbuotojams 

nereikėtų keisti firmos, keiskite jiems užduotis, projektus, darbo vietas, pareigybes ir jų 
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atsakomybės formą. Verslas sparčiai tobulėja ir verčia keistis ir keisti. Jei nesugebate 

atitinkamai modernizuoti save, partnerius, jų veiklos metodus bei kuriamus produktus, 

konkurentai jus aplenks.  

ĮSIDĖMĖTINA 

• Gebėjimų ugdymas susijęs su mokymu ir mokymusi. 

• Nuolatinis tobulėjimas – sėkmės pamatas. 

• Memai – tai elgsenos programos (būdai), kurios gali būti 

perduodamos iš vieno žmogaus kitam arba iš vienos žmonių kartos 

kitai kartai mokymų bei pamėgdžiojimų būdu. 

Klausimai ir užduotys? 

1. Nustatykite kokius gebėjimus jūs turite tobulinti ar įgyti. 

2. Ar įmanoma bendruosius gebėjimus išsiugdyti vienam, nebendraujant ir 

nebendradarbiaujant su kitais visuomenės nariais? 

UŽDUOTYS 

1 Užduotis. Išnaudokite progą tobulėti. Praktikuokitės, kaip tobulintumėt gebėjimą 

bendrauti. Užsiveskite dienoraštį ir čia surašykite savo pastebėjimus. 

Santykių užmezgimas 

Kaip aš tobulinsiu šį gebėjimą......................................................................................  

Ką padariau...................................................................................................................  

Įtakos kitiems darymas.................................................................................................  

Ką padariau...................................................................................................................  

Komandinis darbas .......................................................................................................  

Ką padariau...................................................................................................................  

Kiti įgūdžiai (pasirinktinai) ..........................................................................................  

Ką padariau ..................................................................................................................  

2 Užduotis. Įtakos kitiems darymas 
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Daryti kitiems įtaką –tai gebėjimas paveikti, pakreipti norima linkme, tinkamu būdu 

perduoti savo mintis, jausmus ir idėjas. Tai ir įtikinimo gebėjimas, kad žmonės paremtų jūsų 

poziciją, planus ir veiksmus. Norint to išmokti, reikia domėtis kito žmogaus mintimis, būti 

tolerantišku, pačiam siūlyti pagalbą. 

Susiskirstykite poromis. Diskutuokite visiems girdint. Kiti stebėkite du besikalbančius 

ir pasižymėkite, kaip jie elgiasi. 

 1 –as asmuo 2– asmuo 
Ar klausimai skatino 
diskusiją? Pateikite pavyzdį. 

  

Ar gebėjo išklausyti, ar 
išsakytas pašnekovo idėjas iš 
naujo suformuluodavo, 
stengdamiesi geriau jas 
suprasti? Pateikite pavyzdžių 

  

Kokiais būdais bandė prieiti 
prie bendros nuomonės? 
Pateikite pavyzdžių. 

  

Ar jie sugebėjo nesugadindami 
tarpusavio santykių daryti 
vienas kitam įtaką? 
Pateikite pavyzdžių 

  

Siūlomos situacijos diskusijai: 

• Į Jūreivystės akademiją priima ir merginas. 

• Verslą galima pradėti sulaukus 18 metų. 

• Norint dalyvauti sporto klubo veikloje, reikia pristatyti sveikatos 

pažymėjimą. 

• Mokyklos teritorijoje draudžiama rūkyti. 

• Pasunkėjus ekonominei situacijai Lietuvoje, aukštasis mokslas 

pasiekiamas tik turtingiesiems. 

3 Užduotis. Bendradarbiavimas 

Ugdytiniai nori steigti mokomąją bendrovę. Tačiau jie dar nežino, kokia pelninga 

veikla užsiimti. Iškelkite problemą. Panaudokite aktyvų mokymo metodą – „minčių lietus” 
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• Paraginkite visus teikti savo pasiūlymus. 

• Pasiūlymus užrašykite lentoje. 

• Pasiūlymų kol kas nekomentuokite. 

Kada lentoje matysite visas pateiktis, tada įvertinkite pasiūlymus 

• Sugrupuokite panašius. 

• Nustatykite privalumus ir trūkumus. 

• Išrinkite geriausius. 

• Numatykite alternatyvą. 

Išvardinkite, kuo darbas komandoje patrauklesnis, lengvesnis, o kuo sunkesnis. 

Komandinis darbas padeda...........................................................................................  

Komandinis darbas trukdo............................................................................................  

Ar jums labiau patinka dirbti komandoje ar individualiai, kodėl? 

4.Užduotis. Ugdomi gebėjimai: kritinis mąstymas, įvairių alternatyvų vertinimas, 

nuomonių derinimas.  

• Mokytojas ar moksleiviai suformuluoja atvirą klausimą ar problemą.  

• Mokiniai individualiai užrašo atsakymus ar problemos sprendimo pasiūlymą. 

• Suskirstykite poromis ir padiskutuokite, suformuluokite bendrą poros nuomonę. 

• Sujunkite po 2 moksleivių poras ir palyginkite savo pasiūlymus, suformuluokite 

bendrą ketverto nuomonę. 

• Sujunkite po 2 moksleivių ketvertus pasitarti ir suformuluoti bendrą grupės 

nuomonę. 

• Vienas kiekvienos grupės narys pristatys nuomonę viešai. 

• Grupės gali viena kitai užduoti klausimus. 

5. Užduotis. Ugdomi gebėjimai: kritinis mąstymas, įvairių alternatyvų vertinimas, 

nuomonių derinimas. 
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1. Kuo tiksliau apibūdinkite nuomonių prieštaravimus ir konflikto ypatybes. 

Prisiminkite, kad jums nepriimtinos vienos ar kitos idėjos, bet ne jas pareiškusieji 

žmonės. 

2. Pasitikrinkite, ar teisingai suprastas kitos pusės požiūris.  

3. Įvardykite aspektus, dėl kurių galima pasiekti sutarimo, kuriais aspektais nuomonės 

griežtai skiriasi. 

4. Pateikite savo argumentus, parinkite atitinkamų pavyzdžių, paaiškinkite vieno ar 

kito proceso mechanizmą. Venkite abstrakčių teiginių ir deklaracijų. 

5. Įvertinkite kiekvienos nuostatos argumentų silpnąsias ir stipriąsias puses, aptarkite 

kiekvienos alternatyvos pasekmes. 

6. Suformuluokite kompromisinę nuostatą, grindžiamą esminiais argumentais ir 

tinkamai parinktais pavyzdžiais. 
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V SKYRIUS  

PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS  

� TIKSLAI: 

 Išsiaiškinti problemos sąvoką. 

 Apibūdinti problemų sprendimo etapus ir būdus. 

 Suplanuoti sprendimo įgyvendinimą 

PROBLEMOS SAMPRATA 

„Žmogus, kuris neturi problemų, žaidime nedalyvauja“ 
Elbertas Hubbardas 

Problema (gr. problema – uždavinys, užduotis) gali būti suprantama kaip: 

• situacija, kuri netenkina, tačiau nežinoma, kaip ją įveikti 

(nesuformuluotas spręstinas uždavinys), 

• sudėtinga situacija, 

• sunkiai išsprendžiamas uždavinys (dėl išteklių trūkumo arba 

sprendimo būdo nežinojimo), 

• uždavinys, iškylantis žmonių tikslingoje veikloje ir reikalaujantis 

teorinio arba praktinio sprendimo, 

•  tai neatitikimas tarp esamos ir pageidaujamos padėties, 

• tai galimybė daryti ką nors naujo ir geriau.  

Norint gerai suprasti problemą, reikia ją tiksliai apibrėžti. Gerai suformuluota 

problema – tai pusė problemos sprendimo. Pirmiausia įvertinama visų nuomonė, kaip 

problema veikia dabartinę situaciją, kas susiję su problema, kokia yra tikroji problema. 

Mėginant problemą įvertinti objektyviai, būtina įsiklausyti į kiekvieno nuomonę. Daugeliu 

atveju problema gali būti paslėpta galimybė. 

Būna taip, kad, žiūrėdami į tą patį daiktą, matome skirtingai. Skirtingai suvokiame ir 

problemą, dažnai matome tai, ką norime matyti. Vadovas, spręsdamas problemas, turi 

įsitikinti, kad pavaldinys kilusią problemą supranta taip pat, kaip ir jis. Prieš sprendžiant 
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problemas, reikia žinoti, kokios jos yra, ir numatyti, kaip jas suvokia bendradarbiai, nes 

kiekvienas, priklausomai nuo pareigų, išsilavinimo ir patirties, problemas suvokia skirtingai. 

Pavyzdžiui, generalinis direktorius – vienaip, o meistras arba pardavėjas – kitaip. Būtina 

žinoti visų darbuotojų nuomonę, pasidalyti mintimis ir priimti bendrą sprendimą. 

Žmonės susiduria su įvairiomis problemomis, kurias reikia spręsti. Pati problema nėra 

tokia nemaloni kaip požiūris į ją. Didžiausią pavojų sukelia nusivylimas, lydintis problemą. 

Problema neturi mums galios, jei mintimis ir jausmais su ja nesusisiejame. Turime atskirti 

išorėje vykstančius procesus ir mūsų vidinę reakciją į juos. Negalime išvengti nusivylimų, 

tačiau galime išmokti sutrumpinti nusivylimo būseną. Jei mūsų klaida ar asmeninis 

nusivylimas slegia, pavyzdžiui, tris savaites, turime išmokti sutrumpinti nusivylimo būseną 

iki trijų dienų ar net trijų valandų, o gal net iki trijų minučių. Turime išmokti valdyti šią 

būseną. Šis patarimas tinka visoms problemoms, išskyrus kai kuriuos likimo smūgius ar 

gyvybei gresiančias ligas. Visi žmonės turi problemų. Tačiau tuo metu, kai daugelis 

kapstosi tarp savo problemų, sėkmingi žmonės liūdi labai trumpai. Nusivylimą pakeičia 

susižavėjimu ir imasi aktyviai spręsti problemą, jį žavi galimybės, kurias sukuria problema.  

Kaskart, kai tik iškyla problema, jai turime skirti 10 procentų o jos sprendimui 90 

procentų pastangų. Norint sėkmingai vadovauti, reikia iš anksto numatyti problemas ir 

įvertinti jas. 

B. Schaferis knygoje „Nugalėtojų principai“ pateikia keletą patarimų, kaip į problemas 

žiūri sėkmingi žmonės, gal ir jums tai padės.  

• Požiūris į problemą yra problema. Mes į problemą dažnai žiūrime per 

rimtai, pamiršdami, kad ji nesuteikia galimybės augti. Tuo metu, kai 

pradedame galvoti apie sprendimą, problema tampa iššūkiu. Iššūkis 

mus daug ko moko ir stiprina.  

• Nėra iššūkio, kuris neatneštų mums dovanų. Reikėtų nuolat ieškoti 

problemų, nes mums būtinos jų dovanos. 

• Problemos suteikia galimybę praplėsti mūsų įtakos zoną. Kai kyla 

problemų, turime palikti savo komforto zoną. Šitaip mūsų gyvenime 

sukuriami nuostabiausi dalykai. Jei mūsų gyvenimo prasmė – mokytis 

ir augti, tai problemos skatins augimą. 
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ir augti, tai problemos skatins augimą. 
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• Jei norite būti turtingas, turite patirti daugybę problemų. Galima 

panaudoti energiją, pasitraukiant problemai iš kelio (tada mes 

nuspręsime, kad tai neįmanoma ir nusivilsime), arba sėkmingai ją 

spręsti. 

• Negeiskite paprastesnių situacijų, geiskite daugiau gabumų. 

Nenorėkite, kad jūsų problemos dingtų, norėkite gebėti su jomis 

susidoroti.  

• Kiekvienas kvailys moka tvarkyti reikalus, kai sekasi, tačiau tik 

vienetai moka tinkamai susidoroti su nesėkmėmis. Tas, kuris 

puikiausių rezultatų pasiekia net tada, kai, atrodo, nėra galimybių, yra 

tikras profesionalas. Kiekviena sėkmė atlygina, o kiekviena nesėkmė 

suteikia stiprybės. Kaip augalams augti reikia saulės ir lietaus, taip ir 

mums reikia sėkmių ir problemų. 

• Problemos iškelia mūsų didybę. Problemos neleidžia švaistyti mūsų 

gabumų. Turime būti aktyvūs, kūrybingi ir veikti greitai. 

• Nebūna problemos ar skausmo, po kurio neglūdėtų aukso kasykla. 

Tačiau daugelis žmonių žiūri į problemą ir nemato aukso kasyklos.  

• Dažnai trūksta sugebėjimo apžvelgti visą situaciją. Kai kuriuos 

dalykus vaizduojame kaip nelaimę, nes žiūrime tik į trumputį 

gyvenimo tarpsnį. Vėliau dažnai suprantame, kad menama nelaimė 

buvo geriausia, kas galėjo atsitikti.  

Kai jūsų gyvenime kyla problemų, geriau iškart imkitės jas spręsti. Nešvaistykite laiko 

pykčiui ir savigraužai. Tai nepadės, o jūs prarasite jėgas. Nežiūrėkite į save kaip į bejėgę 

auką, neieškokite užuojautos. Nepamirškite, ką kaltinate, tam suteikiate valdžią. Niekas, 

išskyrus jus pačius, neturi valdyti jūsų gyvenimo. Yra trys skirtingos problemų rūšys:  

• Problemos, kurias tiesiogiai kontroliuojame. Jas sprendžiame pakeisdami įpročius. 

• Problemos, kurias kontroliuojame netiesiogiai. Jas išsprendžiame išplėsdami savo 

įtakos sritį. 

• Problemos, kurių negalime kontroliuoti. Tačiau net esant tokiai padėčiai, galima 

kontroliuoti savo pačių reakcijas ir jausmus. Geriausia imti šypsotis. Nepaisant 

nieko, būkime laimingi.  
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PAPILDOMAM SKAITYMUI 

TOBULĖK MOKYDAMASIS IŠ SAVO PROBLEMŲ 

Viena mergaitė vaikščiojo su savo draugu sena jūreivių krantine. Ji turėjo problemų ir 

sielojosi. 

Jūreivis paklausė: „Jei nukrisčiau nuo šios krantinės į vandenį, ar nuskęsčiau?“ 

Mergaitė pažiūrėjo į šaltas bangas, kurios plakėsi į akmenis, ir atsakė:  

–Žinoma tu nuskęstum“.  

Jūreivis paprieštaravo: „Niekada nemačiau žmogaus, kuris skęsta, nes įkrenta į 

vandenį. Aš paskęsčiau, jei likčiau vandenyje“. 

Tai mergaitės neįtikino: „Bet tu smarkiai peršaltum ir turėtum gydytis ligoninėje“. 

Jūreivis pakartojo: „Tik tada, jei likčiau per ilgai vandenyje“. Esu jūreivis ir man 

dažnai tenka įkristi į vandenį. Pradžioje labai bijodavau, tačiau kartą supratau, kad beveik 

nieko neatsitinka, jei greitai išsikapstai iš vandens. Taip ir su tavo problemomis. 

Užuot sielojusis, geriau pamąstyk, kaip jas išspręsti“.  

ĮSIDĖMĖTINA  

• Problema – uždavinys, iškylantis žmonių tikslingoje veikloje ir 

reikalaujantis teorinio arba praktinio sprendimo. 

• Problema – tai skirtumas tarp esamos ir norimos arba būsimos 

padėties. Problema – tai uždavinys, kurį reikia išspręsti.  

• Gerai sau vadovaujantis žmogus turėtų numatyti problemą iš anksto ir 

užbėgti jai už akių. Tai ypač svarbu versle. 

• Turime įsitikinti, kad iškilusias problemas visi supranta taip pat. 

Klausimai 

1. Paaiškinkite, kaip suprantate sąvoką „problema“? 

2. Kodėl svarbu žinoti, kaip problemą suvokia kiti žmonės? 

3. Pateikite pavyzdžių, kaip Jūs reaguojate į problemas. 

4. Kodėl mūsų gyvenime reikalingos problemos ? 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS  

„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti dalykai padaromi nepaprastai gerai.“ 
Dž. Rokfeleris 

Prieš sprendžiant problemas, reikia žinoti, kokios jos yra, ir numatyti, kaip jas suvokia 

bendradarbiai, nes kiekvienas, priklausomai nuo pareigų, išsilavinimo ir patirties, problemas 

suvokia skirtingai. Būtina žinoti visų darbuotojų nuomonę, pasidalyti mintimis ir priimti 

bendrą sprendimą.  

Sprendžiant problemas, laikomasi šių taisyklių: 

• Nėra vienintelio geriausio būdo. 

• Skirtingos problemos reikalauja skirtingų sprendimo būdų. 

• Atskiros problemos reikalauja pabrėžti skirtingus sprendimo etapus. 

• Daugeliu atvejų svarbiausias etapas – aprašyti, sukonkretinti ir 

performuluoti problemą; tada sprendimas paprastai atsiranda greitai ir 

lengvai. 

• Sprendžiant vienas problemas, svarbiausias etapas – tai atitinkamos 

informacijos rinkimas. Vėliau išeitis paprastai pasidaro aiški. 

• Sprendžiant kitas problemas, svarbiausia – aprašymas, konkretinimas. 

• Būna ir tokių problemų, kai sprendimas žinomas, bet neaišku, kaip jį 

sėkmingai įgyvendinti. 

• Paprastai detalus problemos apibrėžimas ir sukonkretinimas – tai jau 

pusė sprendimo. 

Kada mes bandome spręsti problemas? Tada, kai jos užgriūva, ir dažniausiai tai 

atsitinka netikėtai.  

Jeigu turite problemų, niekada neskubėkite jų spręsti iškart. Pirma, reikia įsigilinti į 

problemą, o ne ieškoti jos priežasčių. Surinkite visą informaciją apie problemą ir atsakykite 

į klausimus: kas? ką? kur? kada? Tik tada reikia bandyti atsakyti į klausimą, kodėl ši 

problema egzistuoja. Vėliau sprendimas ateina greitai. 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS  
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Penki problemos sprendimo etapai 

1. Esamos padėties suvokimas arba problemų paieška ir vertinimas. Spręsdami 

problemą, sužinokite daugiau apie ją, išsiaiškinkite faktus – toks pirmasis veiksmų 

etapas. Nemėginkime spręsti problemos, nesurinkę visų faktų. 

2. Problemos performavimas ir konkretinimas. Paprastai žmonės nusako problemas 

bendrais bruožais. Būtina įsigilinti ir atsakyti į penkis klausimus: kas? ką? kur? 

kada? kiek? Surinkę faktus, skirkite laiko problemos analizei ir darykite išvadas. 

Faktus lengviau analizuoti juos užsirašant.  

3. Problemos priežasčių paieška. Problema egzistuoja tol, kol nerasime ir 

nepašalinsime jos priežasčių. Pagrindinis klausimas – kodėl? 

4. Sprendimo paieška ir pasirinkimas. Žinant problemos priežastis, nesunku rasti 

išeitį. Gerai suformuluota problema – pusė sprendimo Iš kelių variantų pasirinkti 

tinkamiausią? Reikia atsakyti į klausimą kaip? 

5. Sprendimo įgyvendinimas. Turint tinkamą sprendimą, reikia atsakyti į klausimus: 

„Kas įgyvendins? Kur įgyvendins? Kada ir kiek tam reikia pinigų bei kitų 

išteklių?“. 

6. Yra daug problemų sprendimo būdų, tačiau mes ne visada vadovaujamės loginiu 

mąstymu, kartais pasiduodame jausmams ar neskiriame problemų sprendimui 

pakankamai dėmesio.  

PAPILDOMAM SKAITYMUI  

JŪS ESATE ARBA PROBLEMA, ARBA JOS SPRENDIMAS 

Pasakojama apie du žmones, tamsią naktį einančius miško taku. Buvo labai tamsu ir 

jie neglėjo gerai įžvelgti kelio. Staiga abu vyrai įkrito į gilią duobę, vos uždengtą lapais ir 

šakomis. Išsigelbėti be kitų pagalbos, atrodo, buvo neįmanoma. Verkšlendamas ir 

keikdamas savo likimą, vienas iš tų vyrų atsisėdo, užsidengė rankomis veidą ir nieko 

nedarė. Kitas vyras, nieko nelaukdamas, pradėjo ieškoti išeities. 

Tamsoje rankomis užčiuopė ilgą medžoo šaknį ir sugebėjo išsikapanoti į viršų. Po to 

ištiesė ranką ir padėjo išlipti savo verkšlenančiam draugui. Galbūt sunkumai, su kuriais 

jums teks susidurti, nebus tokie ekstremalūs, kaip įkritimas į duobę, bet nuo jūsų priimtų 

sprendimų priklausys sėkmė ar pralaimėjimas dabar ir ateityje. 

Pasistenkite sąmoningai tapti sprendimo ieškotoju.Atsiminkite: tam, kad būtumėte 

„problemos žmogumi“, visiškai nereikia įdėti jokių pastangų, turėti drąsos ar genialumo. O 
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jums teks susidurti, nebus tokie ekstremalūs, kaip įkritimas į duobę, bet nuo jūsų priimtų 

sprendimų priklausys sėkmė ar pralaimėjimas dabar ir ateityje. 
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tapęs „sprendimo ieškotoju“, pirmiausia pats jausitės daug geriau, kiti jus gerbs ir žavėsis. 

Jie pamatys, kad esate žmogus, kuris moka veikti. Savo teigiamu požiūriu netgi įkvėpsite 

aplinkinius tolesniems siekiams.  

John Marks Templetom  

Visame pasaulyje pripažinti gyvenimo dėsniai 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Sprendimų priėmimas – tai psichologinis procesas. 

• Yra penki problemos sprendimo etapai: esamos padėties suvokimas, 

problemos performavimas ir konkretinimas, problemos priežasčių 

paieška, sprendimo paieška ir pasirinkimas, sprendimo įgyvendinimas. 

Klausimai  

1. Paaiškinkite, kaip sprendžiate problemas ? 

2. Kokius žinote problemos sprendimo etapus? 

PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

„Kas ieško – tas randa“ 
(Patarlė) 

Problemos gali būti sprendžiamos šiais būdais:  

1. Nereaguojama į problemos egzistavimą, tikintis, kad ji išsispręs savaime.  

2. Problema sprendžiama, remiantis turima patirtimi. 

3. Problema sprendžiama, atliekant tyrimus, eksperimentus, modeliuojant, t. y. 

mokslinis sprendimo būdas, kuris orientuotas į sėkmę. Pvz., norint nuspręsti, kokią 

prekę ar paslaugą verslininkas galėtų pasiūlyti vartotojams, reikia atlikti rinkos 

tyrimus. 

4. Problema ne tik išsprendžiama, bet ir pašalinama visam laikui. 

Idealiausias sprendimo būdas, kai problema ne tik išsprendžiama, bet ir pašalinama 

visam laikui. Tai sudėtingiausias sprendimo būdas, nes čia reikia sugebėti į problemą 

pažiūrėti iš šalies ir pakeisti pačią aplinką, kurioje ta problema egzistuoja.  
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Visame pasaulyje pripažinti gyvenimo dėsniai 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Sprendimų priėmimas – tai psichologinis procesas. 

• Yra penki problemos sprendimo etapai: esamos padėties suvokimas, 

problemos performavimas ir konkretinimas, problemos priežasčių 

paieška, sprendimo paieška ir pasirinkimas, sprendimo įgyvendinimas. 

Klausimai  

1. Paaiškinkite, kaip sprendžiate problemas ? 

2. Kokius žinote problemos sprendimo etapus? 

PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

„Kas ieško – tas randa“ 
(Patarlė) 

Problemos gali būti sprendžiamos šiais būdais:  

1. Nereaguojama į problemos egzistavimą, tikintis, kad ji išsispręs savaime.  

2. Problema sprendžiama, remiantis turima patirtimi. 

3. Problema sprendžiama, atliekant tyrimus, eksperimentus, modeliuojant, t. y. 

mokslinis sprendimo būdas, kuris orientuotas į sėkmę. Pvz., norint nuspręsti, kokią 

prekę ar paslaugą verslininkas galėtų pasiūlyti vartotojams, reikia atlikti rinkos 

tyrimus. 

4. Problema ne tik išsprendžiama, bet ir pašalinama visam laikui. 

Idealiausias sprendimo būdas, kai problema ne tik išsprendžiama, bet ir pašalinama 

visam laikui. Tai sudėtingiausias sprendimo būdas, nes čia reikia sugebėti į problemą 

pažiūrėti iš šalies ir pakeisti pačią aplinką, kurioje ta problema egzistuoja.  
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Iki priimant sprendimą, reikia gerai išanalizuoti problemą (turimus faktus), išsiaiškinti 

jos kilimo priežastis. Geras problemos ištyrimas, išsiaiškinimas, kas sudaro problemą ir dėl 

ko ji kilo, tolygus pusiau jos išsprendimui. Tai atlikus, ieškoma galimų problemos 

sprendimų.  

Priimant sprendimą, naudojami įvairūs metodai: idėjų generavimo, proto šturmo 

metodas, kai grupė žmonių pateikia kuo daugiau problemos sprendimo idėjų, iš kurių 

atrenkama pati geriausia. Kitas metodas, kai kiekvienas individualiai surašo jam priimtinus 

sprendimo būdus. Dar naudojamas metodas, kai pasitelkiami į pagalbą ekspertai, kurie pagal 

jiems pateiktą klausimyną, kuris siunčiamas paštu, konsultuoja tol, kol randamas 

sprendimas. Kai nežinai, ką daryti, paprasčiausias sprendimo priėmimo metodas – paimti 

lapą švaraus popieriaus ir surašyti visus jums žinomus problemos sprendimo variantus, prie 

kiekvieno iš jų pažymint visus pliusus ir visus minusus, t. y., kas būtų gerai ir kas būtų 

blogai, jei jūs priimtumėt šį sprendimą. Pagal tai, kuris variantas surinks daugiausiai pliusų, 

ir priimamas sprendimas.  

Kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su sprendimų priėmimu, tačiau ir juos 

priima remdamasis savo patirtimi, žiniomis ir jausmais. Atrodo, kad nenaudoja jokių 

sprendimų priėmimo metodų – jis tiesiog tai daro automatiškai. Iš tikrųjų yra kiek kitaip. 

Juk jūs, kai susiduriate su sudėtinga situacija, ieškodami geriausio sprendimo, prašote 

draugų ar pažįstamų patarimo, mintyse sprendžiate problemą, galvodami, o kas būtų, jeigu 

būtų... Jei jūs priimate klaidingą sprendimą, tai daugiausiai paliečia jus. Tačiau jeigu jūs 

turite priimti sprendimą, kaip verslininkas, tai šiuo atveju jūsų sprendimas bus svarbus 

visiems jūsų versle dirbantiems žmonėms, o tai jau susiję su atsakomybe jų atžvilgiu. Dar 

atsakingesni sprendimai yra daromi valstybės lygmeniu, nes jie paliečia visos šalies 

gyventojus.  

Kai tik iškils kokia nors problema, tuoj pat pamąstykite, ką galite padaryti dabar. 

Praeities negalite pakeisti. Labai svarbu pradėti mąstyti reikiama linkme. Iškilus problemai, 

iškelkite šiuos klausimus, galbūt jie padės išspręsti problemą: 

1. Ką teigiamo turi šita problema?  

Jei nekils jokių minčių, paklauskite savęs, ką teigiamo turi šita problema. 

Sutelkime dėmesį į pamokymą, kuris sudaro problemos esmę.  
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2. Kas mano gyvenime yra negerai, kad kyla panašių problemų? 

Šis klausimas padės išvengti požiūrio, kad estate bejėgė auka. 

Daug tikslingiau suprasti, kad ateityje galite išvengti panašios problemos.  

3. Ką galiu padaryti, kad ateityje neatsidurčiau panačioje situacijoje? 

Būtų geriausia, kad ne tik išspręstumėte problemą, tačiau taip pataisytumėte padėtį, 

kad daugiau panašių sunkumų nekiltų. 

4. Kokie galimi sprendimai ? Pasitarkite su patyrusiais žmonėmis. 

Nepamirškite, kad pasakodami apie savo problemą, turite pateikti tik esminius faktus. 

5. Kuris sprendimas geriausias? 

 Žiūrėkite į ateitį ir sutelkite dėmesį į sprendimą. 

6. Kaip problemos sprendimas gali teikti malonumą? 

Žmogus netampa vertingesnis, jei kankinasi spaudžiamas problemų. 

Tas, kuris džiaugsis gyvenimu tik tada, kai išspręs visas problemas, retai turės tokią 

galimybę. Svarbu išmokti, nepaisant sudetingų problemų, juoktis ir pajusti malonumą. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI 

SAKMĖ IŠ BIBLIJOS 

Pas Saliamoną atėjo senis ir sako: 

– O išmintingasai Saliamonai, patark man. Kaip pasakysi, taip ir padarysiu. Aš noriu 

išsikirti su savo žmona 

– Bet kodėl dabar, sulaukus tokio amžiaus? 

– Štai čia ir pakastas šuo, – atsakė senis.– Mano žmona pikčiurna. Ji nuodijo visą mano 

gyvenimą. Man – 70 metų. Kiek dar laiko gyvensiu šioje nuodėmingoje žemėje? Dieną? 

Savaitę? Metus? Na, dar šiek tiek. Šį laiką aš noriu ramiai pragyventi. Geriau pragaras negu 

toks gyvenimas… 

Saliamonas neilgai pagalvojęs pasakė: 

– Tu teisus. 

Po valandos atbėgo pas Saliamoną senio žmona ir, kaip įprasta tais laikais, plėšė nuo 

savęs drabužius ir šaukė: 

– O,didysis karaliau Saliamonai! Kaip tu galėjai leisti tokį neteisingumą! Aš daviau tam 

žmogui savo geriausius metus, jis paėmė mane į žmonas, kai buvau aštuoniolikmetė 
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mergina, o jis esąs išgama, palaidūnas Ir šykštuolis. Dabar, kai aš pasenau, jis nori išvaryti 

mane iš namų! Ir tu laimini jį taip darantį! Bet aš nesiskirsiu su juo! Niekada!  

Šį kartą Saliamonas pagalvojo ilgiau ir ištarė: 

– Tu teisi!  

Kai apsidžiaugusi senutė išbėgo, vienas iš viską girdėjusių išminčių paklausė: 

– O karaliau Saliamonai! Tu išmintingas, bet aš negaliu suprasti tavo išmintingumo. 

Senė nenori skyrybų, tavo manymu, ji teisi.  

– Šį kartą Saliamonas galvojo labai ilgai. Paskui pasakė: 

– Ir tu teisus! 

Pieštaravimų yra ir mūsų gyvenime, kur kiekvienas savaip teisus.  

ĮSIDĖMĖTINA  

• Problemų sprendimo būdai: nereaguojama į problemos egzistavimą, 

tikintis, kad ji išsispręs savaime. Problema sprendžiama, remiantis 

turima patirtimi, problema sprendžiama, atliekant tyrimus ir 

eksperimentus, problema ne tik išsprendžiama, bet ir pašalinama visam 

laikui. 

• Problemų sprendimo metodai: idėjų generavimo, proto šturmo, 

kviečiamasi į pagalbą ekspertus bei popieriaus lape surašomi 

problemos sprendimo variantai. 

• Tikroji problema yra požiūris į ją. Todėl verta paklausti savęs, kas 

gero mano problemoje. 

Klausimai 

1. Išvardinkite problemos sprendimo etapus. 

2. Kokius žinote problemų sprendimo būdus? 

3. Išvardinkite keletą sprendimo priėmimo metodų. 
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SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS  

„Patirtis–tai ne žmogui nutikę įvykiai, bet tai, ko žmogus iš jų išmoksta“ 
Aldous Leonard Huxley  

Priėmus sprendimą, seka jo įgyvendinimas. Turint tinkamą sprendimą, reikia atsakyti į 

klausimus: „Kas įgyvendins? Kur įgyvendins? Kada ir kiek tam reikia pinigų bei kitų 

išteklių?“. Sprendimai turi būti aiškūs, tiksliai suformuluoti, iš jo turinio turi būti matoma, 

kaip turėtų būti sprendžiama problema. Tam reikia sudaryti veiksmų planą, numatyti, kas 

bus vykdytojai ir kaip koordinuosime bei kontroliuosime sprendimo įgyvendinimo eigą.  

5 lentelė Veiksmų planas 

Eil. Nr. Darbas, kurį 
reikia atlikti 

Kas 
atsakingas?

Iki kada 
atlikti? 

(kiek reikės 
skirti laiko) 

Reikalingi 
ištekliai 

Numatomas 
rezultatas 

      
      
      

Toks veiksmų planas sudaromas įgyvendinant priimtus sprendimus įmonėje ar kitoje 

organizacijoje ar vykdant projektus. Jūs, spręsdami tik jus liečiančias problemas, žinoma, 

patys būsite atsakingi už veiksmų plane nurodytų darbų vykdymą, tačiau ir čia jūs turite 

numatyti, kiek skirsite laiko konkrečiam darbui atlikti ir kokių bei kiek reikės išteklių, kokių 

tikitės rezultatų. Gerai sudarytas veiksmų planas padeda įgyvendinti priimtus sprendimus. 

Žinoma, mažoms problemoms spręsti veiksmų planas nesudaromas, nes jūs atliekate 

mintyse ir įgyvendinate iš karto. Tačiau, kai jūs rengsite projektus, ruošite verslo planą, be 

veiksmų plano negalėsite išsiversti.  

 ĮSIDĖMĖTINA  

•  Priėmus sprendimą, seka jo įgyvendinimas. Turint tinkamą 

sprendimą, reikia atsakyti į klausimus: „Kas įgyvendins? Kur 

įgyvendins? Kada ir kiek tam reikia pinigų bei kitų išteklių“. 

•  Sprendimai turi būti aiškūs, tiksliai suformuluoti, iš jo turinio turi būti 

matoma, kaip turėtų būti sprendžiama problema.  
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• Tam reikia sudaryti veiksmų planą, numatyti, kas bus vykdytojai ir 

kaip koordinuosime bei kontroliuosime sprendimo įgyvendinimo eigą.  

Klausimai 

1.  Kaip suprantate problemos sąvoką? Pagrįskite. 

2. Kokie problemos sprendimo etapai ir būdai.  
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VI SKYRIUS  

 BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS  

� TIKSLAI: 

 Apibrėžti bendravimo sąvoką ir reikšmę. 

 Suprasti bendradarbiavimo svarbą. 

 Atpažinti veiksnus, įtakojančius bendravimą. 

 Palyginti bendravimo rūšis. 

BENDRAVIMAS  

„Sugebėjimas vesti pokalbį – talentas“ 
Stendalis  

Norint išugdyti bendravimo kultūros pagrindus, reikia išsiaiškinti ir suprasti, kas yra 

bendradarbiavimas. Ši visuomeniškumo forma glaudžiai siejama su bendravimu. Abi 

formos viena kitą lemia ir papildo.  

Bendravimas – tai dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio sąveika, kurios metu yra 

perduodama informacija, patenkinami įvairūs poreikiai: saugumas, dominavimas, saviraiška 

ir kt. Tai – žmonių betarpiškų santykių sritis – žmonės bendrauja kaip Aš ir Tu. Tokiu būdu 

jie pripažįsta vieni kitus esant asmenybes ir vieni kitus auklėja, skatina save išreikšti, sudaro 

vieni su kitais bendriją. Bendravimas – žmonių psichologinės tarpusavio sąveikos forma. 

Bendraudami žmonės buriasi į bendros veiklos mažąsias grupes ir, bendrai veikdami, turi 

galimybę keistis informacija. Be bendravimo negalima įsivaizduoti organizuoto darbo. 

Bendravimas padeda giliau pažinti save, suprasti tai, kas mes esame iš tikrųjų. Mes mokame 

bendrauti ar ne, esame malonūs ar ne, gauname atsakymus bendraudami ar ne. Pasikeitimas 

informacija tarp dviejų ir daugiau žmonių yra bendravimo procesas. Bendravimo procesas 

yra labai skirtingas. Į jį galime žiūrėti skirtingais aspektais ir išskirti: 

1. Bendravimą kaip žmogaus tarpusavio suvokimą. 

2. Bendravimą kaip pasikeitimą informacija. 

3. Bendravimą kaip tarpusavio sąveiką..  
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Bendravimo tikslas – gauti ir perduoti informaciją, ir pasiekti, kad ta informacija būtų 

teisingai suprasta. Amerikiečių vadybos specialistai teigia, kad bet kurią organizaciją sudaro 

85% žmonių, 10 % materialinių gėrybių ir 5% pinigų. Sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti 

yra svarbi vadovo savybė, nes, kaip tvirtina D. Karnegio technologijos institutas, 

(JAV)vadovo darbo sėkmė tik 15% priklauso nuo jo techninio pasirengimo, o 85% nuo to, 

kaip jis sugeba bendrauti. Bendrauti privalo ne tik vadovai, bet ir visi įmonės nariai. Veiklos 

praktika rodo, kad nuo bendravimo veiksmingumo labai priklauso įmonės veiklos rezultatai. 

Įmonės bendravimas yra dviejų rūšių: bendravimas su aplinka ir bendravimas įmonės 

viduje.  

Kiekvienas bendravimo aktas prasideda psichologinio kontakto užmezgimu ir baigiasi 

jo nutraukimu. Bet būtina atkreipti dėmesį į nusiteikimą, pasirengimą bendrauti.Tą parengtį 

sudaro dėmesio perkėlimas, „persijungimas“ nuo savo vidinio pasaulio ar išorinės veiklos 

prie laukiančio pašnekovo, tai yra nusiteikti, išsiaiškinti, kam, ką ir kaip sakysime. Šiuo 

momentu pašnekovas turi tapti svarbiausiu aplinkos komponentu. Pirmosiomis kontakto su 

nepažįstamaisiais akimirkomis svarbi pašnekovo išorė, išvaizda, maniera rengtis, veido 

išraiška, mimika, gestikuliacija. Tai trunka keletą akimirkų ar sekundžių. Skubėjimas 

įvertinti, spręsti apie kitus žmones yra įprastas, būdingas reiškinys. Kito asmens vaizdą 

formuoja jo išvaizda, reputacija, kalbos maniera, neverbalinis elgesys. Labai svarbi ir 

žmogaus reputacija. Ji tarsi šleifas driekiasi paskui žmogų. Ji sąlygoja nuostatą: jei jums 

prikalbėjo apie žmogų blogai, jums sunku nuo to atsiriboti ir būti objektyviam ir linkinčiam 

gera.  

Kitas svarbus dalykas, siekiant, kad bendravimas būtų sklandus, reikia mokėti 

klausytis. Mokėti klausyti būtina, norint informaciją suvokti, apmąstyti bei suprasti. 

Gebėjimas klausyti sąlygoja žmonių santykių pobūdį, dalykinius kontaktus. Išklausyti kitą 

būtina ne vien norint padaryti sprendimą, o ir siekiant suprasti, susidaryti išsamų vaizdą. 

Bendraujant kalbantieji ir klausytojai abipusiai atsako už komunikacijos sėkmę. Kažkokių 

išties paslaptingų būdų, išmokančių tinkamai bendrauti, nėra, bet žinomos kelios 

pagrindinės ir nesunkiai įsisavinamos nuostatos, kitaip tariant, pirmieji žingsniai teisingų 

tarpusavio santykių link. 

1. Santykiai su kitais žmonėmis jums turi tapti svarbiausiu dalyku. 
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2. Būkite visada pasirengę bendrauti. 

3. Sukurkite bendravimui palankią aplinką. 

Siekiant bendrauti reikia: 

• Parodyti susidomėjimą partnerio mintimis, jausmais, juo pačiu. 

• Mokėti aktyviai klausytis. 

• Klausti prašančiai. 

• Sugebėti įsijausti į kito asmens būseną. 

• Atsiprašyti už pertraukimą.  

Yra vienas nuostabus patarimas visiems, kuriuos domina bendravimo menas. „Jei yra 

kokia sėkmės paslaptis, ji glūdi sugebėjime pažvelgti kito žmogaus akimis, pamatyti viską 

iš jo pozicijų tarsi iš savų“ (H.Fordas). Galima įsigyti daugiau draugų per du mėnesius, jei 

nuoširdžiai domėsitės kitais žmonėmis, negu per dvejus metus, jei stengsitės, kad kiti 

žmonės domėtųsi jumis. Tas, kuris stengiasi pasitarnauti kitiems, įgyja nepaprastą 

pranašumą. Mažai kas gali su juo varžytis. Ovenas D. Jangas pasakė: „Žmogų, kuris gali 

suvokti kito padėtį, kuris gali suprasti jo minčių jėgą, bendraujant visados lydi sėkmė“. Kai 

mūsų mintys neužimtos jokia konkrečia problema, paprastai 95 proc. laiko mes galvojame 

apie save. Tačiau jei mes dažniau nustosime galvoti apie save ir pradėsime galvoti, pvz. apie 

kitų žmonių privalumus – tai mums gali padėti bendraujant. Emersonas yra pasakęs: 

„Kiekvienas mano sutiktas žmogus yra kuo nors už mane pranašesnis. Todėl aš kažko 

mokausi iš jo“. Jeigu šis teiginys tiko Emersonui, kodėl jis netiktų mums visiems? 

Nustokime galvoti vien apie savo dorybes ir norus. Pasistenkime pripažinti kitų žmonių 

gerąsias ypatybes. Sąžiningai, nuoširdžiai pripažinkite kitų privalumus. Būkite nuoširdūs 

patardami, negailėkite pelnytų pagyrimų, ir tada žmonės žavėsis jūsų žodžiais, prisimins 

juos ir kartos visą gyvenimą – kartos po daugelio metų. Net ir po to, kai jūs jau juos būsite 

pamiršę.  

Ir dar keletas partarimų, kaip būti mėgiamam, kuriuos pateikia D. Karnegis:  

1.  Nuoširdžiai domėkitės kitais žmonėmis. 

2. Šypsokitės. 

3. Prisiminkite, kad žmogui jo paties vardas bet kokia kalba skamba ypač maloniai ir 

reikšmingai.  
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4. Būkite geras klausytojas. Paskatinkite kitus kalbėti apie save. 

5.  Kalbėkite apie tai, kas įdomu pašnekovui. 

6. Leiskite kitam asmeniui pasijusti reikšmingu ir darykite tai nuoširdžiai.  

ĮSIDĖMĖTINA  

• Bendravimas – tai dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio sąveika, 

kurios metu yra perduodama informacija, patenkinami įvairūs 

poreikiai: saugumas, dominavimas, saviraiška ir kt.  

• Bendravimo tikslas – gauti ir perduoti informaciją ir pasiekti, kad ta 

informacija būtų teisingai suprasta.  

•  Bendravimo sėkmės paslaptis – tai sugebėjimas pažvelgti kito 

žmogaus akimis ir pamatyti viską iš jo pozicijų tarsi iš savų.  

Klausimai 

1. Kaip apibūdintumėte bendravimo procesą?  

2. Kodėl bendravimas yra svarbus ?  

BENDRADARBIAVIMAS 

„Individas, kuris nesidomi savo artimu, turi didelių sunkumų gyvenime ir dažnai skaudina 
kitus. Kaip tik iš tokių individų terpės ir kyla žmonijos nesėkmės“ 

Alfred Adler 

Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima 

realizuoti tik veikiant drauge. Tai žmonių socialinė sąsaja su kitais, atsirandanti dirbant 

kartu. Bendradarbiavimas – (kooperacija) – žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro 

tikslo. 

Intensyviausiai bendraujama ir abipusiai santykiai palaikomi, keičiantis informacija, 

nuomonėmis, vertybėmis nedidelėse grupėse. Bendradarbiavimas neatsiejamas nuo 

žmogaus aktyvumo, jo gebėjimo mokytis, pritaikant savo patirtį. Norint išugdyti 

bendravimo kultūros pagrindus, reikia tinkamai išsiaiškinti, kas tai yra bendradarbiavimas. 

Bendradarbiavimo pagrindas – bendravimas. Šios abi formos viena kitą lemia ir papildo. 

Bendradarbiavimas yra daug daugiau negu fizinis buvimas kartu su kitais, pokalbiai, 

pagalba kitiems, dalijimasis medžiaga, nors visa tai taip pat svarbu. Bendradarbiauti ir dirbti 
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tik būtent vienoje grupėje – skirtingi dalykai, nes asmenys, dirbdami vienoje grupelėje, gali 

dirbti ir atskirai, siekdami to paties tikslo, o bendradarbiavimas reiškia, kad dirbama išvien 

taip, jog grupės laimėjimas yra svarbesnis už pavienį rezultatą. Reikia nepamiršti, kad 

bendradarbiaujant individualūs tikslai gali būti pasiekti tik tuomet, kai ir kiti dalyviai 

dalyvauja ir vykdo savo užduotis, domisi ne tik savimi, bet ir kitais. Kad vyktų sėkmingas 

darbas, reikia sukurti tam tikrą socialinį klimatą, kuris skatintų bendravimą, taip pat savo 

pavyzdžiu parodyti, ko tikimasi iš grupės ir jos narių. Jausdamiesi psichologiškai saugūs, 

grupės nariai laisviau ir dažniau reikš savo idėjas, požiūrius, dalysis informacija. 

Norint daryti įtaką kitiems reikia: 

• Pasakyti savo idėjas ir kviesti kitus dalyvauti. 

• Paskatinti, padrąsinti, spręsti konfliktus. 

• Sugebėti prisiimti atsakomybę. 

• Teikti pasiūlymus. 

• Reikšti padėką už bendradarbiavimą.  

Dirbant komandoje reikia: 

• Dalytis informacija su kitais. 

• Pasiūlyti pagalbą užduotims įvykdyti. 

• Sugebėti išklausyti kitus. 

• Palaikyti komandos dvasią. 

• Reikiamu metu imtis lyderio pozicijų.  

 ĮSIDĖMĖTINA  

• Bendradarbiavimas – žmonės bendrauja, siekdami bendro tikslo.  

• Norint daryti įtaką kitiems, reikia. pasakyti savo idėjas ir kviesti kitus 

dalyvauti, paskatinti, padrąsinti, spręsti konfliktus, sugebėti prisiimti 

atsakomybę. 

• Dirbant komandoje, reikia dalytis informacija su kitais, pasiūlyti 

pagalbą užduotims įvykdyti, sugebėti išklausyti kitus, palaikyti 

komandos dvasią, reikiamu metu imtis lyderio pozicijų. 
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Klausimai 

1. Išvardinkite, kuo darbas komandoje patrauklesnis, lengvesnis, o kuo sunkesnis. 

2. Išvardinkite komandinio darbo privalumus. 

3. Išvardinkite komandinio darbo trūkumus. 

4. Ar jums labiau patinka dirbti komandoje ar individualiai, kodėl? 

VEIKSNIAI ĮTAKOJANTYS BENDRAVIMĄ  

„Jeigu elgiatės su žmonėmis taip, lyg jie būtų tokie, kokie turėtų ir galėtų būti, jie tokie taps 
ateityje“ 

Getė 

Bendravimas galėtų būti nuoširdus, jeigu mes mokėtume su kitais elgtis taip, kaip 

norėtume, kad jie elgtųsi su mumis. Tai visai įmanoma, kol mes nesusiduriame su 

abejingumu, priešinga nuomone, nesame kritikuojami, nepajuntame priešiškumo savo 

atžvilgiu. Tada mes vienaip ar kitaip sureaguojame. Nutraukiame bendravimą, 

konfliktuojame, ieškome kompromiso, nusileidžiame ar garbingai ir diplomatiškai giname 

savo nuomonę. Tai visais atvejais nėra taip paprasta, ir kadangi mes gyvename tarp žmonių 

ir neišvengiamai esame priversti bendrauti ir bendradarbiauti, mes turime daryti tai 

profesionaliai. Sėkmę lemia ne tiek sukauptos žinios, kiek gebėjimas bendrauti su kitais. 

Bendravimo įgūdžiai svarbūs bet kokiame darbe.  

6 lentelė  

VEIKSMINGA NEVEIKSMINGA 

Kalbantis su žmonėmis, vadinti juos 

vardais. 

Duoti aiškius nurodymus. 

Klausytis. 

Rodyti dėmesingumą. 

Žiūrėti į akis. 

Suteikti informaciją ir pasakyti savo 

nuomonę. 

Šypsotis. 

Sėdėti tiesiai. 

Kreiptis į kitus „ei“ ir „tu“. 

Vyrauti pokalbyje. 

Nekreipti dėmesio į pašnekovo 

išsakytus nuogąstavimus. 

Būti užsispyrusiam, nenuolaidžiam. 

Žiūrėti į lubas ir grindis. 

Nuolat pertraukinėti pašnekovą. 

Demonstruoti abejingumą. 

Rankas laikyti sukryžiavus ant krūtinės. 

Žvilgčioti į laikrodį. 
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Bendraudami jūs būnate ir pokalbio vedėju, kai stengiatės išdėstyti savo mintis, ir 

klausytoju, kai išklausote savo pašnekovą. Abiem atvejais jūs turite mokėti bendrauti. 

Susipažinkime su kai kuriomis bendravimo rekomendacijomis.  

Jei jūs esate pokalbio vedėjas: 

• Kalbėkite apie kito žmogaus elgesį, o ne apie jo asmenybę. 

• Išsakykite tai, ką jūs pastebėjote, tačiau neskubėkite daryti išvadų. 

• Apibūdinkite kito žmogaus elgesį, bet jo nevertinkite. 

• Kalbėdami apie kito žmogaus elgesį, venkite tokių apibendrinimų “tu 

visada..... ” „tu niekada.......... ” 

• Daugiau kalbėkite apie tai, kas vyksta dabartyje ar vyko netolimoje 

praeityje, bet nepriimkite įvykių, kurie buvo seniai ir yra nemalonūs 

pašnekovui.  

• Stenkitės duoti mažiau patarimų, geriau pasakykite savo nuomonę, 

dalykitės savo mintimis ir informacija.  

• Nepateikite daug informacijos iš karto, nes pašnekovas ne visada gali 

jos daug priimti.  

Norint pašnekovą suprasti, reikia leisti ir jam pašnekėti: reikia mokėti patylėti ir reikia 

mokėti klausyti. Mokėti klausyti – ne tik žodžius girdėti, bet jausti pašnekovo nuotaikas ir 

jausmus – baimę, susirūpinimą, nepasitikėjimą, pyktį, azartą ir kt.  

Jei esate klausytojas: 

• Išklausykite pašnekovą iki galo ir nepasiduokite pagundai pertraukti ir 

pateikti savo argumentus tuo metu, kai žmogus dar kalba.  

• Neužmirškite, kad jūsų pašnekovas dėsto savo požiūrį į jus, su kuo jūs 

galite ir nesutikti.  

• Norėdami paskatinti pašnekovą kalbėti toliau, jam sustojus, galite 

savais žodžiais pasakyti tai, ką išgirdote, pasitikslinti, ar supratote 

pašnekovą. Pvz.: „Jei aš teisingai jus supratau, jūs.....“ „Kitaip sakant, 

jūs manote..... ” ir pan.  
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• Žmonės dažniausiai yra geri šnekėtojai, bet prasti klausytojai. 

Mokantys aktyviai klausyti vertinami kaip puikūs pašnekovai, nors jie 

ir nešnekėjo.  

• „Dvi ausys ir vienas liežuvis mums duoti tam, kad daugiau klausytume 

ir mažiau kalbėtume“.  

Profesorius Karnegis Deilas duoda keletą patarimų pokalbiui vesti: 

• Patylėkite ir paklausykite.  

• Padėkite pašnekovui atsipalaiduoti.  

• Parodykite pašnekovui, kad jūs įdėmiai klausote.  

• Venkite erzinančių veiksmų.  

• Stenkitės pašnekovą suprasti.  

• Būkite kantrus.  

• Valdykitės, tvardykite savo charakterį.  

• Nesileiskite į ginčus ar kritiką.  

• Klausinėkite. 

Kiekvienas vadovas privalo jausti laiką ir aplinką, matyti kiekvieno darbuotojo 

pastangas ir pasiekimus bei teisingai juos įvertinti; labiausiai darbuotojus skatina veikti 

organizacijos labui jų nuopelnų pripažinimas. 

Rodžerso taisyklė: Kaip kritikuoti? 

1. Visada turėkite galvoje savo tikslą. Jūsų tikslas yra skatinti žmones gerinti jų darbą.  

2. Kritiką pateikite kaip sumuštinį tarp dviejų storų pagyrimo sluoksnių.  

3. Kritikuokite, kas blogai padaryta, o ne tą, kuris blogai padarė.  

4. Nerėkite. Negrasinkite. Tai tik pablogins, o ne pagerins darbą.  

5. Pokalbį baikite nepakeltu tonu. Įsitikinkite, kad jis iš jūsų kabineto išeis su šypsena 

veide.  
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PAPILDOMAM SKAITYMUI 

Deilas Karnegis  

„KAIP ĮSIGYTI DRAUGŲ IR DARYTI ĮTAKĄ ŽMONĖMS“ 

Devyni būdai paveikti žmones, neįžeidžiant ir nesukeliant jų pasipiktinimo 

1 taisyklė. Pradėkite nuo pagyrimų ir nuoširdaus prisipažinimo. 

2 taisyklė. Nurodykite žmonėms jų klaidas netiesiogiai. 

Vieną popietę Čarlzas Švebas ėjo per vieną savo plieno cechą ir pamatė rūkančius 

darbininkus. Tiesiai virš jų galvų kabojo užrašas „Nerūkyti“. Sakysite, kad Švebas parodė 

užrašą ir paklausė: „Ar nemokate skaityti?“. O ne. Jis priėjo prie vyrų, davė kiekvienam po 

cigarą ir pasakė: „Norėčiau, vaikinai, kad surūkytumėte juos lauke“. Jie suprato, kad jis 

žino, kad buvo pažeistos taisyklės, ir žavėjosi juo, nes jis nekalbėjo apie tai, davė jiems po 

mažą dovanėlę, leido jiems pasijusti reikšmingiems. 

Ar galima negerbti tokio žmogaus? 

3 taisyklė. Prieš kritikuodami kitą, kalbėkite apie savo paties klaidas. 

4 taisyklė. Venkite įsakinėti. 

Visada geriau duoti patarimus, bet ne įsakymus. Pavyzdžiui, Ovensas D. Jangas 

niekada nesakydavo:“Padaryk tai ir tai“ arba „Nedaryk to ir to“. Jis sakydavo: „Ar jūs taip 

nemanote?“, „Ar jums neatrodo, kad taip bus geriau?“ Padiktavęs laišką, jis dažnai 

paklausdavo: „Kaip jums tai patinka?“ Peržiūrėjęs kurio nors asistento parašytą laišką, jis 

sakydavo: „Jei mes čia šiek tiek perfrazuotume, gal būtų geriau“. Jis visada leisdavo 

žmonėms veikti patiems: jis niekada nenurodinėdavo asistentams, ką daryti, jis leido elgtis 

savo nuožiūra ir mokytis iš savo klaidų.  

Toks metodas padeda žmogui nesunkiai ištaisyti savo klaidas. Toks metodas 

neužgauna žmogaus išdidumo ir leidžia jaustis reikšmingu, verčia žmogų ne priešintis, o 

bendradarbiauti. 

5 taisyklė. Leiskite kitam žmogui išsaugoti gerą vardą. 

Tai gyvybiškai svarbu! Kaip retai mes apie tai pagalvojame! Mes grubiai trypiam kitų 

jausmus, įgyvendindami savo sumanymus, ieškodami klaidų, grasindami, kritikuodami 

vaiką ar pavaldinį kitų akivaizdoje, ir net nesuvokiame, kaip žeidžiame kito žmogaus 

orumą! O keletą minučių pamąstę, apgalvoję žodį, kitą, pasistengę nuoširdžiai suprati 

žmogų, jo požiūrį, galėtume žymiai sumažinti nemalonumų. 
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6 taisyklė. Girkite žmones net už pačią menkiausią pažangą, nuoširdžiai 

pripažinkite kitų privalumus ir negailėkite pagyrimų. 

7 taisyklė. Sukurkite žmogui gerą reputaciją, pagal kurią jis galėtų gyventi. 

Jei norite, kad žmogus kokiu nors aspektu patobulėtų, elkitės taip, tarsi jis jau turėtų 

pageidaujamų bruožų. Šekspyras pasakė: „Jei neturite kokios nors dorybės, apsimeskite ją 

turįs“. Taip pat kartais reikia apsimesti ir atvirai pasakyti, kad kitas asmuo turi tą bruožą, 

kurį jūs norėtumėte, kad jis turėtų. Sukurkite jo geros reputacijos modelį, ir jis kiek 

galėdamas stengsis nesugriauti jūsų iliuzijų. 

8 taisyklė. Padrąsinkite žmones. Sudarykite įspūdį, kad trūkumas, kurį norite 

pašalinti, yra menkas, o darbas, kurį skatinate kitą žmogų nuveikti, lengvai 

padaromas. 

Pasakykite vaikui, vyrui ar pavaldiniui, kad jis kvailys, kad jis nieko nesugeba, kad 

neturi tam gabumų, kad viską daro blogai, ir užmušite bet kokį jo stimulą stengtis 

patobulėti. Bet pabandykite priešingą metodą, nepagailėkite padrąsinimų, sudarykite įspūdį, 

kad viską padaryti gana lengva, leiskite suprasti, kad visiškai pasitikite kito žmogaus 

sugebėjimais ir net užslėptu talentu, ir jis dirbs iki aušros, kad tik pateisintų lūkesčius. 

9 taisyklė. Elkitės taip, kad žmonėms būtų malonu daryti tai, ko iš jų tikitės. 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Bendravimo įgūdžiai svarbūs bet kokiame darbe.  

Klausimai 

1. Išvardinkite, kas veiksminga ir kas neveiksminga bendravime. 

2. Paaiškinkite, kaip galima kritikuoti. 
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BENDRAVIMO RŪŠYS 

„Pagrindinis kalbos privalumas –tai aiškumas, kuriam labiausiai kenkia nežinomi 
terminai“ 

Galen 

Išskiriamos šios bendravimo rūšys: neverbalinis bendravimas, bendravimas raštu, 

bendravimas žodžiu. 

Neverbalinis bendravimas. Bendravimas vyksta ne tik žodžiais. Kaip teigia mokslininkai, 

daugiau kaip 70% mūsų bendravimo su kitais – nežodinis (neverbalinis) bendravimas. Mes labai 

daug pasakome savo veido išraiška, kūno judesiais, kalba, šypsena, stovėjimo maniera, eisena. Tai 

mes paprastai darome nesąmoningai ir net nesuvokiame, kad parodome tikruosius savo jausmus, 

pritarimą ar nepritarimą, laimę ar neviltį. Norint sėkmingai bendrauti su savimi ir kitais, naudinga 

suprasti kūno judesių kalbą, kuri kyla iš asmens pasąmonės ir praneša apie gilesnius žmonių 

išgyvenimus. Ji dar vadinama neverbaline kalba. Pagrindinės neverbalinio bendravimo priemonės: 

veido išraiška, akių kontaktas, balso ypatybės: tembras, stiprumas, aukštumas, tempas, gestai, kiti 

kūno judesiai, kūno poza, tarpasmeninė erdvė. Kad būtum geras klausytojas, reikia atkreipti dėmesį 

tiek į asmens tariamus žodžius, tiek į jo kūno judesių (neverbalinę) kalbą. Ji yra nuoširdesnė už 

žodžių kalbą. Žmonės ne visada pasako, kad jie nepritaria jums, pyksta, liūdi ir pan. Iš neverbalinės 

kalbos jūs galite suprasti tikrąją jų būseną. Neverbalinės kalbos supratimas, t. y. mokėjimas spręsti 

apie žmogaus dvasinę būseną iš jo gestų, mimikos, kūno judesių, gali palengvinti bendravimą. 

Neverbalinė kalba yra labai svarbi visiems žmonių santykiams, todėl norint geriau pažinti save ir 

lengviau bendrauti su kitais, yra naudinga kuo daugiau su ja susipinti. 

Bendravimas raštu. Bendraujant yra vartojamos žodinė (verbalinė)ir kūno judesių 

(neverbalinė)kalbos, tačiau negalima nepaminėti ir įvairių raštų, laiškų, kuriuos mums tenka rašyti 

ir gauti. Tie, kuriems teks rengti reklamą apie jūsų įmonę, jos produkciją, atsakinėti į laiškus, 

ateinančius į jūsų įmonę, siųsti prašymus ar užsakymus į kitas įstaigas ar organizacijas, rengti 

pranešimus ar ataskaitas apie atliktą darbą, susidurs su bendravimu raštu, kuris yra labai paplitęs 

tarp verslo žmonių. Visi, kurie ruošiasi dirbti verslo srityje, ir tie, kurie to nesiruošia daryti, privalo 

mokėti tinkamai raštu pateikti reikiamą informaciją. Rašomi prašymai mokyklos direktoriui: priimti 

mokytis, pervesti iš vienos grupės į kitą, išleisti akademinių atostogų, leisti laikyti egzaminą ir kt. 

Taip pat tenka bendrauti ir baigus mokyklą.  

Kai jūs pirmą kartą prisistatote, pirmiausia atkreipiamas dėmesys į jūsų išvaizdą. Taip 

ir jūsų parašytas laiškas turi būti tvarkingas. Ypač tai svarbu verslo laiškuose, nes čia jūs 
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reprezentuojate savo įmonę, ir netvarkingas verslo laiškas gali pakenkti jūsų įmonės 

įvaizdžiui. Todėl įsigykite tinkamą popierių, voką pageidautina su įmonės ženklu. Verslo 

laiškai turi savų reikalavimų, kad skatintų partnerio palankumą.  

Patarimai rašantiems įvairius raštus ir laiškus: 

• Vartokite žodžius, kurie jūsų skaitytojui sukeltų teigiamas emocijas.  

• Venkite žodžių, galinčių sukelti skaitytojo priešiškumą.  

• Savo mintis dėstykite aiškiai ir sklandžiai, kad jūsų raštai ir laiškai 

būtų tiksliai ir teisingai suprantami.  

• Prieš rašydami gerai apgalvokite, ką norite pasakyti, ir išdėstykite savo 

mintis nuosekliai.  

• Pabandykite prognozuoti, kokį įspūdį ir mintis jūsų raštas sukels 

skaitytojui, ir pakoreguokite reikiama linkme.  

PAPILDOMAM SKAITYMUI 

Panagrinėkime Keno Daiko laišką ir atkreipkime dėmesį į tai, kaip meistriškai jis 

taiko „padarykite man paslaugą“ psichologinę taktiką.  

Prieš keletą metų ponas Daikas buvo susirūpinęs, kad negauna iš biznesmenų, 

rangovų ir architektų atsakymų į raštiškus prašymus suteikti jam informaciją. Tomis 

dienomis architektai ir inžinieriai retai kada atsakydavo daugiau kaip į vieną procentą jo 

laiškų. Du procentai jau jam atrodė gerai, o trys –tiesiog puiku. Dešimt procentų jau būtų 

buvę tikras stebuklas. Štai į vieną laišką jam atsakė 50 procentų adresatų…Ir dar kokie tai 

buvo atsakymai! Laiškai ant dviejų ir trijų puslapių! Laiškai, pilni draugiškų patarimų ir 

noro bendradarbiauti. Štai tas laiškas. 
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Brangus pone Dou, 

Ar nepadėtumėte man susidoroti su nedidele problema? Maždaug prieš metus man 

pavyko įtikinti savo firmą, jog architektams dabar labai reikia katalogo, kuriame būtų 

aprašytos visos statybinės medžiagos bei nurodyta, kaip jas naudoti, remontuojant ir 

restauruojant namus. Katalogas buvo sudarytas ir išspausdintas, beje, pirmas tokios rūšies 

katalogas. 

Dabar mūsų akcijos krinta ir, kai užsiminiau mūsų prezidentui apie tai, jis pasakė, kad 

sutiks spausdinti antrąjį leidimą, jei aš argumentuotai įrodysiu, jog katalogas tikrai atlieka 

savo paskirtį. 

Norėdamas tai įrodyti, aš neišsiversiu be jūsų pagalbos, todėl turiu drąsos prašyti jūsų 

ir dar keturiasdešimt devynių architektų įvairiuose šalies kampeliuose būti teisėjais. 

Kad būtų lengviau, kitoje šio laiško pusėje aš parašiau keletą klausimų. Jūsų 

atsakymus ir komentarus (jei tokių turėsite) aš vertinsiu kaip asmeninę paslaugą.  

Turbūt nereikia net sakyti, kad tai jūsų niekuo neįpareigoja, tik noriu, kad 

pasakytumėte, ar katalogo leidimą reikėtų nutraukti, ar išleisti papildomą leidimą su 

pataisymais. atsižvelgiant į jūsų pastabas ir patarimus. 

Bet kuriuo atveju, patikėkite, aš labai vertinu bendradarbiavimą su jumis.  

Nuoširdžiajai Jūsų  

Kenas R. Daikas 

Realizacijos skyriaus viršininkas 

Prisiminkite, kad visi mes trokštame įvertinimo ir pripažinimo ir dėl jų galime beveik 

viską padaryti. Bet veidmainiavimo ir meilikavimo nepasigenda niekas.  

Bendravimas žodžiu. Mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti yra labai svarbus 

kiekvienam iš mūsų. Tai, ką sužinojote, pasistenkite pritaikyti praktikoje: bendraudami 

grupėse su savo draugais ir pedagogais, ruošdami projektus, diskutuodami ir kt.  

PAPILDOMAM SKAITYMUI  

Varko kompanija įsipareigojo iki sutartos datos pastatyti ir įrengti Filadelfijoje didžiulį 

administracinį pastatą. Viskas vyko pagal planą, pastatas buvo beveik baigtas, kai staiga 

subrangovas, gaminantis bronzinius ornamentus pastato eksterjerui, pareiškė, kad negali 

laiku įvykdyti užsakymo. Didžiulio pastato statyba buvo sustabdyta. Grėsė didžiulės 

baudos! Milžiniški nuostoliai! Ir viskas per vieną žmogų!  
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Vienas kitą sekė tarpmiestiniai pokalbiai. Ginčai. Viskas veltui. Tada poną Gon 

pasiuntė į Niujorką paveikti tą pavojingą žmogų! 

– Ar žinote, kad visame Brukline tik jūs vienas turite tokią pavardę? –paklausė ponas 

Gon, įėjęs į prezidento kabinetą. Prezidentas buvo nustebintas. 

– Ne, aš to nežinojau.  

– Taip, – pasakė ponas Gon, - šį rytą išlipau iš traukinio ir ieškojau telefonų knygoje 

jūsų adreso. Taip, telefonų knygoje jūs vienintelis Brukline turite tokią pavardę. 

– Nežinojau to, – pasakė prezidentas. 

Jis įdėmiai pažiūrėjo į telefonų knygą. 

 – Taip, tai neįprasta pavardė,– pasakė išdidžiai. Mano šeima atvyko iš Olandijos ir 

apsigyveno Niujorke prieš du šimtus metų.  

Jis keletą minučių kalbėjo apie savo šeimą ir protėvius. Kai baigė, ponas Gon išreiškė 

susižavėjimą tokia didele jo gamykla ir palankiai palygino ją su keletu panašių gamyklų, 

kurias buvo aplankęs.  

– Tai viena iš švariausių ir tvarkingiausių bronzos dirbinių gamyklų, kurias man teko 

regėti,– pasakė Gon.  

– Aš visą gyvenimą kūriau šią firmą, – pasakė prezidentas, –ir didžiuojuosi ja. Ar 

nenorėtumėte apžiūrėti gamyklos? 

Apžiūrinėdamas gamyklą ponas Gon gyrė jos gamybos sistemą, aiškino, kuo ir kodėl 

ši įmonė atrodė pranašesnė už konkurentus. Ponas Gon apžiūrėjo keletą neįprastų mašinų, ir 

prezidentas pareiškė, kad jis pats sukūrė tas mašinas. Jis sugaišo nemažai laiko, rodydamas, 

kaip jos veikia ir kaip kokybiškai atlieka darbą. Jis primygtinai kvietė poną Gon pietų. Iki 

šiol, kaip pastebėjote, apie tikruosius pono Gon vizito tikslus nebuvo pasakyta nė žodžio. 

Po pietų prezidentas pasakė:  

– O dabar grįžkime prie reikalų. Aš, aišku, žinau, ko jūs čia atvykote. Nesitikėjau, kad 

mūsų susitikimas bus toks malonus. Galite grįžti į Filadelfiją su mano pažadu, kad jums 

viskas bus pagaminta ir pristatyta, net jei kitiems užsakymų teks palaukti.  

Ponas Gon gavo viską, ko norėjo, visiškai to neprašydamas: medžiagos buvo 

pristatytos laku ir pastatą pabaigė iki kontrakte sutartos dienos.  

Ar būtų viskas taip susiklostę, jei ponas Gon būtų panaudojęs įprastą tokiais atvejais 

stūmiko metodą? 
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 ĮSIDĖMĖTINA  

• Išskiriamos šios bendravimo rūšys: neverbalinis bendravimas, 

bendravimas raštu, bendravimas žodžiu 

Klausimai 

1. Dėl kokių priežasčių svarbus bendravimas? 

2. Išvardinkite bendravimo rūšis. 

3.  Parašykite laišką verslo partneriui.  
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VII SKYRIUS  

KARJEROS PLANAVIMAS 

KARJERA ŠIUOLAIKINIU POŽIŪRIU 

„Genialūs žmonės netobulėja bet kurioje profesijoje vien todėl, kad joje dirba, bet dirba 
joje todėl, nes gali tobulėti.“ 
Wiliam Hazlitt (1778–1830) 

TIKSLAI: 

 Suprasti šiuolaikinės ir biurokratinės karjeros sampratos 

skirtumus. 

 Išskirti asmeninius, socialinius, mokymosi bei profesinius 

karjeros gebėjimus. 

  Suprasti karjeros kompetencijų svarbą konkurencingoje 

darbo rinkoje. 

 Aptarti gyvenimo prasmės ir profesinio pašaukimo svarbą. 

 Išnagrinėti profesijų pažinimo svarbą. 

Karjera – tai žmogaus vaidmenų ir darbinių veiklų seka per visą jo gyvenimą. 

Karjeros vystymas – nuolatinis gyvenimo ir karjeros sprendimų priėmimo, planavimo, 

planų įgyvendinimo ir įsivertinimo procesas. Kokios mintys kyla, kuomet išgirstate žodį 

“karjera”?  

Karjera (pranc. carrière – veiklos dirva, sritis): 1) greitas ir sėkmingas kilimas 

tarnyboje, visuomeninės, mokslinės veiklos srityje; 2) geros ateities perspektyvos;               

3) veiklos sritis (Tarptautinių žodžių žodynas, 2006); žmogaus gyvenime atliekamų įvairių 

vaidmenų, darbovietėse užimamų pareigų, pakopų, lygmenų visuma (Super, 1980); per visą 

gyvenimą besitęsianti darbų seka, susijusi su asmenybės pažiūromis ir motyvais, kai jis ar ji 

veikia tuose darbuose (Beach, 1985); tai nuostatų ir elgsenų seka, susijusi su darbine 

patirtimi per visą žmogaus gyvenimą (Schuler,1995); tai kokybiškai atliekamų, socialiai 

reikšmingų profesinių ir kitų vaidmenų kaita žmogaus gyvenime (Kučinskienė, 2003); tai ne 

tik asmens gyvenimo eigoje atliekamų profesinių vaidmenų visuma, bet ir su jais susijusių 
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asmens siekių, vilčių ir aspiracijų patenkinimas, atliekant socialinius vaidmenis (Sakalas, 

Šalčius, 1997). 

Petkevičiūtė išskiria keletą egzistuojančių skirtingos apimties karjeros sampratų: 

• karjera –laimėjimai, 

• karjera – profesija, 

• karjera – nuolatinio darbo nuosekli tąsa, 

• karjera – viso gyvenimo įvairių vaidmenų seka. 

Karjera – tai tam tikrų darbų seka, kitų vaidmenų gyvenime atlikimas, kuris apima 

žmogaus pasiaukojimą darbinei veiklai bei savęs tobulinimas (Perry, Vanzandt). 

Ugdymas karjerai – integralių individo žinių, mokėjimų, įgūdžių bei nuostatų apie 

save ir darbo pasaulį bei elgseną jame įgijimo sistema (Kučinskienė, 2003); visuma 

sistemingų ir kryptingų pastangų, siekiant padėti asmeniui įsisąmoninti visuminį ir adekvatų 

savęs ir savo vaidmens darbo pasaulyje vaizdą, patikrinti jį tikrove savo ir visuomenės 

pasitenkinimui (Super, cit. Pagal Herr, 1984). 
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V.Stanišauskienė išskiria asmeninius, socialinius, mokymosi bei profesinius karjeros 

gebėjimus. 

7 lentelė Karjeros projektavimo gebėjimų tipai 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Socialiniai gebėjimai Mokymosi 

gebėjimai 

Profesiniai gebėjimai 

Savęs pažinimo: 
• Savianalizės, 
•  Refleksijos, 
• pozityvaus, 

realaus savęs 
vertinimo. 

Bendravimo: 

• argumentuoto 
kalbėjimo, 

• klausymosi, 
• kito žmogaus 

pažinimo, 
• konfliktų 

sprendimo, 
• derėjimosi. 

Savarankiško 
mokymosi: 

• turimų žinių 
sisteminimo ir 
taikymo, 

• mokymosi 
metodų 
įvairovės 
taikymo. 

Specifiniai 
profesiniai: 

•  darbo pasaulio 
pažinimo, 

• specifinės 
profesinės 
žinios, 

• profesionalumo 
lygis konkrečioje 
veiklos srityje. 

Savęs pristatymo: 

• Kalbėjimo 
manieros, 

• Kalbos 
stiliaus. 

 

Bendradarbiavimo: 

• komandų 
kūrimo, 

• komandinio 
darbo, 

• įvairių 
vaidmenų 
atlikimo. 

 

Informacijos 
paieškos bei 
taikymo: 

• bibliotekos 
išteklių ir 
naujausių 
technologijų 
naudojimo, 

• informacijos 
paieškos 
tikslingumo, 

• informacijos 
taikymo. 

Veiklos planavimo 
ir organizavimo, 
problemų 
sprendimo: 

• situacijų 
analizės, 

• tikslų 
iškėlimo, 

• alternatyvų 
paieškos, 

• planavimo, 
• realizavimo, 
• refleksijos, 
• įsivertinimo.

 Veikimo socialinėje 
aplinkoje: 

• aplinkos 
pažinimo ir 
veikimo joje. 
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Amerikietis D.Super (1980) vienas pirmųjų į mokslinę vartoseną įtraukė karjeros 

terminą, apibrėždamas jį kaip žmogaus gyvenime atliekamų įvairių vaidmenų, darbovietėse 

užimamų pareigų, pakopų, lygmenų visumą (Kučinskienė, 2003).  Karjera, kaip žmogaus 

veiklų seka per visą jo gyvenimą, yra procesas, sąlygojamas įvairių – ekonominių, 

socialinių, kultūrinių, psichologinių – veiksnių. Socialinių transformacijų laikotarpiu, kada 

kinta ir karjeros kontekstas, ir, pasak Hargreaves, „žmogaus savasties bei tapatumo 

jausmas“, karjera yra ypatingai sudėtingas procesas. 

Karjeros vystymo (career development) sąvoka apibrėžia visumą psichinių, socialinių, 

psichofizinių, ekonominių ir edukacinių veiksnių, darančių įtaką individo karjerai. Karjeros 

vystymas yra susijęs su veiksnių, sąlygojančių laisvą ir pagrįstą profesijos pasirinkimą, 

asmeninio tapatumo evoliuciją, susijusią su integravimusi bei prisitaikymu darbe, sistema. 

Karjeros vystymas – nuolatinis gyvenimo ir karjeros sprendimų priėmimo, planavimo, 

planų įgyvendinimo ir įsivertinimo procesas. 

Svarbu pastebėti, kad šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. Tokia plati 

karjeros samprata leidžia pastebėti keletą su ja susijusių dalykų (Schuler, 1995):  

• Tai karjeros proceso planavimo ir valdymo galimybė. 

• Karjera apima ilgą periodą. 

• Karjera apima ne tik individo veiklas, bet ir kintančius jo požiūrius, 

nuostatas, žinias, mokėjimus. 

• Kai kurios nuostatos ir veiklos yra fundamentalios ir tęsiasi per visą 

individo karjeros procesą. 

Karjeros samprata keitėsi, besikeičiant ekonominėms sistemoms, darbuotojų ir 

darbdavių santykiams. Paanalizuokime šiuolaikinę ir biurokratinę karjeros sampratas 

8 lentelė Šiuolaikinės ir biurokratinės karjeros samprata 

Analizės kriterijai Biurokratinė karjeros 
samprata 

Šiuolaikinė karjeros 
samprata 

Karjeros modelis 
Vientisa hierarchinė 
struktūra, įtvirtinta 
organizacijoje 

Lanksti, nevientisa 
struktūra, neįtvirtinta 
organizacijoje 

Karjeros sėkmės matas Statusas, atlyginimas Savirealizacija, individo 
laisvė 
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Socialinis saugumas 
Stabili ir aiški ateitis Priklauso nuo daugelio 

socialinių ir personalinių 
veiksnių 

Žmogui keliami 
reikalavimai 

Lojalumas, sugebėjimas 
gerai atlikti įprastą darbą, 
tam tikri profesiniai 
gebėjimai 

Novatoriškumas, 
iniciatyvumas, karjeros 
kompetencija 

Karjeros ateitis 
Numatoma, aiški, susijusi 
su organizacijos ateitimi 

Priklauso nuo žmogaus 
kompetencijos, nuo 
išorinių veiksnių 

Besivystant ekonomikai, technologijoms, keičiasi darbo priemonės, krūvis, 

pobūdis,darbo jėgos poreikis, organizacijų struktūros. Darbo pasaulio kaitos tendencijos 

lemia karjeros sąlygų kaitą. Auga kultūrinė ir etninė įvairovė, darbo jėgos amžiaus vidurkis 

ir dirbančių moterų skaičius Nedarbas, krūvis darbe didėja, populiarėja nepilnos darbo 

dienos sutartys, auga laikino įsidarbinimo tendencijos, vienu metu dirbti keliose įmonėse 

suvokiama kaip norma. Keičiasi darbo pobūdis, kuris sąlygoja karjeros kaitą. Matomas 

ryškus poslinkis į paslaugų sferą, miesteliuose nyksta įmonės, dirbančių namų sąlygomis 

daugėja, keičiasi ir didėja reikalavimai darbuotojams, profesijos sąvoka keičia veiklos 

sąvoka. Organizacijų struktūros pokyčiai sudaro galimybę ir populiarina dirbti komandoje, 

burtis projektų įgyvendinimui. Mažų organizacijų skaičius auga, nyksta organizacinių 

karjeros vystymo struktūros. Kiekvienam iškyla klausimas: „Ką daryti?“ Prisiminkime, 

kokie šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtini gebėjimai ir savybės. Pvz., 

savarankiškumas, iniciatyvumas, lankstumas, savikontrolė, kūrybiškumas, 

komunikabilumas, novatoriškumas, bendradarbiavimas, planavimas, idėjų generavimas, 
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darbdavys, kokias savybes jis vertina labiausiai. Karjeros žmogus turi tai žinoti ir įvertinti 
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darbo įgūdžiai – 9 proc., sąžiningumas, lojalumas, pozityvumas, organizuotumas, 

produktyvumas nuo 8 iki 1 proc. 

Karjeros kompetencija – visa eilė šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtinų 

gebėjimų ir asmeninių savybių, kurias jis gali sėkmingai taikyti praktinėje veikloje. 

Karjeros kompetenciją apima asmeninė kompetencija: savęs pažinimo, savęs 

pristatymo; socialinė kompetencija: bendravimo, bendradarbiavimo, veikimo socialinėje 

aplinkoje gebėjimai; edukacinė kompetencija: savarankiško mokymosi, informacijos 

paieškos bei taikymo gebėjimai; profesinė kompetencija: darbo pasaulio pažinimo, veiklos 

planavimo ir organizavimo, specifiniai profesiniai gebėjimai. 

Šiuolaikinės karjeros modelis – tai lanksti, nevientisa struktūra, neįtvirtinta 

organizacijoje. 

 

3 pav.  Karjeros kompetencijos modelis (pagal Stanišauskienę) 

Moksleivis savo karjerą pradeda planuoti jau besimokydamas bendrojo lavinimo 

mokykloje. Ar mokate pristatyti save, ar pažįstate save? Pirmiausia pamėginkite įvertinti 

save. Koks aš esu? Kaip aš mąstau? Koks mano charakteris, ar aš turiu valią, koks mano 

temperamentas? Ar sugebu siekti užsibrėžto tikslo, ar sugebu planuoti savo laiką, ar esu 

atsakingas, pareigingas? Norint pažinti save, reikia objektyviai nustatyti savo stipriąsias ir 

silpnąsias pozicijas. Karjeros planavimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus intelekto, 

intelektas – tai ne vien protas. 

Pateikiame septynis H. Gardnerio intelekto tipus: 

1. Verbalinis intelektas – žmogus lengvai priima ir įsisavina žodinę informaciją, 

sklandžiai reiškia mintis, žodynas turtingas, kalbos stilius puikus, jis mėgsta skaityti, rašyti. 

Tinkamos profesijos: advokatas, rašytojas, teisėjas, redaktorius, oratorius, vertėjas, 

derybininkas, poetas, mokytojas ir t.t. 

Asmeninė 
kompetencija 

Socialinė 
kompetencija 

Edukacinė 
kompetencija 

Profesinė 
kompetencija 
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2. Muzikinis intelektas – žmogus jautrus balso tonui, tembrui ir ritmui, emocingas 

muzikos kalbai, labai dvasingas. Tinkamos profesijos: ikimokyklinių ir pradinių klasių 

pedagogai, muzikantai, kompozitoriai ir t.t. 

3. Loginis – matematinis intelektas – žmogus geba įžvelgti reiškinių loginę struktūrą,, 

mėgsta tikslumą, būdingas abstraktus mąstymas, jam patinka skaičiai, mėgsta dirbti 

kompiuteriu. Tinkamos profesijos: mokytojas, banko tarnautojas, astronomas, kompiuterių 

programuotojas, buhalteris, inžinierius, matematikas ir t.t. 

4. Erdvinis intelektas – žmogus mąsto vaizdais, jaučia visumą, gerai piešia, tapo, 

lipdo, lengvai skaito žemėlapius, schemas, diagramas. Tinkamos profesijos: architektas, 

sportininkas, lakūnas, šokėjas, skulptorius, mūrininkas, dailininkas, navigatorius, renginių 

organizatorius ,,pramonės įrengimų konstruktorius. 

5. Kinestezinis intelektas – žmogus gerai jaučia savo kūną, jo puikus refleksai, greitai 

išmoksta naują judesį, pastebi judančius objektus, mėgsta liesti, yra auksinių rankų meistras. 

Tinkamos profesijos: šokėjas, aktorius, alpinistas, sportininkas, mimas, astronautas, treneris, 

statybininkas, kinologas, ūkininkas. 

6. Vidinis intelektas – žmogus yra jautrus savo vertybėms, gerai pažįsta savo jausmus, 

pranašumus ir trūkumus, puikiai suvokia save, savo tikslą, turi intuiciją, vidinę motyvaciją, 

linkęs į savianalizę bei individualizmą. Tinkamos profesijos: rašytojas, filosofas, jūreivis, 

menininkas, dvasininkas ir t.t. 

7. Tarpasmeninis intelektas – žmogus lengvai užmezga kontaktus ir bendrauja su 

kitais žmonėmis, gerai derasi, suvokia kito žmogaus ketinimus, mėgsta būti draugijoje, turi 

daug pažįstamų, dažnai tarpininkauja sprendžiant konfliktus, domisi socialinėmis 

situacijomis. Tinkamos profesijos: mokytojas, gydytojas, politikas, vadybininkas socialinis 

darbuotojas, pardavėjas, padavėjas ir t.t. 

Planuojant savo karjerą, labai svarbu nusistatyti, kaip aš mąstau. Mąstymas priklauso 

nuo smegenų veiklos funkcijų. Tai yra labai svarbus momentas renkantis karjeros kelią.  
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Kaip aš mąstau? 

• Logika – žmogus yra kritiškas, logiškai samprotauja, linkęs analizuoti, 

gilintis, apsvarsto ir apskaičiuoja, mėgsta faktus, dėsnius, aiškumą ir 

nuoseklumą. 

• Organizacija – žmogus planuoja, nerizikuoja, viską atlieka 

metodiškai, tvarkingai, nuosekliai, geba organizuoti kitus, mėgsta 

grupinį darbą, tvarką. 

• Intuicija – žmogus yra jautrus, ekspresyvus, dvasingas, laisvas, veikia 

įsijausdamas, išgyvendamas, pasikliauja nuojauta, mėgsta žaidimus, 

nežinomybę, gamtą. 

• Kūryba – žmogus rizikuoja, spėlioja, smalsus, laužantis taisykles, 

problemas sprendžia išradingai, mėgsta dinamiką, neapibrėžtumą, 

įvairovę. 

Įvertinę savo intelektą ir mąstymą, pagalvokite apie savo vertybes. Vertybės priklauso 

nuo jūsų šeimos, draugų, vidinės ir išorinės aplinkos, tradicijų, etninės kultūros, 

išsilavinimo ir t.t. Žmogus auga, tobulėja socialinėje aplinkoje, kuri įtakoja pasirinkimus bei 

vertybes. Ko jūs siekiate? Kas jums yra svarbiausia pasirenkant karjeros kelią? Laisvė, 

pinigai, kūryba, grožis, prestižas, meilė, šeima ir t.t. Kiekvienas iš jūsų sudarys savo 

vertybių skalę, ji skirsis nuo kitų. Išsiaiškinkite, kokios yra jūsų vertybės, suvoksite, kokį 

kelią pasirinkti.  

Mokinys, galvojantis apie savo karjerą, jau mokykloje pradeda komplektuoti savo 

„karjeros portfolio”. Kas tai yra? Tai įgūdžių byla, kuri pademonstruoja jūsų padarytas 

pažangas, laimėjimus. Kodėl svarbu turėti savo portfolio? 

1. Sutvarkyti duomenys – vienoje vietoje kaupiami užrašai ir dokumentai apie jūsų 

laimėjimus, apdovanojimus.  

2. Viso gyvenimo vizitinė kortelė – čia yra sukaupti jūsų įgūdžius ir atliktus darbus 

patvirtinantys dokumentai (atsiskaitymo kortelės, padėkos laiškai, mokykliniai 

apdovanojimai, įgūdžius patvirtinantys pažymėjimai, pagyrimai, bendruomenės 

padėkos ir t.t.). 
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3. Būni pasirengęs – sukaupti duomenys labai pravers, kai rašysite savo gyvenimo 

aprašymą, prašymą priimti į darbą arba į mokymo įstaigą. Turėdami išsamios ir 

patikimos informacijos banką, geriau pasirengsite pokalbiui su darbdaviu, lengviau 

bus užpildyti stojimo į mokyklą dokumentus. Būsite pasirengę išnaudoti kiekvieną 

atsiradusią galimybę. 

4. Atsiranda pasitikėjimas savimi – kaupdami informaciją, jūs pasijuntate tvirčiau ir 

pradedate dalykiškai vertinti profesijos galimybes. 

5. Reklamuoji save – gebėjimas įtikinti darbdavį arba įdarbinimo agentūrą, kad jūsų 

kvalifikacija ir kompetencijos leis įgyvendinti kompanijos tikslus.  

6. Rodo charakterį – jūs atsakingai siekiate darbo, išsilavinimo, savo karjeros tikslų. 

Tai ženklas darbdaviui, kad esate atkaklus, organizuotas, kryptingas ir atsakingas. 

7. Valdai savo likimą – kuo daugiau sužinai, išmoksti, kuo daugiau patirties įgyji, tuo 

plačiau tau atsiveria visos durys.  

„Karjeros portfolio” jums padės užsibrėžti tikslus, planuoti savo ateitį ir išnaudoti 

atsirandančias galimybes. 

ĮSIDĖMĖTINA 

• Karjera – tai žmogaus vaidmenų ir darbinių veiklų seka per visą jo 

gyvenimą. 

• Karjeros kompetencija – visa eilė šiuolaikiniame darbo pasaulyje 

žmogui būtinų gebėjimų ir asmeninių savybių, kurias jis gali 

sėkmingai taikyti praktinėje veikloje. 

• Šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. 

• Karjeros portfolio – tai įgūdžių byla, kuri pademonstruoja jūsų 

padarytas pažangas, laimėjimus. 

• Karjeros planavimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus intelekto, 

intelektas tai ne vien protas. 

• Planuojant savo karjerą, labai svarbu nusistatyti, kaip jūs mąstote.  

• Išsiaiškinkite, kokios yra jūsų vertybės, suvoksite, kokį kelią 

pasirinkti.  

 

 

85

KARJEROS PLANAVIMAS

 

3. Būni pasirengęs – sukaupti duomenys labai pravers, kai rašysite savo gyvenimo 

aprašymą, prašymą priimti į darbą arba į mokymo įstaigą. Turėdami išsamios ir 

patikimos informacijos banką, geriau pasirengsite pokalbiui su darbdaviu, lengviau 

bus užpildyti stojimo į mokyklą dokumentus. Būsite pasirengę išnaudoti kiekvieną 

atsiradusią galimybę. 

4. Atsiranda pasitikėjimas savimi – kaupdami informaciją, jūs pasijuntate tvirčiau ir 

pradedate dalykiškai vertinti profesijos galimybes. 

5. Reklamuoji save – gebėjimas įtikinti darbdavį arba įdarbinimo agentūrą, kad jūsų 

kvalifikacija ir kompetencijos leis įgyvendinti kompanijos tikslus.  

6. Rodo charakterį – jūs atsakingai siekiate darbo, išsilavinimo, savo karjeros tikslų. 

Tai ženklas darbdaviui, kad esate atkaklus, organizuotas, kryptingas ir atsakingas. 

7. Valdai savo likimą – kuo daugiau sužinai, išmoksti, kuo daugiau patirties įgyji, tuo 

plačiau tau atsiveria visos durys.  

„Karjeros portfolio” jums padės užsibrėžti tikslus, planuoti savo ateitį ir išnaudoti 

atsirandančias galimybes. 
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sėkmingai taikyti praktinėje veikloje. 

• Šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. 
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Klausimai 

1. Kaip suprantate karjeros sąvoką? 

2. Paaiškinkite sąvoką „karjeros kompetencija“. 

3. Kokius reikalavimus darbdavys kelia pretendentui? 

4. Kaip suprantate šiuolaikinę ir biurokratinę karjerą? 

UŽDUOTYS 

I užduotis. Ant popieriaus lapo nupieškite minčių žemėlapį, žemėlapio viduryje 

pažymėkite „KARJERA“.  

II užduotis. Užrašykite kuo daugiau žmogaus gebėjimų ir savybių. Pabraukite tas, 

kurias manote, kad turite. Padiskutuokite, kaip galėtumėte jas tobulinti ar įgyti. 

III užduotis. Žaidimas „Karšta kėdė”. Visi mokiniai sėdi ratu, vienas viduryje. 

Sėdintys aplinkui, pateikdami argumentus, sako, ką galvoja apie sėdintį viduryje. 

IV užduotis. Nustatykite savo intelekto tipą (gali dominuoti keli). Nusistatykite, kaip 

jūs mąstote? 

V užduotis. Dalykinis žaidimas „Vertybių aukcionas” 

Taisyklės: Lentoje surašoma visa eilė vertybių, dalyvių daugiau nei vertybių. 

Kiekvienas dalyvis turi 100,00 Lt. Perkant vertybes, kainą didinti po 5,00 Lt, nesmulkinti. 

Registratorius registruoja, kas už kiek ir ką pirko. Apibendrinant paimame interviu iš tų, 

kurie nieko nenusipirko arba kodėl nenusipirko. 

PROFESIJOS SAMPRATA 

„Žmogus, kurį reikia įtikinti imtis veiklos, nėra veiklus žmogus... Veikla turi būti žmogui 
reikalinga it kvėpavimas.“ 

Georges Clemenceau (1841–1929) 

Beveik prieš šimtą metų profesinio orientavimo pradininkas F. Parson suformulavo tris 

pagrindinius sėkmingo profesijos pasirinkimo principus: geras savęs pažinimas, profesijų 

pasaulio išmanymas ir šių žinių derinimas, kuris padeda priimti teisingą profesinį 

sprendimą. Dar visai neseniai profesijos rinkimasis buvo vienkartinis apsisprendimo aktas 
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visam žmogaus gyvenimui. Šiandien profesijos rinkimasis tampa nuolatiniu procesu. 

Keičiasi ne tik šio reiškinio pobūdis – iš vienkartinio jis virsta ne baigtiniu, o tęstiniu 

procesu arba netgi nuolatine šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būsena. 

Profesinis rengimas ir profesija – ilgos istorinės raidos vaisius. Jis visuomenėje buvo 

pripažintas tada, kai pradėta suprasti, kad išmokti dirbti yra lengviau, kai mokoma specialiu 

organizuotu būdu, negu natūraliu, nes tik tada profesinės žinios ir įgūdžiai įgyjami 

profesionaliau ir greičiau. Profesiniam mokymui tapus savarankiška sritimi, interesų ratas 

prasiplėtė, atsirado platesnis suvokimas ir pasiskirstymas vaidmenimis. Pradėjo reikštis ne 

tik meistro ir mokinio pozicija, bet gamintojų, darbdavių, valstybės. Darbas yra materialinė 

visuomenės egzistavimo sąlyga. Norėdama vartoti, visuomenė privalo kurti ir gaminti. 

Todėl yra svarbu dirbti. Vertinant istoriškai, sąlyginis protinio ir fizinio darbo atsiskyrimas 

lėmė ne tik teorinę, bet ir praktinę mokymo ir mokymosi, taip pat ir profesinio mokymo 

pradžią.  

 Didžiausią įtaką žmonių veiklos pobūdžio pasikeitimui turėjo spartus technologijų ir 

pramonės vystymasis, taip pat visuomeninių ir politinių pokyčių sparta. Plačiau apie 

profesijos sąvoką buvo pradėta kalbėti praeito šimtmečio pradžioje. Tačiau mūsų dienas ji 

pasiekė gerokai pakitusi. Pabrėždamas tradicinius profesinės veiklos požymius Meyer H. 

(1972) pateikia tokį apibrėžimą: “Profesija – sąmoningai, pvz., remiantis polinkiais ir 

sugebėjimais laisvai pasirinktas, ilgalaikiam gyvenimui išmoktas darbas, kuris tuo pačiu 

laiduoja pragyvenimo sąlygas – suteikia žmonių gyvenimui tvarkingumą ir vystymosi 

pagrindą.” Šis apibrėžimas atskleidžia dvi profesijos sąlygas – polinkių ir sugebėjimų bei 

žmonių laisvo vystymosi aplinkybių patenkinimą. Profesiniai interesai yra labai reikšmingi, 

tačiau praktiškai sunkiai pasiekiami dėl veiksnių, nulemiančių profesijos rinkimąsi gausos. 

Profesiniai sugebėjimai, priešingai negu polinkiai, yra labiau neutralūs išorinių poveikių 

atžvilgiu. Sugebėjimai išryškėja praktiškai išbandant save konkrečioje veikloje ir profesinio 

rengimo srityje. 

XX amžiaus antrajai pusei, ypač pabaigai, būdingi techniniai – technologiniai ir su jais 

susiję žmonių veiklos organizavimo pokyčiai, kurie pakeitė profesijos sampratą. Tradicines 

ir tikslias žmonių vykdytas funkcijas vis dažniau perima elektroninės technikos ir 

komunikacijos priemonės. Žmonėms lieka kūrybinės ir valdymo funkcijos, kurių vykdymui 
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reikalingi profesiniai kūrybiškumo, komunikabilumo, mąstymo, analizavimo, sisteminimo, 

komandinio darbo ir kt., gebėjimai. Šiam laikotarpiui Weber. M. (1964) pateikia atitinkantį 

profesijos apibrėžimą: „Profesija turi reikšti tokį žmonių veiklos specifiškumą, 

specializuotumą ir tokias jų komunikacijas, kurios suteiktų pagrindą nenutrūkstamam jo 

apsirūpinimui ir darbingumui” Profesinė veikla išlieka pagrindinis žmonių įsijungimo į 

visuomeninį gyvenimą kanalas. Profesijos turėjimas – socialinio saugumo garantas. Žmonės 

bendraudami visuomenėje aktyviai kontaktuoja, o tai formuoja žmonių pažiūras, nuomones, 

gyvenimo būdą ir stilių, lemia vartojimo galimybes ir formuoja įpročius bei socialinių 

sluoksnių ribas.  

Profesijos sąvokos aiškinimuose išryškėja psichologijos mokslo atstovai, 

akcentuojantys profesiją kaip žmogaus dvasinių ir materialinių poreikių, apimančių interesų, 

gebėjimų, patyrimo, pažinimo ir kt. sritis, patenkinimo galimybę. Lietuviškas psichologijos 

žodynas profesijos terminą aiškina ir apibūdina taip: „specializuoto ir kvalifikuoto darbo 

rūšis, atitinkanti darbo pasidalijimą gamybos ir kultūros sferose (1993). Pedagogikos 

terminuose šalia profesijos apibūdinimo, kaip ‚specializuotos ir kvalifikuotos visuomeninės 

darbo rūšies, išryškėja „pašaukimo ir specialybės” supratimas. Šernas V. (1995) pateikia 

profesijos, kaip „nuolatinės veiklos rūšies, kuriai reikia specialaus pasirengimo ir kuri yra 

pragyvenimo šaltinis” 

Profesijos sąvoka yra daugelio mokslo tyrinėjimo objektas. Rimantas Laužackas 

(2005) pateikia ekonomikos, sociologijos, psichologijos, ergonomikos mokslų profesijos 

apibūdinimą. „Ekonomikos mokslo požiūriu profesija nustato darbo jėgos užimtumo 

problemas bei yra visuomenės narių materialinio apsirūpinimo būdas, gerbūvio pagrindas. 

Sociologijos mokslas pabrėžia žmonių socialinį vaidmenį, jo kitimą visuomenės ir ūkio 

organizacinėse struktūrose. Psichologija akcentuoja profesiją kaip žmogaus dvasinių ir 

materialinių poreikių, apimančių interesų, gebėjimų, patyrimo, pažinimo ir kt. sritis, 

patenkinimo galimybę. Ergonomika tiria žmogaus psichofiziologinių ypatybių ir veiklos 

aplinkos atitikimo problemą” 

Profesija – specializuoto ir kvalifikuoto visuomeninio darbo rūšis. Profesijų grupes 

galima skirstyti įvairiais aspektais (Jovaiša, 1993). 

88

VERSLUMAS

 

reikalingi profesiniai kūrybiškumo, komunikabilumo, mąstymo, analizavimo, sisteminimo, 

komandinio darbo ir kt., gebėjimai. Šiam laikotarpiui Weber. M. (1964) pateikia atitinkantį 

profesijos apibrėžimą: „Profesija turi reikšti tokį žmonių veiklos specifiškumą, 

specializuotumą ir tokias jų komunikacijas, kurios suteiktų pagrindą nenutrūkstamam jo 

apsirūpinimui ir darbingumui” Profesinė veikla išlieka pagrindinis žmonių įsijungimo į 

visuomeninį gyvenimą kanalas. Profesijos turėjimas – socialinio saugumo garantas. Žmonės 

bendraudami visuomenėje aktyviai kontaktuoja, o tai formuoja žmonių pažiūras, nuomones, 

gyvenimo būdą ir stilių, lemia vartojimo galimybes ir formuoja įpročius bei socialinių 

sluoksnių ribas.  

Profesijos sąvokos aiškinimuose išryškėja psichologijos mokslo atstovai, 

akcentuojantys profesiją kaip žmogaus dvasinių ir materialinių poreikių, apimančių interesų, 

gebėjimų, patyrimo, pažinimo ir kt. sritis, patenkinimo galimybę. Lietuviškas psichologijos 

žodynas profesijos terminą aiškina ir apibūdina taip: „specializuoto ir kvalifikuoto darbo 

rūšis, atitinkanti darbo pasidalijimą gamybos ir kultūros sferose (1993). Pedagogikos 

terminuose šalia profesijos apibūdinimo, kaip ‚specializuotos ir kvalifikuotos visuomeninės 

darbo rūšies, išryškėja „pašaukimo ir specialybės” supratimas. Šernas V. (1995) pateikia 

profesijos, kaip „nuolatinės veiklos rūšies, kuriai reikia specialaus pasirengimo ir kuri yra 

pragyvenimo šaltinis” 

Profesijos sąvoka yra daugelio mokslo tyrinėjimo objektas. Rimantas Laužackas 

(2005) pateikia ekonomikos, sociologijos, psichologijos, ergonomikos mokslų profesijos 

apibūdinimą. „Ekonomikos mokslo požiūriu profesija nustato darbo jėgos užimtumo 

problemas bei yra visuomenės narių materialinio apsirūpinimo būdas, gerbūvio pagrindas. 

Sociologijos mokslas pabrėžia žmonių socialinį vaidmenį, jo kitimą visuomenės ir ūkio 

organizacinėse struktūrose. Psichologija akcentuoja profesiją kaip žmogaus dvasinių ir 

materialinių poreikių, apimančių interesų, gebėjimų, patyrimo, pažinimo ir kt. sritis, 

patenkinimo galimybę. Ergonomika tiria žmogaus psichofiziologinių ypatybių ir veiklos 

aplinkos atitikimo problemą” 

Profesija – specializuoto ir kvalifikuoto visuomeninio darbo rūšis. Profesijų grupes 

galima skirstyti įvairiais aspektais (Jovaiša, 1993). 

88

VERSLUMAS



 

Profesijos mokymas – specialistų rengimas. Mokiniai įgyja vienos specialybės 

kvalifikacijas, suteikiančias teisę dirbti kvalifikuotą darbą gamybos ar kultūros srityje 

(Jovaiša, 1993). 

Profesinis informavimas – supažindinimas su profesinio mokymo įstaigomis ir 

profesiniu darbu. Informavimo turinys: 1. Profesijos supratimas. 2. Profesijos įgijimas 

(profesinių mokyklų įvairovė, jų suteikiamos specialybės; įstojimo į šias mokyklas sąlygos; 

mokymosi sąlygos ir reikšmės; darbo vietos pagal įgytą specialybę). 3. Darbo turinys ir 

pobūdis. 4. Higieniniai, psichologiniai, fiziologiniai darbo ypatumai. 5. Ekonominiai ir 

socialiniai darbo ypatumai. 6. Literatūra apie darbą. Informavimo priemonės: gyvas žodis, 

spaudiniai, audiovizualinės priemonės (Jovaiša, 1993). 

Profesinis rengimas – ugdymo procesas, susidedantis iš trijų nuoseklių, per visą 

gyvenimą besitęsiančių etapų: ikiprofesinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, 

profesinės kvalifikacijos tobulinimas (Jovaiša,1999). 

ĮSIDĖMĖTINA 

• Profesija – sąmoningai, remiantis polinkiais ir sugebėjimais laisvai 

pasirinktas, ilgalaikiam gyvenimui išmoktas darbas, kuris tuo pačiu 

laiduoja pragyvenimo sąlygas – suteikia žmonių gyvenimui 

tvarkingumą ir vystymosi pagrindą.  

• Profesinė veikla išlieka pagrindinis žmonių įsijungimo į visuomeninį 

gyvenimą kanalas. Profesijos turėjimas– socialinio saugumo garantas.  

• Profesijos sąvoka yra daugelio mokslo tyrinėjimo objektas. 

Klausimai 

1. Kaip suprantate profesijos sąvoką? 

2. Paaiškinkite, kodėl profesija yra nuolatinė šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būsena? 

3. Kokie mokslai tyrinėja profesijos sąvoką? 

UŽDUOTIS 

Pristatykite pasirinktą profesiją, naudokite įvairias priemones, sukurkite filmuką, 

parenkite atmintinę, bukletą, paruoškite ir pristatykite medžiagą įvairiose pateiktyse. 
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• Profesija – sąmoningai, remiantis polinkiais ir sugebėjimais laisvai 

pasirinktas, ilgalaikiam gyvenimui išmoktas darbas, kuris tuo pačiu 

laiduoja pragyvenimo sąlygas – suteikia žmonių gyvenimui 

tvarkingumą ir vystymosi pagrindą.  

• Profesinė veikla išlieka pagrindinis žmonių įsijungimo į visuomeninį 

gyvenimą kanalas. Profesijos turėjimas– socialinio saugumo garantas.  

• Profesijos sąvoka yra daugelio mokslo tyrinėjimo objektas. 

Klausimai 

1. Kaip suprantate profesijos sąvoką? 

2. Paaiškinkite, kodėl profesija yra nuolatinė šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būsena? 

3. Kokie mokslai tyrinėja profesijos sąvoką? 

UŽDUOTIS 

Pristatykite pasirinktą profesiją, naudokite įvairias priemones, sukurkite filmuką, 

parenkite atmintinę, bukletą, paruoškite ir pristatykite medžiagą įvairiose pateiktyse. 
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GYVENIMO PRASMĖ IR PROFESINIS PAŠAUKIMAS  

„Laimingi tie, kurių prigimtis pritaria profesijai“ 
Francis Baconas 

Ar kada nors teko sau užduoti tokį klausimą: „Kokia mano gyvenimo prasmė? Ar 

dažnai apie tai susimąstome? Tiesiog neturite tam laiko... O gal ne?“.  Apie gyvenimo 

prasmę galime kalbėti tik bendrais bruožais. Juk gyvenimo prasmė vis kitokia priklausomai 

nuo žmogaus, nuo kiekvienos dienos ir valandos. Vienam žmogui gyvenimo prasmė – 

gyventi, palikti po savęs kažką, tobulėti, kitam – kažką padaryti laimingą, trečiam – padėti 

žmonėms ir padaryti gyvenimą gražesnį ir t.t. Kiekvienas žmogus turi savo ypatingą 

gyvenimo misiją, konkretų pašaukimą, kurį reikia įgyvendinti. Todėl niekas jo negali 

pakeisti, niekas negali jo gyvenimo pakartoti. Taigi kiekvieno uždavinys toks unikalus, kaip 

ir galimybė jį įgyvendinti. Žmogus yra atsakingas ir pats turi rasti gyvenimo prasmę. Ne 

pinigai, ne valdžia, ne garbė ar šlovė yra didžiausias žmogaus turtas, bet prasmingas 

gyvenimas. Tik tarnaudamas kuriam nors tikslui, žmogus įprasmina savo gyvenimą. Jeigu 

gyvenimo tikslas yra klaidingas, tai ir gyvenimas negali būti prasmingas, nes jis visą laiką 

bus lydimas nusivylimo. Gyvenimo prasmė nuolat kinta, bet niekada nepaliauja egzistavusi. 

Gyvenimo prasmę galima atrasti trimis skirtingais būdais:  

1. Kurdami arba nuveikdami darbą. 

2. Ką nors patirdami arba ką nors sutikdami (mylėdami). 

3. Priimdami nuostatą neišvengiamos kančios atžvilgiu. 

Toliau aptarsime kalbėsime, kaip rasti gyvenimo prasmę kuriant arba veikiant – 

teisingai pasirenkant profesinį kelią. Pašaukimo sąvoka glaudžiai susijusi su asmeniniu 

pasauliu ir meilės tvarka. Daiktų pasaulyje ji neturi prasmės. Pašaukimą galime suprasti 

kaip asmenišką nusiteikimą konkrečiam tikslui. Pašaukimas visada žymi pagrindinę atskiro 

asmens meilės kryptį, kuri yra veikiama visą gyvenimą. Ten, kur žmogus yra pašauktas, jis 

turi ne tik ką nors mylėti, bet ir veikti su meile „atiduodamas save“. Asmeniui toks savęs 

atidavimas gali būti kūrybiškiausias: labiausiai save atiduodamas, jis geriausiai save 

realizuoja. Didelė reikčmė skiriama ir žmogaus veiklos prasmingumui. Kaip teigė K. 

Pukelis, „žmogus – tarytum paukštis: vienas sparnas – mylimas žmogus, kitas – mylimas 

darbas.“ Šeima ir profesija yra tos dvi sritys, kuriose žmogus konkretizuoja savo pašaukimą.  
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Šiuolaikinės demokratinės visuomenės sąlygomis mes visi galime pasirinkti profesiją 

pagal asmeninius poreikius ir interesus. Galime pasinaudoti teise laisvai pasirinkti profesiją, 

kuri suteiktų ne vien aukštą darbdavių ar visuomenės įvertinimą, keltų profesinį prestižą, bet 

ir skatintų nuolatinį tobulėjimą ir savirealizacijos procesus bei gabumų panaudojimą.  

Individualus pašaukimas – tai žmogaus polinkis į tam tikrą profesinę veiklą. 

Santykyje su profesija asmuo realizuoja savo prigimtinius gabumus ir talentus, optimaliai 

atskleidžia sugebėjimus ir panaudoja kūrybinę potenciją. Profesija asmenybei tampa 

saviraiškos priemone. Profesinio pašaukimo sąvoka iki šiol dar nepakankamai atskleista. 

Įvairūs mokslininkai pateikia įvairius pašaukimo apibrėžimus. 

Pašaukimas – žmogaus lemtis dirbti tam tikrą darbą; veiklos motyvacijų, potencialių, 

charakteriologinių asmenybės bruožų derinys, sąlygojantis asmenybės gyvenimo kokybę ir 

prasmę; labai stiprus žmogaus polinkis į tam tikrą veiką, asmenybės nuostata, noras dirbti 

tam tikrą darbą, polėkis, telkiantis asmenybės fizines ir intelekto jėgas; tvirtas noras visą 

gyvenimą veikti kokioje nors srityje. 

Mes visi atėjome į šį gyvenimą su tam tikra misija ir šią misiją turime atlikti. Mes 

patys turime ją atrasti ir atpažinti. Netgi tie jaunuoliai, kuriems sekasi mokslai mokykloje 

prastai, jie taip pat turi vienokius ar kitokius talentus, tad nenuvertinkime savęs, o 

ieškokime tos veiklos, kuri teiktų džiaugsmo. Deepakas Chopra sakydavo: „Kiekvienas 

mūsų turime kažką, ko neturi kiti, ir galime nuveikti tą, ko negali kiti. Raskite atsakymą į tai 

ir puoselėkite. Niekada nepatirsite katastrofos, jei dirbsite tai, kam jaučiate pašaukimą“. 

Jeigu savo atrastą dovaną išdalinsite visiems, jūsų gyvenimas prisipildys stebuklų. 

Talentingas yra tas žmogus, kuris sugeba rasti savyje stebuklų šaltinį. 

Profesinio konsultavimo pradininkas Lietuvoje J. Vabalas– Gudaitis akcentavo 

asmeninio pašaukimo svarbą asmenybės savirealizacijos raidai: „Kas nežino, kokią didelę 

reikšmę turi žmogui rasti savo pašaukimą, kai kurie jo visą amžių neranda ir bastosi nuo 

vienos profesijos bei darbo prie kito. Netekę vilties jį rasti, tempia sunkų nemalonaus darbo 

jungą. Tokiems darbas virsta prakeikimu, slegia bei mechanina sielą, užuot stiprinęs jėgas, 

užuot aukštinęs žmogų ir teikęs jam nuolatinę sėkmę ir džiaugsmą darbe“. Jūsų uždavinys 

gyventi savo gyvenimą, būti savimi, kad vieną dieną galėtumėte pasakyti „Aš gyvenu“. 

Svarbiausia būkite savimi ir atraskite savo pašaukimą ir gyvenimo prasmę. Sėkmės! Galbūt 
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jūs jau pasirinkote profesiją. Dar kartą grįžkime prie jūsų pasirinkimo ir susimąstykime, kas 

jums svarbu, ką mėgstate veikti, ką galėtumėte daryti malonumui.  

Labai svarbu anksti suvokti savo pašaukimą. Pašaukimas yra veiklos motyvacinių, 

potencialių charakteringų asmenybės savybių derinys, lemiantis darbinio gyvenimo kokybę 

ir prasmę. Labai svarbu tinkamumo tam darbui jausmas: potencijos (intelektiniai ir 

praktiniai gebėjimai), charakterio savybės, polinkis į tam tikrą veiklą, kurioje žmogus 

įžvelgia gyvenimo prasmę, savo galias sėkmingai dirbti. Reikia išmokti pasitikėti savimi. 

Gyvenimui keliant vis naujas problemas, jausmams tenka vedlio vaidmuo, ieškant 

tinkamiausio kelio. Viską nuspręsti, vadovaujantis vien protu, neįmanoma, tam reikia 

intuicijos bei praeityje sukauptos emocinės išminties. Todėl, renkantis karjeros kelią, reikia 

klausyti savo širdies balso. Dar niekas pinigų neuždirbo veikdamas tai, kas jam nepatinka. 

Sprendimas būtų toks: paverskite savo mėgstamą pomėgį darbu, tegul jis tampa jūsų 

karjeros pamatu. Tegul jūsų pomėgis tampa pajamų šaltiniu.Bet tai galite padaryti tik tada, 

kai rasite laiko ir pasvarstysite, kokia veikla jums tikrai patinka bei nustatysite savo talentus. 

Ne atsitiktinai protingas ir tikrai neskurstantis Billas Gatesas mėgsta kartoti: „dideli pinigai 

susiję su naujovėmis, o didžiausi su tuo, ką žmonės daro su meile“. Dažnai baimė suklupti 

apsaugo nuo klaidų, bet neleidžia iš jų pasimokyti. Pasaulyje, kuris nuolatos keičiasi, kai 

lankstumas ir prisitaikymas tampa svarbiausiomis asmenybės savybėmis, reikėtų žmones 

skatinti ne tik protingai rizikuoti, bet ir to mokytis.  

ĮSIDĖMĖTINA  

• Gyvenimo prasmė – kiekvienas žmogus turi savo ypatingą gyvenimo 

misiją, konkretų pašaukimą, kurį reikia įgyvendinti. 

• Gyvenimo prasmę galima atrasti trimis skirtingais būdais: kurdami 

arba nuveikdami darbą, ką nors patirdami arba ką nors sutikdami 

(mylėdami), priimdami nuostatą neišvengiamos kančios atžvilgiu. 

• Individualus pašaukimas –tai žmogaus polinkis į konkrečią profesinę 

veiklą 
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Klausimai 

1. Sudarykite dešimties mėgstamiausių užsiėmimų sąrašą. Gali būti ir daugiau.Tada 

išrinkite tris įdomiausias. Tai turėtų būti jūsų veiklos sritys. 

2. Pagalvokite ir užsirašykite, kokia jūsų gyvenimo prasmė.  

3. Perskaitykite V. E. Franklio knygą „...Vis vien sakyti gyvenimui „Taip“, ir 

papasakokite, kas autoriui padėjo išgyventi koncentracijos stovyklą. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI  

GYVENIMO PRASMĖ 

Paskaitos pabaigoje aš paklausiau besenstantį graikų kultūros ir istorijos profesorių: 

"Dr.Papaderos, kokia yra gyvenimo prasmė?"  

Kartu klasėje esantieji studentai nusijuokė ir jau ruošėsi kilti ir eiti. Papaderos, 

pakeldamas ranką, nuramino auditoriją ir savo žvilgsnį smeigė į mane. Savo akimis jis tarsi 

bandė nuspręsti, ar mano klausimas buvo tikrai rimtai klausiamas. 

– Aš atsakysiu į tavo klausimą..  

Tada iš savo odinės piniginės jis išėmė mažą, apskritą veidrodėlį, nedidesnį už 

stambesnę monetą. Jis prabilo tokiais žodžiais: 

– Kai aš buvau dar mažas vaikas, tai buvo karo metu, mes buvome labai neturtingi ir 

gyvenome tolimame kaime. Vieną dieną ant kelio radau sudužusio veidrodėlio šukes. Šioje 

vietoje buvo įvykusi motociklo avarija. 

Aš bandžiau surasti visas to veidrodėlio šukes ir jas kartu sudėti, bet mano pastangos 

buvo veltui. Iš tų šukių sau pasilaikiau pačią didžiausią šukę. Ta šukė dabar mano rankoje. 

Trindamas akmeniu aš padariau ją apvalią. Ta šukė tapo mano žaisliuku. Mane ypač 

užimponavo šio žaisliuko savybė – aš su juo galėjau pagauti šviesą ir ją nukreipti į 

tamsiausius užkampius, kurių saulės šviesa niekada nepasiekia. Žaidimu tapo mano 

pastangos nukreipti šviesos spindulėlį į sunkiausiai prieinamas vietas. 

Aš augau ir brendau. Laisvalaikio momentais aš su ta veidrodėlio šuke vis žaisdavau, 

bandydamas saulės spindulėliu apšviesti tamsiausius labirintus. Tapęs vyru, supratau, kad 

čia nebuvo tik vaiko žaidimas su veidrodėlio šuke, bet mano gyvenimo tikslo metafora. Aš 

pradėjau suvokti, kad aš pats nesu šviesa ar šviesos šaltinis. Tačiau šviesa – tiesa, meilė, 

išmintis – egzistuoja, ir ji švies tamsiuose užkampiuose tik su mano įsiterpimu. 
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užimponavo šio žaisliuko savybė – aš su juo galėjau pagauti šviesą ir ją nukreipti į 

tamsiausius užkampius, kurių saulės šviesa niekada nepasiekia. Žaidimu tapo mano 
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Aš esu dalis veidrodžio, nors pats nesuvokiu nei jo užduoties, nei formos. Tačiau su 

tuo, ką turiu, aš galiu nukreipti šviesą į tamsiausius šio pasaulio užkampius. Aš galiu šviesos 

spindulį nukreipti į tamsias dėmes žmonių širdyse, tuo kai kuriuos pakeisdamas. Gal kiti 

mane matydami irgi panašiai elgsis. Tai mano gyvenimo filosofija. Tai ir yra mano 

gyvenimo prasmė. 

Baigęs savo žodžius, profesorius paėmė veidrodėlio šukę ir, pagavęs saulės spindulį, 

nukreipė į mano veidą, mano ant stalo sunertas rankas. 

Dauguma informacijos apie graikų kultūrą ir istoriją, gautos tame vasaros kurse, jau 

užmarštyje. Tačiau savo protinėje piniginėje aš tebeturiu apskritą veidrodėlį.“ 

Straipsnis iš http://ateitis.org/ateitis.html 

SAVĘS IR PROFESIJOS PROFESIJŲ PAŽINIMO REIKŠMĖ  

„Visada yra tinkamas laikas daryti tai, ką reikia“ 
Martin Luther King, jaunesnysis 

Dažnai Jūs girdite ar girdėjote klausimą: „Kuo užaugęs norėtum būti?” Vaikų 

atsakymai apsiriboja per televizorių, kino filmuose matyta su nuotykiais, maloniais 

išgyvenimais susijusia arba kita populiaria veikla. Kartais vaikams padaro įspūdį jų tėvų, 

artimųjų, draugų ar pažįstamų veikla. Profesijų pasirinkimo spektras yra didžiulis. Apie 

daugelį profesijų informacijos galima rasti  bibliotekose, darbo biržose ir karjeros centruose, 

jaunimo darbo centruose, internete. Šiuolaikinėmis technologijomis besinaudojantis 

jaunimas, gali surasti pačios įdomiausios informacijos apie mokymo įstaigas, aprašus apie 

profesiją, apie kompetencijas, kurias jie įgytų, baigę pasirinktą mokyklą. Tyrinėdami 

įvairias profesijas, prisiminkite šiuos teiginius. 

• Kiekviena profesija, darbas yra prieinami, jeigu atkakliai jų sieksite. 

• Visi darbai reikalingi visuomenei. 

• Pasirinktos profesijos siekiama ilgai. 

• Žmogus per visą savo gyvenimą gali pasiekti aukštumų keliose 

skirtingose veiklos srityse. 

• Skirtingoms profesijoms reikia skirtingų žinių, sugebėjimų, 

atsidavimo, tačiau kiekvienai profesijai reikia atskirai pasirengti. 
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• Su kiekviena veiklos sritimi yra susiję daug darbų, ir jų atsakomybės 

laipsnis skirtingas. 

• Kiekvienoje profesinėje veikloje galima pasiekti karjeros viršūnę (pvz. 

automechanikas, virėjas, treneris, dizaineris). 

 Renkantis profesiją, būtina įvertinti savo polinkius.  

Profesiniai polinkiai (pagal Klimovą): 

• Žmogus. 

• Gamta. 

• Technika. 

• Ženklų sistema. 

• Meninė išraiška. 

Profesijų tipas „Žmogus – gamta” 

Šios profesijos žmogus dalyvauja gyvosios ir negyvosios gamtos procesuose. Šiam 

profesijų tipui priskiriamos profesijos, susijusios su žemės tyrinėjimu (geologas, geofizikas, 

okeaneologas, metereologas ir kt.), augmenijos bei gyvūnijos tyrinėjimu (botanikas, 

zoologas, ornitologas, kinologas, genetikas, ekologas ir kt.,), gyvulininkyste ir 

augalininkyste (sodininkas, agronomas, daržininkas, zootechnikas, veterinaras ir kt.) 

Profesijos tipas „ Žmogus –technika” 

Šio tipo profesija glaudžiai susijusi su mašinomis, mechanizmais, įrengimais, 

instrumentais. Tai profesijos pramonės srityje (elektrikas, šaltkalvis, tekintojas, siuvėjas, 

audėjas, inžinierius ir kt.), transporto priemonių valdymas ir aptarnavimas 

Profesijų tipas „Žmogus – ženklų sistema” 

Šiam profesijų tipui priskiriamos su informacijos apdorojimu susijusios profesijos. Tai 

darbas su sistemomis: kalbinėmis (bibliografijos, notaras, lingvistas, istorikas, filologas, 

filosofas, ir kt.), abstrakčiomis matematinėmis (statistikas, matematikas, kasininkas, 

buhalteris, ekonomistas ir kt.), grafinėmis (braižytojas, konstruktorius, kartogramas, 

šturmanas ir kt.), ženklų apdorojimo (programuotojas, informatikas ir kt.) 
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Profesijos tipas „Žmogus – meninė išraiška” 

Šiam tipui priskiriamos visos su menu susijusios profesijos. Tai vaizduojamoji kūryba 

(tapytojas, dizaineris, skulptorius, architektas ir kt.), taikomasis menas (modeliuotojas, 

juvelyras ir kt.), meninių reginių kūryba (kompozitorius, muzikantas, vokalistas, dirigentas, 

šokėjas, baletmeisteris, aktorius, režisierius, operatorius ir kt.) 

Profesijų tipas „Žmogus –žmogus”’ 

Šių profesijų pagrindas – bendravimas, todėl būtina mokėti užmegzti kontaktus su 

žmonėmis. Šiam tipui priskiriamos pedagoginės profesijos (mokytojas, auklėtojas, 

dėstytojas, treneris), teisėtvarkos sritis (policininkas, tardytojas, advokatas ir kt.), kultūros 

sritis (bibliotekininkas, ekskursijų vadovas, gidas, korespondentas ir kt.), aptarnavimo sritis 

(pardavėjas, padavėjas, stiuardesė, kirpėjas ir kt.), medicinos srities profesijos (slaugytojas, 

gydytojas, felčeris ir kt.). 

J. H. Holando (Holland) teorija aiškina, kaip nustatyti asmenybės įvairių veiklos 

rūšių kryptingumą. Autorius skirsto žmones į realistiškus (praktikus), intelektualius, 

socialius, konvencialius, iniciatyvius ir kūrybingus, artistiškus. Šiuos modelius atitinka 

profesinės aplinkos modeliai. Minėtos teorinės konstrukcijos leidžia suvokti asmenybės tipų 

ir profesinės aplinkos modelių sąveikos teoriją, kuri teigia, kad panašūs žmonės renkasi 

panašias profesijas, o pasitenkinimas darbu, sėkmė, stabilumas priklauso nuo to, kiek 

asmenybė dera su darbo aplinka. 

Kodėl visose profesijose vieni pasiekia daugiau nei kiti, nors yra baigę tokias pat 

mokyklas? Gal taip nutinka, todėl, kad vieni pasirenka profesiją atitinkančią jų asmenybės 

tipus, o kiti, žinoma, apsirinka.  

ĮSIDĖMĖTINA 

• Apie daugelį profesijų informacijos galima rasti mokyklų bibliotekose, 

darbo biržose ir karjeros centruose, jaunimo darbo centruose, internete. 

• Renkantis profesiją, būtina įvertinti savo polinkius, nustatyti 

asmenybės įvairių veiklos rūšių kryptingumą. 
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Klausimai 

1. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, tyrinėjant profesijas? 

2. Nustatykite savo polinkius 

3. Nustatykite savo asmenybės veiklos kryptingumą 

KVALIFIKACIJA IR KOMPETENCIJA 

„Nuomonę apie save susidarome pagal tai, ką sugebame atlikti, o kiti žmonės – pagal tai, 
ką jau atlikome“ 

Gibert Keith Chesterton (1874–1936) 

Profesijoje integruojasi žmogaus asmeninės charakteristikos ir bruožai su 

konkrečiomis darbo sąlygomis. Profesijoje susiduriama su tuo, ko yra tikimasi ir 

reikalaujama iš žmogaus tam tikroje profesijoje, su tam tikrais reikalavimais, su tam tikrais 

tikslais ir tai, ką žmogus jau turi įgijęs. Profesiniai santykiai glaudžiai susiję su 

reikšmingomis ir profesiniam rengimui svarbiomis sąvokomis: kvalifikacija, kompetencija, 

kompetentingumas. Jums teko skaityti ne vieną skelbimą, kuriame darbdavys reikalauja 

atitinkamos kvalifikacijos bei kompetentingumo kaip įgyto sugebėjimo savarankiškai, 

kokybiškai, kūrybingai dirbti atitinkamoje srityje, profesijoje.  

Kvalifikacijos terminas susideda iš dviejų lotynų kalbos žodžių – qualis (kam 

tinkamas, koks, kokios kokybės) ir facere (daryti, veikti). Pagal žodžio kilmę kvalifikacija 

reiškia žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, kurie įgyjami išmokimo būdu. 

Kalbėdami apie profesinę kvalifikaciją mes ją suvokiame kaip mokėjimų, įgūdžių, žinių 

rezultatą, kuris yra įvertinamas ir išreikštas studijų rezultatus apibrėžiančiu dokumentu – 

kvalifikaciniu pažymėjimu. Diplomai, pažymėjimai apie įgytą mokymosi keliu kvalifikaciją 

–tai formalūs dokumentai. Profesinės veiklos rezultatai– tai realioji turima žmogaus 

kvalifikacija. Kvalifikacija – tai gebėjimų, reikalingų tam tikrai profesijai visuma 

Žmogus, norėdamas kokybiškai atlikti jam patikėtą darbą, turi pasižymėti tam dabui 

tinkamais funkciniais gebėjimais, kurie vadinami kompetencijomis. Tokių funkcinių 

kompetencijų (lot. competentia) visuma sudaro atitinkamo laipsnio kvalifikaciją. 

Konkrečioje profesijoje žmogus atlieka daug skirtingų funkcijų, vadinasi, jis turi daug 

skirtingų kompetencijų. Praktinėje veikloje kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokos 
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persipina. Mokymosi ir lavinimosi proceso rezultatas ir įgytų gebėjimų pritaikymas arba 

profesinis išsilavinimas, darbo patirties, mąstymo gebėjimai. 

 Šiuolaikinėje aplinkoje darbuotojų kompetencija yra laikoma vienu iš svarbiausių 

veiksnių, darančių įtaką organizacijų konkurencingumui ir veiklos efektyvumui. Kiekviena 

organizacija, siekdama konkurencingumo, turėtų rūpintis darbuotojų kompetencijos 

ugdymu.  

Kompetencija – tai gebėjimai atlikti konkretų veiksmą, operaciją ar funkciją.  

Kompetencija – tai sugebėjimas praktinėmis situacijomis taikyti pagrindinius tam 

tikro turinio srities principus ir technikas (M. Poole, M. Warner,2000); tai – buvimas 

produktyvaus, gebėjimas atlikti darbo reikalaujamas užduotis (Žmogiškųjų išteklių ir 

personalo valdymo žodynas,1997); tai – tęstinė atkarpa, kuri prasideda tik žinojimu, kaip 

„kažką“ atlikti, ir baigiasi žinojimu, kaip „kažką“ atlikti labai gerai, taigi gebėjimas kažką 

atlikti kompetentingai būtų kažkur tarp šių dviejų atkarpos taškų (A. Pearson,1984). Pasak 

Jovaišos (1993), pateikiamoje kompetencijos sąvokoje teigiama, kad tai yra gebėjimas pagal 

kvalifikaciją, įgūdžius, žinias gerai atlikti veiklą. Tai įgaliojimų turėjimas ką nors daryti; 

labai kvalifikuotas žinojimas. 

Kompetencija – žinių ir įgūdžių derinimas bei gebėjimas juos pritaikyti konkrečiomis 

aplinkybėmis, vadybos funkcijų atlikimas, atsižvelgiant į aplinkos ir situacijos apribojimus. 

Realiame gyvenime žmogaus profesinei veiklai išreikšti vartojama sąvoka – 

kompetentingumas.Kompetentingumas yra labai subjektyvus. Kompetentingumas parodo 

veiklos rezultatus, sugebėjimus atlikti tam tikrus veiksmus, gebėjimą panaudoti savo 

įgūdžius. Kompetencija reiškia gebėjimą atlikti tam tikrą funkciją, o kompetentingumas – to 

gebėjimo kokybiškumą. Profesiniame rengime svarbi sąvoka yra kompetencija, o praktikoje 

–kompetentingumas. 

Šiuolaikinė ekonomika verčia vis daugiau dėmesio skirti asmenybės ugdymui. 

Kvalifikacija neatsiejama galimybė nuolat tobulėti, kryptingai siekti kompetencijos savo 

veiklos srity. Praktika, patirtis yra svarbūs, neatsiejami kvalifikacijos elementai. Kada 

žmogus suvokia, kad konkurencingoje aplinkoje kvalifikacija ir kompetenciją įgyja svarbų 

„prekinio ženklo įvaizdį”, tada pasidaro aišku, kad kvalifikacija nėra amžina. Nedirbant toje 
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srityje, nesąveikaujant su tam tikra profesija, kvalifikacija menkėja. Šiuolaikinis žmogus 

visuomet turi rasti galimybę kelti savo kvalifikaciją, nes, tik įgydamas naujas 

kompetencijas, jis papildys turimą, jau įgytą kvalifikaciją. 

 Renkantis profesiją, svarbu išsiaiškinti darbo paklausos poreikius ir nustatyti, ar 

pasirinkta profesinė kvalifikacija sudarys galimybę tenkinti savo ir šeimos poreikius, ar 

pasirinkta profesija atneš ekonominę naudą. Kiekvienam žmogui svarbu pasirinkti tinkamą 

kelią, nes išmokus ir įgijus konkrečių žinių, įgūdžių, svarbu juos tobulinti, ugdyti nuolat. 

Įvertinkite savo gebėjimus, norus, nustatykite, ką išties norite veikti, kas jums suteiks 

malonumą ir naudą. Sugaišto laiko ir kitų ekonominių išteklių nebesugrąžinsite. 

Prisiminkite, kad įgyta kvalifikacija - tai pamatas, kurį reikia nuolat tvirtinti, tad siekite 

tobulybės, įgydami vis naujų kompetencijų. Tai visų jūsų gyvenimo spynų raktas. Sėkmės!  

ĮSIDĖMĖTINA 

• Profesinė kvalifikacija – tai mokėjimai, įgūdžiai, žinių rezultatai, 

kurie yra įvertinami studijų rezultatus apibrėžiančiu dokumentu – 

kvalifikaciniu pažymėjimu. 

• Kvalifikacija – tai gebėjimų, reikalingų tam tikrai profesijai, visuma. 

• Kompetencija – tai gebėjimai atlikti konkretų veiksmą, operaciją ar 

funkciją.  

• Realiame gyvenime žmogaus profesinei veiklai išreikšti vartojama 

sąvoka – kompetentingumas. 

Klausimai 

1. Pasiaiškinkite sąvokas: kvalifikacija, kompetencija, kompetentingumas. 

2. Išvardinkite, kokias kompetencijas įgysite, baigę šią mokyklą. 

UŽDUOTYS 

I užduotis. Paieškokite darbo skelbimų ir nustatykite, su kokiomis kompetencijomis 

darbdaviai ieško darbuotojų.  

II užduotis. Sukurkite darbo skelbimą, nurodykite, kokioms pareigybėms su kokiomis 

kompetencijomis, kvalifikacija ieškote darbuotojo. 
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DARBO PAIEŠKA  

„Niekad neaiškinkite žmonėms, kaip atlikti darbą. Pasakykite, ką reikia atlikti, ir jie 
nustebins jus savo išradingumu” 

George Smith Patton (1885–1945) 

Darbas žmogui turi esminę psichologinę reikšmę dėl šių priežasčių:  

• Patenkina saviraiškos poreikį. 

• Lavina gabumus. 

• Sužadina domėjimąsi. 

• Kelia konkrečius reikalavimus.  

• Jų įvykdymas turi įtakos žmogaus psichinei sveikatai. 

Darbo ieškojimas yra toks pat darbas, kaip ir visi kiti darbai, nuo ryto iki vakaro, nuo 

pirmadienio iki penktadienio. Jeigu jau ieškote darbo, žinokite, kad jums teks varžytis su 

kitais. Ne kiekvienas mėgsta konkurenciją. Užsitęsę ieškojimai įbaugina net labiausiai 

savimi pasitikinčius. Darbo ieškojimą vertinkite ne kaip mūšį, bet kaip nuoseklias pastangas 

susirasti užsiėmimą, labiausiai atitinkantį jūsų gebėjimus ir patirtį. Netekus darbo, nustojami 

lavinti sugebėjimai, tampama apatišku, prarandama galimybė adaptuotis realioje tikrovėje ir 

tapti brandžia asmenybe. Ypač šios problemos išryškėja ilgą laiko tarpą nerandantiems 

darbo žmonėms. Ką daryti? Pirmiausia, atsikratyti „juodų minčių“, kurios gali būti panašios 

į šias: nuo manęs nusisuko sėkmė, visai neturiu šansų įsidarbinti, esu per senas (–a), esu 

nepatrauklios išvaizdos, darbdavys laukia „kyšio“, o aš neturiu pinigų ir t.t. Naudinga 

dalyvauti įvairiuose seminaruose, projektuose, kur dalyviai gauna vertingos informacijos 

apie pasirengimą planingai darbo paieškai. 

9 lentelė Planingos darbo paieškos etapai 

1. Susipažinti su darbo rinkos 
tendencijomis ir ekonominiu 
sektoriumi 

• susipažinti su darbo rinkos tendencijomis 
• susipažinti su ekonominio sektoriaus, kuriame 

ketinate dirbti, ypatumais 
• susipažinti su paklausiomis ir nepaklausiomis 

profesijomis ir kvalifikacijomis 
• susipažinti su nedarbo lygiu 
• susipažinti su regiono įmonių darbo pasiūla 

2. Gerai pažinti save 
• įvertinti savo kompetenciją ir žinias 
• įvertinti savo asmenines savybes 
• įvertinti savo profesinę patirtį 
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• palyginti savo nuomonę su aplinkinių turima 

 

3. Turėti savo profesinį tikslą 

• turėti tikslą ir numatyti uždavinius 
• aiškiai žinoti, ko norite, kokių rezultatų 

siekiate 
• realiai įvertinti savo profesinius trūkumus ir 

privalumus  

4. Mokėti pasirinkti darbo 
paieškos būdus 

• ieškoti skelbimų spaudoje, kreiptis į darbo 
biržą ir įdarbinimo agentūras 

• ieškoti darbo per asmeninius ryšius 
• spontaniškai iškelti savo kandidatūrą 
• pasinaudoti internetu teikiama informacija apie 

laisvas darbo vietas įmonėse ir organizacijose 
• kreiptis į ankstesnę darbovietę (jei dirbote) 
• paduoti skelbimą į spaudą  

5. Mokėti parašyti gyvenimo 
aprašymą (CV) 

• parašyti CV taip, kad būtumėt pakviestas 
pokalbiui su darbdaviu  

6. Mokėti parašyti motyvacinį 
laišką 

• mokėti parašyti jį taip, kad įtikintumėte 
darbdavį, jog jūs ir esate geriausias kandidatas 
į laisvą darbo vietą 

7. Pasiruošti pokalbiui su 
darbdaviu 

• tai lemiamas etapas darbo paieškoje, 
reikalaujantis ypatingo pasiruošimo 

Būtina išsiaiškinti, kokioje srityje norite ir galite dirbti. Prieš pradėdami ieškotis darbo, 

Jūs turite apsibrėžti, kokio darbo norite, kokioje srityje norite dirbti. Bėgant laikui, atsiranda 

vis naujų darbo paieškos būdų.  

Siekiant susirasti darbą, dažniausiai naudojami šie pagrindiniai būdai: 

• IEŠKOTI SKELBIMŲ SPAUDOJE. 

• KREIPTIS Į ĮDARBINIMO AGENTŪRAS IR Į DARBO BIRŽĄ. 

• KREIPTIS Į DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS. 

• SPONTANIŠKAI IŠKELTI SAVO KANDIDATŪRĄ (kreiptis į 

įmonę ir pasiteirauti, ar šiuo metu nėra ar netrukus gali atsirasti laisva 

darbo vieta). 
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• PASINAUDOTI MOKYMO ĮSTAIGOS TEIKIAMA 

INFORMACIJA DĖL LAISVŲ DARBO VIETŲ ĮMONĖSE IR 

ORGANIZACIJOSE. 

• KREIPTIS Į ANKSTESNĘ DARBOVIETĘ. 

• KREIPTIS Į ĮMONĘ, KURIOJE ATLIKOTE PRAKTIKĄ. 

• PADUOTI SKELBIMĄ Į SPAUDĄ, INTERNETĄ. 

Skelbimai spaudoje. Čia jūs galite sužinoti apie laisvas darbo vietas ir reikalavimus 

kandidatams, pretenduojantiems jas užimti. Pirmiausiai turite žinoti, ko ieškote, venkite 

pokalbio apie priėmimą į darbą. Jūsų tikslas– susitarti dėl susitikimo.  

Darbo birža. Čia galite gauti informaciją, kokios kvalifikacijos, išsimokslinimo 

darbuotojų reikia darbo rinkoje. (Lietuvos darbo biržos interneto tinklalapis; Lietuvos darbo 

rinkos mokymo tarnybos tinklalapis) 

Įdarbinimo biurai, karjeros centrai. Už tam tikrą kainą gali jums surasti darbo vietą, 

jei jūsų turima kvalifikacija ir išsimokslinimas atitiks darbo rinkos poreikius 

Internetas. Yra daugybė interneto svetainių, siūlančių darbus, kur jie yra suskirstyti 

pagal darbų sritis arba regionus: 

Skelbimas.lt (darbo skelbimai) 

Takas.lt (karjeros sistema) 

CV.LT  
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(www.alioreklama.lt)  

Sala.lt Karjeros sistema 

CV–Online Lietuva 

(www.cvonline.lt)  

Darbas.lt 

Eirelita(www.eirlita.lt)  

Verslo investicijos personalui 

(www.vipconsultants.lt)  

Dauguma žmonių pakeičia arba randa darbą ne tik per skelbimus ar darbo biržą, o per 

draugus ar pažįstamus. Net 75 proc. darbų ieškantieji randa, naudodamiesi asmeninėmis 

pažintimis. Todėl nusprendus ieškoti darbo, taip pat daugiau mažiau apibrėžus, kokio darbo 

ieškai, reikia tai paskleisti draugams, artimiesiems, pažįstamiems. Apie susiklosčiusią padėtį 

papasakokite visiems. Išdėstykite savo galimybes ir tai, ko ieškote. Tada apie jus bus 

kalbama, be to, gausite daugiau informacijos iš kitų. Pradėkite galvoti: draugai, pažįstami, 
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buvę bendradarbiai. Niekada negali žinoti, kas tokiu metu gali padėti. Jeigu ieškote darbo, 

užsiminkite draugams ir giminėms. Daug mažų įmonių įdarbina tik pažįstamus žmones. 

 ĮSIDĖMĖTINA  

• Darbo ieškojimas yra toks pat darbas, kaip ir visi kiti darbai, nuo ryto 

iki vakaro, nuo pirmadienio iki penktadienio. 

• Darbo paieškos būdai: internetas, spauda, įdarbinimo agentūrų 

paslaugos, darbo birža, asmeniniai ryšiai, iškelti savo kandidatūrą ir kt. 

Klausimai? 

1. Išvardinkite kokius žinote darbo paieškos būdus. 

2. Kaip jūs manote, kokie darbo paieškos būdai efektyviausi? 

UŽDUOTIS 

Popieriaus lape surašykite tai, ką Jūs mokate ar patinka daryti. Žiūrėdami į šį sąrašą, 

šalia surašykite galimus darbus, kuriuos galėtumėte dirbti, turėdami tokias žinias ir įgūdžius. 

Po to viską peržiūrėkite iš naujo ir išbraukite tai, kas Jums atrodo nerealu. Likusius darbus 

išdėstykite eilės tvarka pagal tai, kas Jums patiktų labiausiai. Štai ir turite sąrašą darbų, 

kuriuos Jūs norėtumėte ir galėtumėte dirbti. Surašyti norimus darbus ir prie kiekvieno 

prirašyti tas savybes ir įgūdžius, kurie yra reikalingi tam darbui ir kuriuos Jūs turite. Dar 

galite surašytas savo savybes palyginti su reikalavimais, kurie yra skelbiami spaudoje, ir 

matysite, ar Jums labai daug trūksta. Darbai, ties kuriais bus daugiausiai savybių, kurias Jūs 

turite, ir bus darbai, kuriems šiuo momentu Jūs labiausiai tinkate. 

PASIRUOŠIMAS SUSITIKTI SU DARBDAVIU  

 „Išminties įgyjama ne pagal metus, o pagal sugebėjimus“ 
Titas Makcijus Plautas  

Dauguma žmonių turi nedaug bendravimo su būsimuoju darbdaviu įgūdžių. Todėl 

pirmasis pokalbis kelia susirūpinimą, baimę, nerimą. Norint to išvengti, būtina kruopščiai 

jam rengtis. Kuo geriau viską apgalvosite, tuo mažiau bijosite ir jaudinsitės pokalbio metu. 

Darbdavys jau bus perskaitęs Jūsų gyvenimo aprašymą, žino Jūsų pasiekimus, todėl per 

pokalbį jis norės sužinoti, koks Jūs esate. 
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Svarbiausias darbdavio tikslas pokalbio metu – gauti trūkstamą informaciją apie jį 

sudominusius kandidatus ir išsirinkti tą darbuotoją, kuris gali efektyviai dirbti pasiūlytoje 

veiklos sferoje.  

Ko nori ir ieško darbdavys? Darbdavys stengiasi rasti patį geriausią darbuotoją, kuris 

atitiktų visus šiuolaikinės modernios organizacijos poreikius ir turėtų visumą šių svarbiausių 

savybių ir gebėjimų kryptingai veikti: 

• Moka spręsti iškilusias problemas, 

• Turi gerų analitinių ir loginių gebėjimų, 

• Moka dirbti su kolektyvu, paskirstyti ir koordinuoti veiklą, 

• Turi vadovo ir lyderio savybių, 

• Moka dirbti komandoje, 

• Geba kelti tikslus, numatyti perspektyvą ir planuoti savo veiklą, 

• Moka bendrauti, yra dėmesingas ir jautrus aplinkiniams, 

• Rodo iniciatyvą ir yra veiklus, 

• Laiku atlieka pavestus darbus ir laikosi savo įsipareigojimų, 

• Pasitiki savimi ir nebijo sunkumų, 

• Nuolat mokosi ir stengiasi tobulėti, 

• Moka daryti žmonėms įtaką ir spręsti konfliktus, 

• Moka prisitaikyti prie pokyčių ir naujų sąlygų, 

• Turi atsakomybės jausmą ir yra sąžiningas, 

• Yra lojalus organizacijai ir siekia palaikyti gerą organizacijos vardą ir 

įvaizdį, 

• Pasižymi optimizmu ir išlaiko optimistinį požiūrį net tada, kai padėtis 

iš tikrųjų yra sunki, 

• Yra geros sveikatos ir malonios išvaizdos, 

• Turi sveiką humoro jausmą ir yra linksmas.  

Rengdamiesi pokalbiui su darbdaviu, apmąstykite, kurios iš išvardytų savybių Jums 

būdingos ir kaip jas įtikinamai pateiksite.  

104

VERSLUMAS

 

Svarbiausias darbdavio tikslas pokalbio metu – gauti trūkstamą informaciją apie jį 

sudominusius kandidatus ir išsirinkti tą darbuotoją, kuris gali efektyviai dirbti pasiūlytoje 

veiklos sferoje.  

Ko nori ir ieško darbdavys? Darbdavys stengiasi rasti patį geriausią darbuotoją, kuris 

atitiktų visus šiuolaikinės modernios organizacijos poreikius ir turėtų visumą šių svarbiausių 

savybių ir gebėjimų kryptingai veikti: 

• Moka spręsti iškilusias problemas, 

• Turi gerų analitinių ir loginių gebėjimų, 

• Moka dirbti su kolektyvu, paskirstyti ir koordinuoti veiklą, 

• Turi vadovo ir lyderio savybių, 

• Moka dirbti komandoje, 

• Geba kelti tikslus, numatyti perspektyvą ir planuoti savo veiklą, 

• Moka bendrauti, yra dėmesingas ir jautrus aplinkiniams, 

• Rodo iniciatyvą ir yra veiklus, 

• Laiku atlieka pavestus darbus ir laikosi savo įsipareigojimų, 

• Pasitiki savimi ir nebijo sunkumų, 

• Nuolat mokosi ir stengiasi tobulėti, 

• Moka daryti žmonėms įtaką ir spręsti konfliktus, 

• Moka prisitaikyti prie pokyčių ir naujų sąlygų, 

• Turi atsakomybės jausmą ir yra sąžiningas, 

• Yra lojalus organizacijai ir siekia palaikyti gerą organizacijos vardą ir 

įvaizdį, 

• Pasižymi optimizmu ir išlaiko optimistinį požiūrį net tada, kai padėtis 

iš tikrųjų yra sunki, 

• Yra geros sveikatos ir malonios išvaizdos, 

• Turi sveiką humoro jausmą ir yra linksmas.  

Rengdamiesi pokalbiui su darbdaviu, apmąstykite, kurios iš išvardytų savybių Jums 

būdingos ir kaip jas įtikinamai pateiksite.  

104

VERSLUMAS



 

Psichologų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad pirmas įspūdis, kurį patiria pašnekovas, 

turi didelę įtaką tolesnei pokalbio eigai ir rezultatams. Darbdaviai per penkias minutes iš 

kandidato išvaizdos bei elgsenos susidaro apie jį įspūdį. Per likusį pokalbio laiką gauta 

informacija jie bando patikrinti šį įspūdį, todėl pokalbio pradžia gali nulemti rezultatą. Per 

pokalbį darbdaviai labiausiai kreipia dėmesį į kandidato išvaizdą, gebėjimą aiškiai reikšti 

savo mintis, tiksliai, trumpai, nenukrypstant nuo temos atsakyti į pateiktus klausimus, 

kalbos manierą, darbo motyvaciją, kandidato išankstinę informaciją apie organizaciją ir 

darbą.  

Ar gausite darbą, priklauso nuo to, kaip kruopščiai pasirengėte pokalbiui su darbdaviu. 

Keletas patarimų rengiantis susitikti su darbdaviu ir dalyvaujant pokalbyje: 

• Surinkite kiek galima daugiau informacijos apie Jus dominantį darbą, 

organizaciją, padalinį.  

• Pasiruoškite pokalbiui ir atsakykite į visus klausimus, kurie gali būti 

Jums užduoti.  

• Į visus klausimus atsakykite pasitelkdami įrodymų, kad Jūsų patirtis 

yra tinkama šiam darbui. Jūsų atsakymai į klausimus turi būti ne 

ilgesni nei 2 – 3 min.  

• Paruoškite 5 min. monologą ir išryškinkite unikalų pardavimo 

pasiūlymą.  

• Tinkamai apsirenkite.  

• Pokalbis yra bendravimas, taigi elkitės per jį taip, kad kitas pokalbio 

dalyvis jaustųsi patogiai.  

• Pokalbio su būsimuoju darbdaviu metu kontroliuokite teikiamą 

informaciją apie save ir gaukite kuo daugiau informacijos apie 

organizaciją.  

• Jeigu norite gauti darbą, per pokalbį parodykite savo entuziazmą ir 

tinkamumą tam darbui.  

• Per pokalbį nesiderėkite dėl atlyginimo ir darbo sąlygų – palikite tai 

vėlesniam laikui, kai Jums iš tikrųjų pasiūlys darbą.  

• Pokalbį užbaikite teigiama gaida.  

• Po pokalbio parašykite padėkos laišką, net jeigu darbo negavote. 

105

KARJEROS PLANAVIMAS

 

Psichologų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad pirmas įspūdis, kurį patiria pašnekovas, 

turi didelę įtaką tolesnei pokalbio eigai ir rezultatams. Darbdaviai per penkias minutes iš 

kandidato išvaizdos bei elgsenos susidaro apie jį įspūdį. Per likusį pokalbio laiką gauta 

informacija jie bando patikrinti šį įspūdį, todėl pokalbio pradžia gali nulemti rezultatą. Per 

pokalbį darbdaviai labiausiai kreipia dėmesį į kandidato išvaizdą, gebėjimą aiškiai reikšti 

savo mintis, tiksliai, trumpai, nenukrypstant nuo temos atsakyti į pateiktus klausimus, 

kalbos manierą, darbo motyvaciją, kandidato išankstinę informaciją apie organizaciją ir 

darbą.  

Ar gausite darbą, priklauso nuo to, kaip kruopščiai pasirengėte pokalbiui su darbdaviu. 

Keletas patarimų rengiantis susitikti su darbdaviu ir dalyvaujant pokalbyje: 

• Surinkite kiek galima daugiau informacijos apie Jus dominantį darbą, 

organizaciją, padalinį.  

• Pasiruoškite pokalbiui ir atsakykite į visus klausimus, kurie gali būti 

Jums užduoti.  

• Į visus klausimus atsakykite pasitelkdami įrodymų, kad Jūsų patirtis 

yra tinkama šiam darbui. Jūsų atsakymai į klausimus turi būti ne 

ilgesni nei 2 – 3 min.  

• Paruoškite 5 min. monologą ir išryškinkite unikalų pardavimo 

pasiūlymą.  

• Tinkamai apsirenkite.  

• Pokalbis yra bendravimas, taigi elkitės per jį taip, kad kitas pokalbio 

dalyvis jaustųsi patogiai.  

• Pokalbio su būsimuoju darbdaviu metu kontroliuokite teikiamą 

informaciją apie save ir gaukite kuo daugiau informacijos apie 

organizaciją.  

• Jeigu norite gauti darbą, per pokalbį parodykite savo entuziazmą ir 

tinkamumą tam darbui.  

• Per pokalbį nesiderėkite dėl atlyginimo ir darbo sąlygų – palikite tai 

vėlesniam laikui, kai Jums iš tikrųjų pasiūlys darbą.  

• Pokalbį užbaikite teigiama gaida.  

• Po pokalbio parašykite padėkos laišką, net jeigu darbo negavote. 

105

KARJEROS PLANAVIMAS



 

Norint sėkmingai atsakyti į klausimus būtina:  

• Turėti surinktą informaciją apie darbą ir organizaciją, 

• Iliustruoti savo kompetenciją pavyzdžiais, 

• Demonstruoti nusiteikimą duoti, o ne imti, 

• Atsakymams į klausimus pateikti įrodymų iš savo patirties. 

Rengiantis pokalbiui ir einant pas darbdavį svarbiausia atsikratyti blogų minčių: 

• Esu vedęs, ištekėjusi ar nevedęs, netekėjusi, 

• Esu per senas ar jaunas, 

• Turiu daug vaikų ar neturiu vaikų, 

• Esu per daug patyręs ar nepatyręs, 

• Per trumpai ar per ilgai dirbau paskutinėje darbovietėje, 

• Neturiu reikiamos kvalifikacijos, 

• Esu vyras ar moteris ir t. t.  

Sakykime, darbdavys susidomėjo Jūsų kandidatūra ir pakvietė pokalbiui. Laiko 

tuštiems pokalbiams niekas nešvaisto. Jei esate kviečiamas pokalbiui, būsimas darbdavys 

sutinka su visais Jūsų numatytais ribotumais. Taigi per daug nesirūpinkite dėl savo 

silpnybių. Tai jau – ne problema. Todėl nusiteikite ramiai ir pasitikėkite savimi. Jūsų 

įsivaizduojamos „kliūtys“ jau buvo įvertintos ir neturėtų kelti rūpesčių. Jei ateisite pas 

darbdavį kaip pralaimėtojas, Jis ir gali nuspręsti, kad Jūs netinkate darbui, kuriam ieško 

darbuotojo. Taigi norėdami laimėti pirmiausia turite laimėti prieš save, t. y. pralaimėtojo 

elgesį pakeisti į laimėtojo.  

10 lentelė Laimėtojo ir pralaimėtojo elgesio ypatumai 

Pralaimėtojas Laimėtojas 

Yra auka Veikia 

Stengiasi keisti kitų elgesį Keičia savo elgesį 

Kaltina kitus Prisiima atsakomybę 

Yra subjektyvus Yra objektyvus 

Visada per daug užimtas, kad padarytų kas Daug dirba ir turi laiko 
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reikalinga 

Atmeta pasiūlymus Klauso ir reaguoja 

Kritikuoja Siūlo sprendimus 

Nepastebi kitų žmonių gabumų, bet ieško jų 

silpnybių ir trūkumų 

Gerbia kitų žmonių gebėjimus ir 

stengiasi mokytis iš jų 

Orientuojasi į problemas Orientuojasi į galimybes 

Įžvelgia grėsmę Įžvelgia galimybę 

Paniręs į smulkmenas Plataus akiračio 

Pažada Prisideda 

Atsiprašinėja Paaiškina 

Kalba apie problemų priežastis Stengiasi įveikti problemų priežastis 

Nusileidžia, kai nebūtina, ginčijasi, kai neverta Žino, kada nusileisti, o kada 

nepasiduoti 

Yra išmokęs Mokosi 

PASIRUOŠIMO POKALBIUI IŠPLĖSTINIS PLANAS (pagal M. Eggert, 1999) 

• Ką žinau apie šią kompaniją? 

• Ką žinau apie šį darbą? 

• Ką žinau apie darbdavį ir atrankos procesą? 

• Koks yra 30 – ties žodžių mano pasakojimas apie save? 

• Kokios mano savybės yra unikalios ir gali ypač sudominti darbdavį? 

• Kokiais pasiekimais darbdavys domisi labiausiai? 

• Kokios mano silpnosios vietos ir kaip galėčiau jas pakomentuoti? 

• Iš kokių sričių klausimus galėčiau užduoti darbdaviui? 

• Kokie tinkamiausi asmenys, galintys rekomenduoti mane, ką norėčiau 

jiems papasakoti apie savo patirtį ir pasiekimus? 

• Kokį įspūdį noriu padaryti savo darbdaviui? 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Svarbiausias darbdavio tikslas pokalbio metu – gauti trūkstamą 

informaciją apie jį sudominusius kandidatus ir išsirinkti tą darbuotoją, 

kuris gali efektyviai dirbti pasiūlytoje veiklos sferoje.  
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• Ar gausite darbą, priklauso nuo to, kaip kruopščiai pasirengėte 

pokalbiui su darbdaviu.  

• Rengiantis pokalbiui ir einant pas darbdavį, svarbiausia atsikratyti 

blogų minčių 

Klausimai 

1. Ko tikisi darbdavys pokalbio metu? 

2. Ko tikisi darbdavys iš pretendento? 

3. Kokie laimėtojo ir pralaimėtojo elgesio ypatumai? 

4. Pasiruoškite pokalbiui su darbdaviu. 

DARBO POKALBIS  

„Duok man meilės ir darbo – man nieko daugiau nereikia“ 
Williamas Morris 

Pokalbis – tai galimybė įrodyti, kad Jūsų pastangos atneš darbdaviui realią 

naudą, pokalbiui reikia pasiruošti, kad atrodytų, jog prašoma vieta– jūsų svajonių 

viršūnė.  

Pokalbis dėl darbo – tai tiriamasis pasikalbėjimas, per kurį ir jūs, ir jūsų potencialus 

darbdavys vienas apie kitą susidarėte nuomonę. Todėl pokalbio metu svarbu sukurti 

bendravimo atmosferą. 

Jūsų išvaizda, kalbos ir elgesio maniera – visa tai suteikia gyvą informaciją apie tai, 

kas jūs esate ir ko iš jūsų galima tikėtis ateityje. Įvaizdis veikia aplinkinius. Jei atrodote 

gerai, patraukliai, pasitempę, gerai jaučiatės, pasieksite aplinkinių pripažinimo, o 

svarbiausia, sudarysite talentingo žmogaus įspūdį. 

Personalo skyriaus viršininkų tyrimai patvirtino, kad įžanginiame pokalbyje teigiamą 

įspūdį sudaro šie faktoriasi: elegantiški drabužiai, gera forma ir sveika išvaizda, patraukli 

šukuosena, gera kosmetika, elegantiškas portfelis. 

Jus pakvietė į pokalbį. Pirmiausia reikia pasistengti išlikti ramiam ir gerai apgalvoti, 

ko gali paklausti darbdavys. Į pokalbį negalima eiti kaip į svečius, reikia gerai jam 
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pasiruošti ir apgalvoti, ką atsakinėti į klausimus. Pasiimkite savo nusiųstą CV bei 

motyvacinį laišką (jei siuntėte keletą CV, tai nesupainiokite, kur kurį variantą išsiuntėte). 

Atidžiai perskaitykite jį. Labai svarbu, kad Jūs labai gerai žinotumėte, kas jame parašyta. 

Gerai apgalvokite, kaip dar geriau pabrėžti teigiamus patirties ir išsilavinimo aspektus ir 

kaip paaiškinti neigiamus. Prieš eidami į pokalbį, kiek įmanoma daugiau sužinokite apie 

kompaniją, į kurią einate, apie jos konkurentus ir padėtį rinkoje. Jei negalite gauti platesnės 

informacijos, sužinokite bent jau kompanijos veiklos sritį. Žinios apie kompanijos veiklą, 

jos konkurentus labai teigiamai nuteikia darbdavį, be to, turėdami tokią informaciją, Jūs 

galite gana motyvuotai kalbėti apie tai, ką galima gerinti kompanijos veikloje. 

Atvykę į pokalbį su darbdaviu: 

• Niekada nevėluokite bei nesistenkite atvykti anksčiau. Abiem atvejais 

galite sudaryti papildomų rūpesčių.  

• Atsakinėdami į klausimus pokalbio metu, žiūrėkite pašnekovui į akis.  

• Kalbėkite ramiai, aiškiai, nedemonstruokite emocijų, ypač neigiamų.  

• Pokalbio metu niekada neminėkite nieko blogo apie buvusius ar 

esamus darbdavius.  

• Į klausimus atsakinėkite konstruktyviai, nepasakokite ilgų istorijų.  

• Būkite atidus, nepertraukinėkite pašnekovo, įdėmiai klausykitės.  

• Stenkitės suvaldyti nerimą, įtampą, nepereikite į gynybą, žinokite, kad 

gali būti užduoti provokuojantys klausimai. 

 Informacija, kuria galite naudotis kalbėdami apie kompaniją, neturi būti neigiama. 

Netgi jei Jūsų turima informacija atskleidžia neigiamas kompanijos sritis, negalima to 

atvirai sakyti. Sakykim, kad Jūs žinote apie prastą kompanijos finansinę padėtį, vėluojančius 

atlyginimus ar pan. Pokalbio metu jokiu būdu negalima atvirai klausti darbdavio, kokia yra 

finansinė situacija ir kad Jus neramina tas faktas ir kaip ten bus su viršvalandžiais ir 

vėluojančiais atlyginimais.  

Ko dažniausiai klausia darbdavys? 

• Kodėl Jūs norite dirbti šioje įmonėje?  

• Kodėl pretenduojate į šias pareigas?  
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• Kodėl norite keisti darbą?  

• Kokią patirtį turite šioje srityje?  

• Kodėl mes turėtume Jus priimti į darbą?  

• Išvardinkite savo stipriausias ir silpniausias savybes.  

• Kas nepatiko ankstesniame darbe?  

• Kokie Jūsų profesiniai pasiekimai?  

• Kuo Jūs geresnis už kitus kandidatus?  

• Ką apie Jus galėtų papasakoti buvę darbdaviai ar kolegos?  

• Ką galėtumėte pasakyti apie savo buvusį vadovą?  

• Ar galėtumėte gauti rekomendacijas?  

• Kaip elgiatės konfliktinių situacijų metu?  

• Ar esate turėjęs pavaldinių? Kaip elgdavotės su jais?  

• Kodėl tiek laiko nedirbote?  

• Kokio atlyginimo norite?  

• Už ką žmogui mokama alga?  

• Ką esate girdėjęs apie mūsų įmonę?  

• Kaip įsivaizduojate save mūsų įmonėje po vienerių, dvejų,… metų?  

Be šių tipinių klausimų labai dažnai užduodami netipiniai, provokuojantys, kartais 

agresyvūs klausimai, pvz.:  

• Jeigu Jūs sakote, kad esate protingas ir sumanus žmogus, tai kodėl 

nesate turtingas?  

• Ką galvojate apie gatvės prekeivius ar valkatas?  

• Kodėl pageidaujate tokio mažo (ar didelio) atlyginimo?  

• Kaip įsitikinti, ar esate doras žmogus? 

Pokalbio metu jūs turite įrodyti, kad esate davėjas, o ne ėmėjas. Darbdaviai nenori 

priimti į darbą žmonių, kurie rūpinasi tik savimi, o ne organizacijos reikalais. Todėl jie turi 

parodyti:  

• Susidomėjimą organizacijos paskirtimi. 

• Atsidavimą darbui ir entuziazmą. 
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• Lankstumą. 

• Norą padėti spręsti iškilusius sunkumus ir problemas. 

• Gebėjimą spręsti problemas, o ne jas kurti. 

• Sumanumą. 

Rekomendacijos, kaip elgtis per pokalbį su darbdaviu 

Pokalbio metu laikykitės tokios taktikos: 

• Visada pagarbiai ir teigiamai atsiliepkite apie savo viršininką, net jeigu 

jūsų santykiai ir buvo priešiški, 

• Su entuziazmu kalbėkite apie savo buvusius pavaldinius. Jeigu juos 

kritikuosite, blogai ir jums, kadangi buvote to kolektyvo dalis ir 

prisidėjote prie jo klimato kūrimo. 

• Nekalbėkite apie patyrimą, kurio iš tikrųjų neturite. 

• Nesižeminkite ir nebandykite graudžiai prašyti ar maldauti darbo. 

• Nesiteiraukite apie kitus kandidatus. 

• Nesiginčykite su darbdaviu. 

• Tiksliai išvardinkite kvalifikacijas nurodydamas gautus laipsnius. 

Darbdaviai tai paprastai patikrina. 

• Niekada nesiderėkite dėl atlyginimo. 

• Atsakinėdami į klausimus, žiūrėkite pašnekovui į akis. 

• Jeigu jus klausinėja keletas žmonių, žiūrėkite į tą, kuris klausia.  

• Kalbėkite ramiai.  

• Nekalbėkite labai silpnu balsu, kalbėkite pakankamai garsiai. 

• Stenkitės neparodyti, kad nervinatės.  

• Kalbėkite taisyklingai. 

• Į pateiktus klausimus atsakinėkite tiksliai, išsamiai, greitai.  

• Įdėmiai klausykitės, nepertraukinėkite pašnekovo.  

• Išgirdę provokuojantį klausimą, nepasimeskite 

• Nusiteikite iš anksto, kad tokių klausimų bus užduota.  

• Jei klausite, pateikite klausimą konkrečiai. 

• Kontroliuokite savo elgesį ir emocijas.  
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• Jei klausite, pateikite klausimą konkrečiai. 

• Kontroliuokite savo elgesį ir emocijas.  
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ĮSIDĖMĖTINA  

• Pokalbis – tai galimybė įrodyti, kad Jūsų pastangos atneš darbdaviui 

realią naudą. 

• Pokalbiui reikia pasiruošti, kad įrodytumėme, jog vieta, į kurią Jūs 

pretenduojate –svajonių viršūnė 

• Pokalbio metu jūs turite įrodyti, kad esate davėjas, o ne ėmėjas. 

Klausimai 

1. Kaip pasiruošite pokalbiui su darbdaviu? 

2. Ko dažniausiai klausia darbdavys ? 

3. Kokios taktikos laikysitės pokalbio metu? 

UŽDUOTIS 

Darbas grupėse: pasidalinkite į kelias grupes, suvaidinkite pokalbio su darbdaviu 

situaciją (pasirinkite individualiai), stebėkite mokinių elgesį, bendravimo kultūrą, manieras, 

kalbos toną, po to aptarkite, kas buvo gerai, o kas blogai. 

CV IR MOTYVACINIS LAIŠKAS  

„Žmogus be gyvenimo patirties panašus į smilgą vėtroje: jį svaido ir blaško 
galingosios pasaulio jėgos“.Teodoras Draizeris 

Kas yra Europass CV? Tai Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje oficialiai 

patvirtinta gyvenimo aprašymo forma, kurioje asmuo pateikia svarbiausią informaciją apie 

save (www.europass.lt). Kam Jums reikia Europass CV? Šio dokumento prireiks kiekvieną 

kartą, kai norėsite aiškiai ir išsamiai pristatyti save, pateikdami informaciją apie save: 

• Asmeninė informacija, informacija apie kalbos mokėjimą, darbo patirtį 

bei išsilavinimą ir mokslą.  

• Žinios apie asmens gebėjimus (techninius, organizacinius, meninius) ir 

bendravimo įgūdžius.  

• Papildoma informacija (priedai). 
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Tai asmeninis dokumentas, kurį galima užsipildyti internete pagal pateiktą šabloną. 

Taip pat galima rinktis, kuriuos laukelius užpildyti, o kuriuos tiesiog ištrinti. Prie jo 

pateikiamas paaiškinimas, kaip užpildyti CV. 

Europass CV nauda: 

• Europass CV yra prieinamas 25 kalbomis;  

• Pateikiami pavyzdžiai, instrukcijos, kaip pildyti Europass CV;  

• Į Europass CV įtraukti net tik tradiciniai darbo praktikos, išsilavinimo 

aprašymai, bet ir socialiniai, organizaciniai, techniniai sugebėjimai ir 

kompetencijos;  

• CV yra sudarytas iš tam tikrų formų, kurios leidžia lanksčiai pritaikyti 

šabloną, t.y. ištrinti nereikalingus laukus. 

Europass tikslas – skatinti naudoti Europass dokumentus, padedančius lengviau 

įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas tiek gimtojoje, tiek kitose ES šalyse,  

padedančius standartizuotai pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, profesinį parengimą, 

turimas kompetencijas bei stažuotės ar praktikos užsienyje metu įgytus įgūdžius ir 

sugebėjimus. Nuo 2005 metų Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungti ir patobulinti iki 

šiol galioję su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susiję dokumentai: 

pažymėjimai, sertifikatai. Visas aplankas pavadintas Europass dokumentų aplanku. 

Europass dokumentų aplanką sudaro: 

• Europass CV (Europass CV). 

• Europass kalbų pasas (Europass Language passport).  

• Europass mobilumo dokumentas (Europass Mobility).  

• Europass diplomo priedėlis (Europass Diploma supplement).  

• Europass pažymėjimo priedėlis (Europass Certificate supplement).  

Darbdavys nenori skaityti ilgų Jūsų gyvenimo aprašymų, jį domina pagrindiniai faktai, 

atspindintys Jūsų kvalifikaciją. CV turi būti spausdintas ant A4 formato lapo, ne mažesniu 

nei 12, bet ne didesniu nei 14 šriftu. Pagrindiniai CV punktai turi būti aiškiai išskirti, aiškūs, 

kad jų nereikėtų ilgai ieškoti. Priklausomai nuo darbo patirties ir keliamų reikalavimų CV 

turi būti pritaikomas kiekvienai konkrečiai darbo vietai ir keliamiems reikalavimams. 
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Rašant CV reikia labai gerai apgalvoti, ko reikalauja ar gali pareikalauti darbdavys, taip pat 

atsižvelgti į turimą darbo patirtį ir išsilavinimą. Jei Jūs ką tik baigėte universitetą, aukštąją 

ar profesinio rengimo mokyklą, tačiau neturite darbo patirties, labiau reikia akcentuoti ir 

išskirti Jūsų turimas žinias ir mokslo metu gautus įgūdžius. Aprašykite, kokias disciplinas 

esate išklausę, kokius įgūdžius įgijote praktikos metu. Jei turite reikiamą darbdaviui patirtį, 

tačiau Jūsų išsilavinimas neatitinka keliamų reikalavimų, labiau akcentuokite darbo patirtį, 

aprašydami savo darbinius pasiekimus. CV apimtis neturi būti didesnė nei 2 lapai. Idealiu 

atveju CV turi sutilpti į vieną lapą, tačiau jokiu būdu negalima sugrūsti informacijos. Jei 

Jūsų CV yra faktų, kurie, Jūsų nuomone, gali atbaidyti darbdavį, geriau jų į CV nerašyti. 

Rašykite tik tuos faktus, kurie galėtų sudominti darbdavį, o apie likusius tik užsiminkite. Tai 

pasakytina apie darbovietes ar pareigas, kurios nėra susijusios su siūloma darbo vieta, ar 

gana ilgus tarpus, kai Jūs neturėjote darbo. Jei patraukliai pateiksite darbdavio 

pageidaujamus faktus, galite tikėtis skambučio ar kvietimo į pokalbį, kurio metu galėsite 

paaiškinti trūkstamas CV detales. 

Formali informacija neturi užimti daug vietos. Svarbiausia tiksliai ir aiškiai nurodyti 

savo kontaktines koordinates. Jos turi būti pateikiamos aiškiai ir struktūruotai, kad tik 

žvilgtelėjus būtų galima iš karto rasti norimą informaciją. Vardas ir pavardė turi būti šiek 

tiek išryškinti, tačiau neverta persistengti, kad Jūsų vardas ir pavardė neužgožtų svarbios 

informacijos. Adresas turi būti parašytas aiškiai ir pilnai, nurodant gatvę, namą, butą, 

miestą. Darbdaviai dažnai gana palankiai reaguoja į tai, kad dėl norimo darbo galėtumėte 

pakeisti gyvenamąją vietą, jei ji yra toli nuo darbo. Jei realiai tokia galimybė yra, parašykite. 

Rašant telefoną, reikia skliausteliuose nurodyti miesto kodą. Jei telefono numeris 

šešiaženklis, po 3 skaičių daromas tarpelis, jei penkiaženklis, atskiriami paskutiniai du 

skaičiai. Jei rašote keletą telefonų, išskirkite, koks telefonas kam priklauso ir kada Jūsų 

geriausia vienu ar kitu numeriu ieškoti. Jokiu būdu nerašykite į CV savo dabartinio darbo 

telefono (jei keičiate darbą). Tai nėra gero tono ženklas, be to, galite patekti į nemalonią 

situaciją. Tuo atveju, kai darbo telefonas yra beveik vienintelė galimybė su Jumis susisiekti, 

prie telefono būtinai parašykite, kad tai Jūsų darbo telefonas, kad darbdavys būtų 

korektiškas. Šiuo metu daugelis turi el. pašto adresą, kurį nurodo savo CV. Jei Jūs 

naudojatės el. paštu, tai tikrinkite jį kasdien, net du kartus per dieną. Jokiu būdu neduokite 

savo dabartinio darbo el. pašto, tai gali sudaryti neigiamą įspūdį. Šiais laikais turėti 

asmeninę pašto dėžutę išties nėra sunku. Jūs galite ją nemokamai pasidaryti. Kita dažna 
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klaida, kurią daro žmonės, yra ta, kad el. pašto adresai būna labai keisti. El. pašto adresas, 

kuris skamba iššaukiančiai yra tinkamas asmeniniams susirašinėjimams, bet jokiu būdu ne 

darbo paieškai. Atsidarykite el. pašto adresą, kuriame būtų Jūsų vardas, pavardė, o gal viena 

ir kita. Taip Jūs sudarysite rimto žmogaus įspūdį.  

Darbo patirtis. Kiekvienas darbdavys (tai labai aktualu) pageidauja, kad būsimas 

darbuotojas turėtų reikiamos jo kompanijai darbo patirties. Šį skyrių, kaip ir kitus CV 

skyrius, reikia rašyti ypač kruopščiai. Visų pirma šį skyrių reikia aiškiai išskirti iš kitų CV 

punktų, aiškiai pažymėti kompaniją, kurioje buvo dirbama, pareigas, atliekamas užduotis. 

Darbo patirtį pradėkite aprašyti nuo paskutinės darbovietės, kurioje dirbote ar dirbate. 

Rašydami darbo laiką, nurodykite metus ir mėnesį, kada pradėjote dirbti ir kada išėjote iš 

darbo. Įmonės pavadinimas turi būti nurodomas aiškiai, apibūdinant įmonės tipą (AB, UAB, 

IĮ), veiklos sritį. Jei nenorite, kad naujasis darbdavys žinotų apie tai, kur Jūs dirbate šiuo 

metu, būtinai parašykite, koks kompanijos tipas, kokia veikla užsiima, aiškiai apibūdinkite 

savo užimamas pareigas. Reikia rašyti realias pareigas, t.y. tas, kurias atlikote iš tikro, o ne 

tas, kurios buvo įrašytos soc. draudimo pažymėjime. Svarbu nurodyti, kokias pareigas teko 

atlikti, už ką buvote atsakingas. Jei atlikote labai sėkmingus darbus, kurie gali sudominti 

darbdavį, būtinai apie tai parašykite. Tai Jūsų profesinės sėkmės ir karjeros požymis. Geriau 

darbo veikloje nepalikti baltų dėmių, kadangi darbdavys Jūsų gali to paklausti ne pačiu 

maloniausiu Jums būdu  arba gerai pasiruoškite apie tai kalbėti pokalbio metu. 

Išsilavinimas. Tai labai reikšmingas CV punktas. Kaip ir darbo patirtis, išsilavinimas 

yra pradedamas nuo paskutinės mokslo įstaigos, kurioje mokėtės ar mokotės. Svarbu aiškiai 

nurodyti, kokioje mokslo įstaigoje mokėtės, specialybę, kvalifikacinį laipsnį (magistras, 

bakalauras ar kita). Jei nurodysite disciplinas, kurias išklausėte (tik nerašykite "išklausiau", 

geriau "sėkmingai baigiau"), tai bus pliusas Jums. Išvardykite tik tas, kurios gali sudominti 

darbdavį. 

Kalbų žinios. Dažnai darbdaviai reikalauja vienos ar kelių užsienio kalbų. CV 

išvardinkite tas kalbas, kurias mokate ar bent suprantate. Rašydami apie kalbos mokėjimo 

lygius, išskirkite kalbėjimo, rašymo ir skaitymo įgūdžius. Dažnai darbdaviui yra svarbu, kad 

Jūs galėtumėte susikalbėti, ir jam visai nereikia, kad Jūs ką nors rašytumėte užsienio kalba. 

Kartais žmonės parašo, kad jų užsienio kalbų žinios yra geros, bet negali netgi susišnekėti ta 
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Jūs galėtumėte susikalbėti, ir jam visai nereikia, kad Jūs ką nors rašytumėte užsienio kalba. 
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kalba. Jei darbdavys reikalauja užsienio kalbos, o Jūsų žinios nėra pakankamos, galite 

parašyti, kad planuojate tobulinti savo užsienio kalbų mokėjimą. Vadovaukitės taisykle: 

pirma rašote tą kalbą, kuri yra nurodyta skelbime, po to likusias išranguojate pagal tai, kaip 

jas mokate. 

Kompiuterio žinios. Parašykite, su kokiomis programomis dirbate, koks yra darbo 

kompiuteriu lygis. Jei pretenduojate į biuro administratorės vietą, įrašykite, kiek ženklų per 

minutę galite spausdinti. 

Kvalifikacijos kėlimas. CV reikėtų aprašyti kvalifikacijos kėlimo kursus bei 

seminarus, kurie gali būti įdomūs Jūsų darbdaviui. Aiškiai nurodykite, kokia buvo kursų 

tema, kokius naudingus įgūdžius įgijote kursų metu, kas organizavo kursus. 

Vairuotojo pažymėjimas. Pažymėkite, jei turite vairuotojo pažymėjimą. Net jei tai 

nėra reikalavimas, tai sudarys teigiamą įspūdį. Apie turimą automobilį galite nerašyti, 

nebent jei Jūsų gyvenamoji vieta yra toli nuo darbo ir jei skelbime yra reikalavimas turėti 

nuosavą automobilį. 

Pomėgiai. Tai nėra svarbiausias CV punktas, tačiau į jį visuomet yra atkreipiamas 

dėmesys. Reikia atsargiai rašyti apie savo pomėgius. Pagal tai darbdavys gali spręsti apie 

Jūsų sugebėjimus ir galimybes dirbti. Pvz.: Jei Jūs rašote, kad žaidžiate šachmatais, 

darbdavys nuspręs, kad Jūs esate analitinio proto, tačiau jei rašote, kad Jūsų pomėgis 

televizoriaus žiūrėjimas, sudarysite tingaus žmogaus įspūdį. Dažnai žmonės įrašo, kad jų 

pomėgis sportas, kelionės. Pomėgis sportuoti dažniausiai yra teigiamas CV dalykas, kadangi 

sportuojantis žmogus yra sveikesnis. Atsargiai reikia rodyti turizmo ir kelionių pomėgį, 

ypač jei darbinatės vasaros pradžioje. Gali atsirasti baimė, kad šis darbuotojas užsimanys 

laisvadienių, kad galėtų iškeliauti į gamtą. 

Motyvacinis laiškas 

Skaitydami darbo siūlymo skelbimus, dažnai matome prierašą: „CV ir motyvacinį 

laišką siųsti“. Kas tai yra motyvacinis laiškas? Motyvacinis laiškas tarptautinėje darbo 

paieškos ir įsidarbinimo erdvėje turi kreipimosi laiško atitikmenį. Juo visų pirma 

kreipiamasi į mokslo instituciją, organizaciją ar įmonę, kurioje ketinate dirbti, tiksliau į 

personalo skyriaus atrankos specialistą, prisistatydamas ir tiksliai nusakydamas laiško tikslą. 
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Motyvacinio laiško tikslas – sudominti potencialų būsimąjį darbdavį, kad Jus pakviestų 

pokalbiui. Kaip ir CV tai yra labai svarbi darbo paieškos dalis. Motyvaciniame laiške Jūs 

išdėstote savo motyvus, kodėl norite dirbti kompanijoje, kodėl galite būti naudingas, pateikti 

save iš geriausios pusės, akcentuojant tas savybes, kurios tinkamos skelbiamoms pareigoms. 

Darbdavys visuomet atidžiai perskaitys Jūsų motyvacinį laišką. Jis turi būti parašytas 

taisyklinga kalba, jame neturi būti stiliaus ir gramatinių klaidų. Laiške pateikiamas turinys 

turėtų atskleisti Jūsų asmenybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją. Kreipimosi, motyvacinis 

laiškas – tai priemonė įtikinti darbdavį, kad Jūs esate rimtas, organizuotas, profesionalus 

kandidatas/kandidatė siūlomam darbui, turite reikiamų komunikacinių, organizacinių 

gebėjimų bei esate pasiryžęs/pasiryžusi dirbti. Vis didėjant darbo rinkos reikalavimams, 

konkurencijai, motyvacinis laiškas turėtų būti priemonė, padedanti Jus išskirti iš kitų 

kandidatų, atskleisti Jūsų unikalias savybes, gebėjimus, kurie leistų Jums dirbti siūlomame 

darbe geriau nei bet kuriam kitam pretendentui. Laiške turėtumėte aiškiai ir išsamiai 

išdėstyti savo motyvus, kodėl ketinate dirbti vieną ar kitą darbą, kurie Jūsų studijų ar 

visuomeninės patirties aspektai rodo, kad galėtumėte būti tinkamiausias 

kandidatas/kandidatė.  

Pretendentams reikėtų suvokti, kad motyvacinis kreipimosi laiškas – priemonė, 

suteikianti galimybę užmegzti individualų kontaktą su potencialiu darbdaviu atskleidžiant 

savo asmenybę.  

Motyvacinį laišką pradėkite nuo kreipimosi į darbdavį, nurodydami kompanijos 

pavadinimą, adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą, jei CV siunčiate el. paštu. Toliau 

parašykite, nuo ko šis laiškas. Motyvacinis laiškas yra rašomas laisva forma, nurodant savo 

savybes, reikalingas tam darbui. 

Motyvacinio laiško dėstymas turi parsidėti nuo to, iš kur Jūs sužinojote apie siūlomą 

darbo vietą. (2008 m. birželio 4 dienos laikraštyje „Lietuvos rytas“ perskaičiau apie Jūsų 

kompanijos siūlomą darbo vietą). Toliau reikia motyvuoti, kodėl Jūs norite dalyvauti 

konkurse šiai darbo vietai užimti. Trumpai reikia aprašyti darbinę patirtį, paminint tik tuos 

faktus, kurie reikalingi esamai pozicijai. Motyvaciniame laiške reikia paminėti, kodėl Jūs 

galite būti naudingas kompanijai ir kokios Jūsų savybės gali pagerinti kompanijos veiklos 

rodiklius. Motyvacinis laiškas turi tilpti į A4 formato lapą (jokiu būdu ne daugiau). Tai yra 

117

KARJEROS PLANAVIMAS

 

Motyvacinio laiško tikslas – sudominti potencialų būsimąjį darbdavį, kad Jus pakviestų 

pokalbiui. Kaip ir CV tai yra labai svarbi darbo paieškos dalis. Motyvaciniame laiške Jūs 

išdėstote savo motyvus, kodėl norite dirbti kompanijoje, kodėl galite būti naudingas, pateikti 

save iš geriausios pusės, akcentuojant tas savybes, kurios tinkamos skelbiamoms pareigoms. 

Darbdavys visuomet atidžiai perskaitys Jūsų motyvacinį laišką. Jis turi būti parašytas 

taisyklinga kalba, jame neturi būti stiliaus ir gramatinių klaidų. Laiške pateikiamas turinys 

turėtų atskleisti Jūsų asmenybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją. Kreipimosi, motyvacinis 

laiškas – tai priemonė įtikinti darbdavį, kad Jūs esate rimtas, organizuotas, profesionalus 

kandidatas/kandidatė siūlomam darbui, turite reikiamų komunikacinių, organizacinių 

gebėjimų bei esate pasiryžęs/pasiryžusi dirbti. Vis didėjant darbo rinkos reikalavimams, 

konkurencijai, motyvacinis laiškas turėtų būti priemonė, padedanti Jus išskirti iš kitų 

kandidatų, atskleisti Jūsų unikalias savybes, gebėjimus, kurie leistų Jums dirbti siūlomame 

darbe geriau nei bet kuriam kitam pretendentui. Laiške turėtumėte aiškiai ir išsamiai 

išdėstyti savo motyvus, kodėl ketinate dirbti vieną ar kitą darbą, kurie Jūsų studijų ar 

visuomeninės patirties aspektai rodo, kad galėtumėte būti tinkamiausias 

kandidatas/kandidatė.  

Pretendentams reikėtų suvokti, kad motyvacinis kreipimosi laiškas – priemonė, 

suteikianti galimybę užmegzti individualų kontaktą su potencialiu darbdaviu atskleidžiant 

savo asmenybę.  

Motyvacinį laišką pradėkite nuo kreipimosi į darbdavį, nurodydami kompanijos 

pavadinimą, adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą, jei CV siunčiate el. paštu. Toliau 

parašykite, nuo ko šis laiškas. Motyvacinis laiškas yra rašomas laisva forma, nurodant savo 

savybes, reikalingas tam darbui. 

Motyvacinio laiško dėstymas turi parsidėti nuo to, iš kur Jūs sužinojote apie siūlomą 

darbo vietą. (2008 m. birželio 4 dienos laikraštyje „Lietuvos rytas“ perskaičiau apie Jūsų 

kompanijos siūlomą darbo vietą). Toliau reikia motyvuoti, kodėl Jūs norite dalyvauti 

konkurse šiai darbo vietai užimti. Trumpai reikia aprašyti darbinę patirtį, paminint tik tuos 

faktus, kurie reikalingi esamai pozicijai. Motyvaciniame laiške reikia paminėti, kodėl Jūs 

galite būti naudingas kompanijai ir kokios Jūsų savybės gali pagerinti kompanijos veiklos 

rodiklius. Motyvacinis laiškas turi tilpti į A4 formato lapą (jokiu būdu ne daugiau). Tai yra 

117

KARJEROS PLANAVIMAS



 

trumpas Jūsų prisistatymas, nurodant, kuo Jūs galite būti naudingas kompanijai, o ne Jūsų 

CV atkartojimas laisva forma. Kiek įmanoma, stenkitės motyvaciniame laiške išdėstyti tai, 

ko neparašėte CV dėl griežtų reikalavimų ar vietos stokos. CV ir motyvacinis laiškas turi 

papildyti vienas kitą. 

Kaip siųsti CV ir motyvacinį laišką? 

Jūs parašėte savo CV, motyvacinį laišką, dabar belieka tiktai išsiųsti jį norimam 

darbdaviui. Ir čia dažnai žmonės padaro klaidų. CV ir motyvacinį laišką reikia siųsti aiškiai 

nurodant, į kokias pareigas pretenduojate. Nenusiųskite savo CV ir motyvacinio laiško 

(ypač jei tai darote el. paštu) be jokio prierašo, nes yra tikimybė, kad tokiu atveju jis atsidurs 

šiukšlių dėžėje, kadangi dažnai (ypač jei tai konsultacinė kompanija) vienu metu yra 

daromos kelios atrankos, ir dažniausiai atrankos specialistai tiesiog neturi laiko aiškintis, 

kur tas žmogus norėtų dirbti. 

Darbdavys gali pareikalauti ir šių papildomų dokumentų: rekomendacijų, savarankiškų 

darbų pavyzdžių. Pateiktų reikalavimų atitikimas. Prieš pradedant rašyti laišką, siūlome 

peržiūrėti bei išanalizuoti konkrečius reikalavimus, kurie keliami pasirinktai darbo vietai. 

Dažnai potencialių darbdavių keliami reikalavimai yra šie: darbo patirtis, charakterio ir 

asmenybės savybės, visuomeninė veikla. Jei darbo skelbime išvardyti šie ir kiti reikalavimai, 

būtinai paaiškinkite, kaip juos atitinkate bei pateikite pavyzdžių. Prisiminkite, kad, rašydami 

motyvacinį laišką, turite atitikti darbdavio poreikius. Todėl nerašykite, ko Jūs norite, bet 

stenkitės paaiškinti, kaip Jūs galėtumėte padėti darbdaviui. Siekdami darbdavio palankumo 

bei dėmesio, turite motyvuotai ir įtikinamai paaiškinti, kad Jūs esate tas darbuotojas, kurio 

jam reikėtų. Būkite įtaigus, bet ne kategoriškas. Laiško tekstas turėtų būti parašytas 

profesionaliai, tačiau reikėtų nepamiršti, kad jis negali būti šabloniškas bei formalus. 

Siūlome, parašius laišką, duoti jį perskaityti kitam asmeniui, kuris padėtų išsiaiškinti, ar 

nėra nesuprantamų, netaisyklingų žodžių, ar laiško tekstas skamba įtikinamai, ar nėra 

stiliaus bei gramatinių klaidų. Atminkite, kad laiškas turi skambėti sklandžiai ir natūraliai. 

Laiško forma – viena iš svarbiausių dalių, nes netvarkingas, su gramatinėmis ir stiliaus 

klaidomis parašytas laiškas nekelia pasitikėjimo jį rašiusiu asmenu, o skurdi kalba rodo 

išsilavinimo bei intelekto stoką.  
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                                       GYVENIMO APRAŠYMO PAVYZDYS 

 
Europass  

Gyvenimo aprašymas  
Įterpkite nuotrauką. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite 
eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (–ai) Pavardė (–és) Vardas (–ai) Pavardė (–és). Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę 
 (žr. Instrukciją). 

Adresas(–ai) Gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, valstybė. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Telefonas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Mobilusis telefonas:

Faksas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
El. paštas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Pilietybė Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Gimimo data Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Lytis Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 
Instrukciją). 

  

Darbo patirtis  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite 
nuo paskutinės. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę 
(žr. Instrukciją).  

Profesija arba pareigos  
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 
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                                       GYVENIMO APRAŠYMO PAVYZDYS 

 
Europass  

Gyvenimo aprašymas  
Įterpkite nuotrauką. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite 
eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (–ai) Pavardė (–és) Vardas (–ai) Pavardė (–és). Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę 
 (žr. Instrukciją). 

Adresas(–ai) Gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, valstybė. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Telefonas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Mobilusis telefonas:

Faksas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
El. paštas(–ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Pilietybė Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Gimimo data Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Lytis Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 
Instrukciją). 

  

Darbo patirtis  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite 
nuo paskutinės. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę 
(žr. Instrukciją).  

Profesija arba pareigos  
Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 
 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 
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Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

 

  

Išsilavinimas  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite 
nuo paskutinės. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę 
(žr. Instrukciją) 

Kvalifikacija  
Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 
 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas  

 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(–os) Nurodykite gimtąją kalbą (nurodykite antrą gimtąją kalbą, jei 
svarbu) 

  

Kita kalba(–os)  
Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informa
cijos 

pateiki
mas 

žodžiu 
Kalba           
Kalba           

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 
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Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

 

  

Išsilavinimas  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite 
nuo paskutinės. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę 
(žr. Instrukciją) 

Kvalifikacija  
Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 
 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas  

 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 
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Kita kalba(–os)  
Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informa
cijos 

pateiki
mas 

žodžiu 
Kalba           
Kalba           

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 
 

120

VERSLUMAS



 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją)  

  

Meniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Vairuotojo pažymėjimas(–ai) Nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ir jeigu taip, kokios 
kategorijos transporto priemones galite vairuoti. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Papildoma informacija Pateikite bet kurią informaciją, kuri Jums atrodo svarbi 
(pavyzdžiui, kontaktiniai asmenys, nuorodos ir pan.). Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Priedai Išvardinkite priedus. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite 
eilutę (žr. Instrukciją). 
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Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 
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Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 
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informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 
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informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Vairuotojo pažymėjimas(–ai) Nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ir jeigu taip, kokios 
kategorijos transporto priemones galite vairuoti. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Papildoma informacija Pateikite bet kurią informaciją, kuri Jums atrodo svarbi 
(pavyzdžiui, kontaktiniai asmenys, nuorodos ir pan.). Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Priedai Išvardinkite priedus. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite 
eilutę (žr. Instrukciją). 
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MOTYVACINIO LAIŠKO PAVYZDYS 

 
VARDAS PAVARDĖ 

Gatvės pavadinimas nr., Miestas; Tel.: n. 0000000 
d. 000000; el. adresas  

 
MOTYVACINIS LAIŠKAS 

DĖL PROJEKTŲ VADOVO PAREIGŲ 
 

2008–00–00 
 
Uždarosios akcinės bendrovės 

„XY“ Personalo skyriui 

Gerb. Personalo skyriaus vadove, 

 

Rašau Jums, norėdamas dalyvauti konkurse užimti projektų vadovo pareigas pagal 

skelbimą interneto svetainėje www.naujasdarbas.lt 2008 m............d. 

Mane sudomino minėtas pasiūlymas, nes tai yra galimybė dirbti Jūsų įmonėje ir 

pritaikyti mano žinias ir įgytą patirtį įgyvendinant Jūsų įmonės tikslus. UAB „XY“ įmonė 

yra įdomi ir žymi, esanti arti vartotojų ir teikianti mane dominančias žmogiškųjų resursų 

paslaugas. 

Savo karjerą pradėjau nuo biuro administratorės pareigų. Tarp įvairių kasdieninių 

darbų siūliau ir įgyvendinau idėjas, gerinančias biuro darbo organizavimo efektyvumą. 

Daugiau darbo patirties įgijau „OO“ įmonėje, teikiančioje paslaugas, susijusias su rinkos ir 

marketingo tyrimais.  

Šiuo metu dirbu projektų vadovo asistente. Sėkminga patirtis, padedant įgyvendinti 

Europinio lygio projektus, leidžia pasitikėti savo jėgomis, toliau domėtis ir siekti rezultatų 

šioje srityje. Taip pat teko dirbti su tokiais klientais kaip AB “XX“, „YY“ ir kt. 

 Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip 

iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali 

būti sėkmingai panaudotos Jūsų kompanijoje siekiant jos tikslų įgyvendinimo. 

Dėkoju, jei susidomėjote mano kandidatūra. Maloniai lauksiu Jūsų atsakymo ir 

susitiksiu Jums patogiu metu. 

Pagarbiai, 
 
Vardas Pavardė 
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MOTYVACINIO LAIŠKO PAVYZDYS 

 
VARDAS PAVARDĖ 
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darbų siūliau ir įgyvendinau idėjas, gerinančias biuro darbo organizavimo efektyvumą. 

Daugiau darbo patirties įgijau „OO“ įmonėje, teikiančioje paslaugas, susijusias su rinkos ir 

marketingo tyrimais.  

Šiuo metu dirbu projektų vadovo asistente. Sėkminga patirtis, padedant įgyvendinti 

Europinio lygio projektus, leidžia pasitikėti savo jėgomis, toliau domėtis ir siekti rezultatų 

šioje srityje. Taip pat teko dirbti su tokiais klientais kaip AB “XX“, „YY“ ir kt. 

 Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip 

iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali 

būti sėkmingai panaudotos Jūsų kompanijoje siekiant jos tikslų įgyvendinimo. 

Dėkoju, jei susidomėjote mano kandidatūra. Maloniai lauksiu Jūsų atsakymo ir 

susitiksiu Jums patogiu metu. 

Pagarbiai, 
 
Vardas Pavardė 
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ĮSIDĖMĖTINA  

• Europass tikslas – skatinti naudoti Europass dokumentus, 

padedančius lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas tiek 

gimtojoje, tiek kitose ES šalyse bei padedančius standartizuotai 

pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, profesinį parengimą, 

turimas kompetencijas bei stažuotės ar praktikos užsienyje metu įgytus 

įgūdžius ir sugebėjimus.  

• Motyvacinio laiško tikslas – sudominti potencialų būsimąjį darbdavį, 

kad Jus pakviestų pokalbiui. 

• Motyvacinis laiškas kaip ir paprastas laiškas turi būti skirtas 

konkrečiam asmeniui arba kompanijai. 

• Laikykitės motyvacinio laiško rašymo principų ir taisyklių. 

Klausimai 

1. Kas yra Europass CV? 

2. Kokia Europass CV nauda, tikslas? 

3. Kas sudaro Europass dokumentų aplanką ? 

4. Parašykite savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. 
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ĮSIDĖMĖTINA  

• Europass tikslas – skatinti naudoti Europass dokumentus, 

padedančius lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas tiek 

gimtojoje, tiek kitose ES šalyse bei padedančius standartizuotai 
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turimas kompetencijas bei stažuotės ar praktikos užsienyje metu įgytus 

įgūdžius ir sugebėjimus.  

• Motyvacinio laiško tikslas – sudominti potencialų būsimąjį darbdavį, 

kad Jus pakviestų pokalbiui. 
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konkrečiam asmeniui arba kompanijai. 

• Laikykitės motyvacinio laiško rašymo principų ir taisyklių. 
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VIII SKYRIUS  

 VERSLININKYSTĖS SAMPRATA 

TIKSLAI: 

 Apibūdinti verslo sampratą. 

 Aptarti verslininkams būdingas savybes. 

 Apžvelgti vadovavimą verslui. 

 Išnagrinėti vadovų vaidmenis ir jų tipus. 

VERSLAS IR JO ESMĖ  

„Verslas – ne vien turtėjimo priemonė... Verslas teikia malonumą, nes jis skatina galvoti, 
reikalauja visų proto pastangų kasdien, sprendžiant begalę įvairiausių klausimų– nuo 

smulkiausių dalykų iki principinių...” 
Armano Humeris  

Verslininkystė – nelengvas pasirinkimas. Tai pavojingas gyvenimas be apsaugos, kai 

už klaidingus sprendimus baudžiama be gailesčio. Kai konkurencija paaštrėja, ją pajunta 

smulkusis verslas. Verslininkystė padeda augti ekonomikai, didina našumą ir sukuria naujų 

technologijų, prekių ir paslaugų bei „atnaujina” konkurenciją rinkoje, nes šių dienų 

ekonomikos tempai yra greiti.  

Verslas – tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui, gaminant prekes ar teikiant 

paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams. Verslininkystė apibrėžiama kaip idėjos 

brandinimas ir organizacijos sukūrimas tai idėjai įgyvendinti. Verslininkas, kuris mato 

aplinkinius pokyčius, kaip galimybę išnaudoja gamybos veiksnius, kad pateiktų prekių ar 

paslaugų. Verslininkystė visą dėmesį sutelkia į tai,kad pokyčiai prasidėtų. Verslininkystė 

gali atsirasti tada, kai individas ar jų verslininkas visuomet ieško pokyčių, reaguoja į juos ir 

naudojasi jais kaip gera galimybe. Įmonės atsiranda ir išnyksta, kinta, išgyvena ir vėl kinta. 

Šios evoliucijos pradžių pradžia – dažnai nepastebimas verslininkystės reiškinys. Nauji 

dinamiški, dažniausiai nedideli ir dėl to itin lankstūs verslai atlieka daug svarbių funkcijų 

visuomenėje ir nacionalinėje ekonomikoje: 
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VIII SKYRIUS  

 VERSLININKYSTĖS SAMPRATA 

TIKSLAI: 

 Apibūdinti verslo sampratą. 

 Aptarti verslininkams būdingas savybes. 

 Apžvelgti vadovavimą verslui. 

 Išnagrinėti vadovų vaidmenis ir jų tipus. 
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brandinimas ir organizacijos sukūrimas tai idėjai įgyvendinti. Verslininkas, kuris mato 

aplinkinius pokyčius, kaip galimybę išnaudoja gamybos veiksnius, kad pateiktų prekių ar 
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naudojasi jais kaip gera galimybe. Įmonės atsiranda ir išnyksta, kinta, išgyvena ir vėl kinta. 
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visuomenėje ir nacionalinėje ekonomikoje: 
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• Verslai gamina prekes, teikia paslaugas, kuria pridėtinę vertę ir didina 

nacionalines pajamas. 

• Verslai užpildo ribotas geografines, gamybines, paslaugų rinkas. 

• Verslininkai moka mokesčius. 

• Verslininkai kuria naujas darbo vietas, kurios valstybei nieko 

nekainuoja. 

• Verslininkai apmoko ir įdarbina daug darbuotojų. 

• Verslai perskirsto išteklius, skatina konkuruoti. 

• Verslai užtikrina individualias galimybes ir socialinį mobilumą. 

• Verslai, ypač nauji, yra tarsi laboratorijos, kuriose galima pigiai 

išbandyti idėjas, produktus, paslaugas, naujas rinkas. 

Verslas – ne vien organizavimas ir valdymas. Verslininkas turi rasti naują idėją ir 

įkūnyti ja galutiniu rezultatu. Verslą sudaro 4 etapai: 

1. Naujos idėjos paieška ir jos įvertinimas. 

2. Verslo plano sudarymas. 

3. Išteklių paieška. 

4. Įsteigtos įmonės valdymas. 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Verslas tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui, gaminant prekes 

ar teikiant paslaugas, reikalingas kitiems visuomenės nariams.  

• Verslininkystė apibrėžiama kaip idėjos brandinimas ir organizacijos 

sukūrimas tai idėjai įgyvendinti. 

• Verslą sudaro 4 etapai: naujos idėjos paieška ir jos įvertinimas, verslo 

plano sudarymas, išteklių paieška; įsteigtos įmonės valdymas. 

Klausimai 

1. Kaip galite apibūdinti verslo sąvoką? 

2. Kokią naudą visuomenei teikia verslas? 

3. Išvardinkite, kokie etapai sudaro verslą. 

4. Sugalvokite savo verslo idėją ir ją pristatykite grupei.  
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• Verslai gamina prekes, teikia paslaugas, kuria pridėtinę vertę ir didina 

nacionalines pajamas. 

• Verslai užpildo ribotas geografines, gamybines, paslaugų rinkas. 
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VERSLININKAS  

Ar kiekvienas žmogus gali būti verslininku? Vieni teigia, kad verslininkais ne 

tampama, bet gimstama, kiti sako, kad verslininku galima tapti, įgijus reikalingų teorinių 

žinių ir praktinės patirties, treti mano, jog reikia ir įgimtų savybių, ir įgytų žinių, ir 

įgūdžių.  Pateikiame keletą verslininko apibūdinimų, pasirinkite jums tinkamiausią. 

Verslininkas  

– tai nepriklausomas asmuo, turintis kapitalą, organizuojantis veiklą, 

savarankiškai priimantis sprendimus, įgyvendinantis naujus 

projektus, siekiantis tikslo ir pelno, optimaliai siejantis gamybos 

veiksnius (žemę, darbą, kapitalą) bei prisiimantis su verslu susijusią 

riziką.  

– tai asmuo, kurį skatina nepriklausomybės siekis, kūrybiškumas ir 

perpspekyvus darbas, o ne saugumą suteikiantis darbdavio mokamas 

pastovus atlyginimas. 

–  tai asmuo, sprendžiantis kitų žmonių problemas.  

Manoma, kad kiekvienas gali būti verslininku, bet būti geru verslininku, toli gražu ne 

kiekvienas. Taip kaip ir geru vadovu, nes net ir turint pakankamai žinių ne kiekvienam 

pavyksta gerai vadovauti. Norint būti geru verslininku, reikia išsiugdyti tam tikras 

verslininkui būdingas savybes – bruožus. Kiekvienas iš mūsų turi vienokį ar kitokį 

intelektualųjį kapitalą. Jūs galite neturėti pakankamai pinigų, bet jei turite idėją ir siekiate 

jos įgyvendinimo, jūs kuriate planus, kaip ją materializuoti, t. y., kaip ją įgyvendinti 

finansiškai. Įgyvendindami savo idėjas, projektus, nesvarbu, ar jie susiję su konkrečiu 

verslu, ar su jūsų ateities vizijos įgyvendinimu, jūs visada susiduriate su didesne ar mažesne 

rizika. Versle ir gyvenime jūs priimate sprendimus. Visais atvejais įgyvendinat savo tikslus, 

siekiama naudos, pelno. Kaip sakė žymus ekonomistas A. Smitas: „Kiekvienas individas 

stengiasi naudoti savo kapitalą taip, kad jis duotų kuo daugiau naudos. Taip darydamas jis 

nemąsto apie visuomenės interesus, siekia tik savo gerovės. Tačiau vis tiek tarsi kokios 

nematomosios rankos jis yra vedamas į tikslą: nes, siekdamas sau naudos, jis neišvengiamai 

pasirenka tokią veiklą, kuri naudingiausia visuomenei”, Taigi, kuo jūs labiau stengsitės dėl 

savęs, tuo daugiau naudos duosite visuomenei.  
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Verslo istorijoje yra daug pavyzdžių, kad svarbiausios paskatos imtis verslo buvo 

materialusis ir moralinis nepasitenkinimas savo padėtimi. Kaip tik tai ir privertė daugelį 

galvoti ir veikti, ieškoti naujų veiklos sričių, neįprastų visuomenėje esančių problemų 

sprendimo būdų. 

Vakarų šalių visuomenė ir vyriausybės yra įsitikinusios, kad verslininkai – tai šalies 

„aukso fondas”, nes, siekdami naudos sau, jie daug naudos teikia ir visuomenei: 

• Dėl jų veiklos visuomenė gali tenkinti įvairiausius savo poreikius. 

• Konkurencija, atsirandanti tarp verslininkų, skatina mokslo ir 

technikos pažangą. 

• Naujų verslų atsiradimas ir jau esančių plėtimas suteikia darbą jo 

ieškantiems žmonėms.  

Todėl neatsitiktinai sakoma, kad verslininkai – rinką plėtojanti, jos gyvybingumą 

laiduojanti jėga.  

 ĮSIDĖMĖTINA  

• Verslininkas – tai nepriklausomas asmuo, turintis kapitalą, 

organizuojantis veiklą, savarankiškai priimantis sprendimus, 

įgyvendinantis naujus projektus, siekiantis tikslo ir pelno, optimaliai 

siejantis gamybos veiksnius (žemę, darbą, kapitalą) bei prisiimantis su 

verslu susijusią riziką. 

• Verslininkai – šalies „aukso fondas“, nes, siekdami naudos sau, jie 

daug naudos teikia visuomenei. 

Klausimai 

1. Aptarkite verslininko sąvoką. 

2. Paaiškinkite, kokią naudą visuomenei teikia verslininkai. 

3. Išsakykite savo nuomonę, ar kiekvienas gali būti verslininku? 
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VERSLININKO SAVYBĖS IR ĮGŪDŽIAI 

Verslininkas – asmuo, individas su savo charakteriu, žiniomis ir įgūdžiais, vertybėmis 

ir asmenine verslininkystės samprata. Tai žmogus, pasirengęs rizikuoti, kad gyventų geriau, 

laisviau. Tai žmogus, tikintis savo verslo idėjos sėkme. Pagalvokite, kokių savybių reikia 

geriems, sėkmingiems verslininams? 

Geriems verslininkams būdingos savybės 

1. Atkaklumas ir ištvermingumas.  

2. Tikslų siekimas ir pasitikėjimas savimi.  

3. Palankių progų išnaudojimas.  

4. Iniciatyvos ėmimasis ir asmeninė atsakomybė.  

5. Atkaklus problemų sprendimas.  

6. Realizmas ir humoro jausmas.  

7. Darbo kontrolė.  

8. Apskaičiuota rizika.  

9. Dorumas ir patikimumas.  

10. Naujovių potraukis.  

11. Darbštumas.  

Niujorko biržos rinkodaros ekspertas M. Džonas Storely siūlo tokią schemą 

verslininkui apibūdinti: 

• energingas žmogus, kupinas užsidegimo ir polėkio, 

• turi kasdieninę savo svajonę, 

• šventai tiki, kad jo siūlomos prekės ar paslaugos yra geriausios, 

• nuolat stengiasi ką nors patobulinti savo veikloje, 

• jis nekantrus, jam trūksta laiko,  

• atkaklus, 

• siekia pelno, 

• sugeba įžvelgti sėkmę, planuoja keletą metų į priekį, 

• puikiai suvokia savo jėgą ir silpnybes, 

• nebijo viską pradėti iš naujo, 
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• viską daro pats, 

• greitai suvokia pokyčių reikšmę, jų įtaką verslui, 

• puikiai įsisąmoninęs, kad rinkos karalius yra vartotojas, 

• niekad negalvoja, kad labai rizikuoja, 

• supranta, kad sunkumai neišvengiami, todėl juos numato iš anksto, 

• prašo to, ko iš tikrųjų geidžia, 

• jautrus rinkos poreikiams, 

• jį sunku įbauginti, 

• jis įpratęs prie vienatvės, 

• prieštaringas, užsispyręs ir aikštingas.  

Sakoma, kad verslininkais ne tik tampama, bet ir gimstama, tačiau įgimtų savybių, 

kurios yra svarbios verslininkystėje, turi ne kiekvienas žmogus. Žinant savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, galima padėti sau, stengiantis įgyti reikalingų savybių. Sugebėjimai 

įgyvendinti įvairias idėjas bei projektus labai priklauso nuo individo išsilavinimo ir 

praktinės patirties. Tam reikia turėti verslo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir 

apskaitos įgūdžių, o tai jau įgyti gebėjimai.  

 

Verslininkams reikalingi įgūdžiai 

Ekonomikos žinios. 

Finansų žinios. 

Rinkodaros supratimas ir įgūdžiai. 

Verslo plano rašymas. 

Lėšų suradimas. 

Pardavimų įgūdžiai. 

Vadovavimo įgūdžiai. 

 

Klausimai 

1. Išvardinkite savybes, reikalingas sėkingam verslininkui. 

2. Pagalvokite, kokių jums savybių reikėtų dar įgyti, kad galėtumėte tapti verslininku. 

3. Pagalvokite, kaip reikalingas savybes įgysite. 
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VADOVAVIMAS VERSLUI 

„Šiuolaikiniame versle mus baugina ne sukčiai, o sąžiningi žmonės, nesuprantantys, ką 
darą“ 

Owen D. Young 

Lietuvoje verslo įmonės valdymas atitinka Vakaruose vartojamą anglišką 

„menedžmento“ terminą, mums –  „vadybos“ sąvoką. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs 

autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Vadyba 

– tai mokslas apie planavimo, organizavimo, motyvavimo ir kontrolės 

funkcijas socialinėse organizacijose, 

– tai mokslas apie socialinių organizacijų sistemų valdymą. 

– tikslinga veikla, kuria organizuotai siekiama norimų šios veiklos 

rezultatų, tikslų, 

– tai mokėjimas pasiekti užsibrėžtų tikslų,  

– valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo 

organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. 

Pasak žymaus vadybos pradininko A. Fajoklio, valdymas – tai ko nors darymas kitų 

rankomis. Valdymas – tai ne kas kita, kaip žmonių nuteikimas dirbti(Jacocca, 1988). 

Vadovavimas yra viena iš labai sudėtingų veiklos funkcijų. Tai ypatinga veikla, kuri 

neorganizuotą minią paverčia efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe (Drucer, 1992). 

Organizacijų vadovybės tikslo siekimas pavaldinių pastangomis ir vadinamas vadyba 

(Butkus, 1996). 

Valdymo procesas 

Procesas – tai sisteminė veiklos atlikimo tvarka. Valdymas – organizacijos narių 

darbo planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė, visų organizacijos išteklių 

panaudojimas iškeltiems organizacijos tikslams siekti. Valdymo turinį (tai, kuo užsiima 

vadovai) nusako funkcijos, vaidmenys ir įgūdžiai, procesą suprantant kaip sisteminę veiklos 

atlikimo tvarką. Negalima tapatinti valdymo ir pagrindinės veiklos funkcijų. Pagrindinė 

organizacijos veikla yra valdymo objektas (tai, dėl ko ir kuriama organizacija).  
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Pagrindinės veiklos funkcijos:  

1) rinkodara, 

2) finansai, 

3) gamyba,  

4) personalo valdymas, 

5) techninių tarnybų veikla,  

6) kokybės valdymas; kitos. 

Valdymo funkcijas šiandien priimta skirstyti taip: 1) planavimas, 2) organizavimas, 

3) įtakojimas, 4) kontrolė. 

A. Fayol, kuris pirmasis išskyrė valdymo funkcijas, kalbėjo apie planavimą, 

organizavimą, komandavimą, koordinavimą ir kontrolę. Po A. Fayol pasirodė šimtai 

valdymo funkcijų klasifikavimų, kurių dalis neturi pakankamos argumentacijos, paremtos 

labiau sveika nuovoka. Valdymo funkcijas galima klasifikuoti pagal gana skirtingus 

kriterijus: informacijos judėjimo pobūdį, sprendimų priėmimą, valdymo objektus, valdymo 

sferas ir pan. 

 

4 pav.   Valdymo proceso modelis 

Planavimas reiškia, kad vadovai apgalvoja savo tikslus bei veiksmus iš anksto ir jų 

veiksmai remiasi kokia nors taisykle, planu ar logika, o ne atliekami spontaniškai. Tai – 

tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo procesas. 

Planuose pateikiami organizacijų tikslai ir geriausios procedūros tikslams pasiekti. Be to, 

planai yra gairės, kuriomis vadovaujamasi: 

 
Planavimas 

 
Kontrolė 

 
Motyvacija 

 
Organizavimas 
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Organizavimas – toks darbo, valdžios ir išteklių paskirstymo tarp organizacijos narių 

ir jų suderinimo procesas, kuris leidžia jiems pasiekti organizacijos tikslus. Tai – dviejų ar 

daugiau žmonių įtraukimas dirbti kartu tam tikroje struktūroje, siekiant konkretaus tikslo ar 

tikslų visumos. 

Motyvavimas –darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, 

siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. 

Kontrolė – procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą. Vadovas turi 

žinoti, ar organizacijos narių veiksmai tikrai padeda įgyvendinti jos užsibrėžtus tikslus. 

Kontrolės funkcija padeda vadovui išlaikyti organizaciją pasirinktame kelyje. Vis daugiau 

organizacijų kuria naujus būdus, kaip į kontrolės funkciją įtraukti kokybę. Vienas 

populiarus požiūris –visuotinė kokybės vadyba. Kontrolei svarbiausia žmonių santykiai ir 

laikas. Vadovai privalo rūpintis kontrole, nes ilgainiui organizuotų santykių rezultatai ne 

visada susiklosto kaip planuota. 

Susipažinkite su keturiolika Demingo principų. 

1. Laikykis pastovaus tikslo– nuolat tobulink produktą ir paslaugą. 

2. Suvok naują filosofiją. 

3. Liaukis priklausęs nuo masinių tikrinimų. 

4. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. 

5. Nuolat gerink gamybos bei paslaugų sistemą. 

6. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. 

7. Įvesk vadovavimą. 

8. Atsikratyk baimės. 

9. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. 

10. Atsikratyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams. 

11. Panaikink kiekybines kvotas. 

12. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu. 

13. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą. 

14. Veik, kad įgyvendintum pakeitimus. 
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Pateikiame keletą Rodžerso taisyklių 

 Kaip suburti laimingą kolektyvą?  

1. Įtikinkite savo darbuotojus tuo, kad reikia dirbti kartu kaip vienai komandai.  

2.  Atlikite tai, susitikdamas su kiekvienu atskirai. 

3. Būkite „matomas“ savo komandos nariams ir įsitikinkite, kad jie žino, jog jūs esate 

su jais ir pasirengęs padėti. Informuokite juos, kad laikotės atvirų durų politikos ir 

pritariate jų skambučiams ir asmeniniams vizitams bet kuriuo metu. 

4. Kiekvienas tiksliai privalo žinoti, kokios jo pareigos, ko jūs tikitės iš jo ir kokie 

darbų terminai. 

5. Jūsų komanda turi turėti konkrečius tikslus ; jie turi žinoti, kokie tie tikslai ir kaip 

jiems už tai bus atlyginta. 

6. Girkite komandos narius asmeniškai už individualius laimėjimus, be to, 

pasirūpinkite, kad ir apie jų laimėjimus, ir apie pagyrimus sužinotų kiti komandos 

nariai. 

7. Jei komandos narys vertas kritikos, ji turi būti pareikšta asmeniškai. Jam turi būti 

pasakyta, kad kalba baigta, ji bus žinoma tik jums abiem. 

8. Jei pastebite dviejų komandos narių nesantaiką, įsikiškite ir išspręskite ją kuo 

greičiau. Jūsų pareiga – palaikyti taiką. 

Kaip atsilyginti vadovui? 

1. Jis padarė ką nors gerai. Pagirkite jį už tai. 

2. Papasakokite kitiems apie jo laimėjimus.Ši informacija pasieks jį.  

3. Duokite jam patarimų, kaip jis galėtų pagerinti savo skyriaus veiklą.  

4. Jis turi žinoti, jog jūs didžiuojatės, kad dirbate jam ir kompanijai. 

Kaip kritikuoti? 

1. Visada turėkite galvoje savo tikslą. Jūsų tikslas yra skatinti žmones gerinti jų darbą. 

2. Kritiką pateikite kaip sumuštinį tarp dviejų storų pagyrimo sluoksnių. 

3. Kritikuokite tai, kas blogai padaryta, o ne tą, kuris blogai padarė. 

4. Nerėkite. Negrasinkite. Tai tik pablogins, o ne pagerins darbą. 
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5. Pokalbį baikite nepakeltu tonu. Tai apatinis Rodžerso Sumuštinio sluoksnis. 

Įsitikinkite, kad jis iš jūsų kabineto išeis su šypsena veide. 

Manome, kad jūs sugebėsite pasinaudoti Demingo principais ir Rodžerso taisyklėmis. 

Būsite šaunūs vadovai ir gebėsite suburti kolektyvą. 

ĮSIDĖMĖTINA  

• Vadyba – mokslas apie planavimo, organizavimo, motyvavimo ir 

kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose 

• Vadyba –valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, 

įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. 

• Valdymas – tai ne kas kita, kaip žmonių nuteikimas dirbti 

• Valdymo funkcijos skirstomos į šias dalis: planavimą, organizavimą, 

motyvavimą, kontrolę. 

• Planavimas –tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos 

veiksmų eigos nustatymo procesas. 

• Organizavimas – toks darbo, valdžios ir išteklių paskirstymo tarp 

organizacijos narių ir jų suderinimo procesas, kuris leidžia jiems 

pasiekti organizacijos tikslus. 

• Motyvavimas – darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, 

atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. 

• Kontrolė – procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą. 

Klausimai 

1. Apibūdinkite sąvokas vadyba ir valdymas.  

2. Kas įmonėje sudaro valdymo modelį? Apibūdinkite jo sudėtines dalis.  

VADOVAI, JŲ VAIDMENYS IR TIPAI 

Vienoje organizacijoje jie matomi geriau, kitoje blogiau, tačiau nevykusiai valdoma 

organizacija gali visai žlugti. Vadovas – asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų 

nukreiptos organizacijos tikslams pasiekti. Tai treneriai, dirigentai, pardavimo skyriaus 

vadovai. Vadovu tinka vadinti kiekvieną, kuris turi bent vieną pavaldinį. Asmuo, neturintis 
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nė vieno pavaldinio yra vykdytojas. Organizacijos sėkmę labai lemia vadovo asmenybė. 

Svarbiausias vadovo nuostatų sistemos reikalavimas yra jų pozityvumas: 

• Mąstymo pozityvumas. Mintis yra pirmas veiklos žingsnius, antras – 

žodis. Jie turi būti pozityvūs. Pozityvus mąstymas – tai įsitikinimas 

tuo, kad sąmonė sako „taip“ jūsų gyvenimui, veiklai, tikslui. 

• Egzistencinės pozicijos pozityvumas. Mes negalime pakeisti žmonių, 

tačiau galime pakeisti požiūrį į juos.  

• Požiūrio į save pozityvumas. Kuo labiau vadovas vertins save, tuo 

daugiau galės duoti kitiems ir tuo daugiau jam duos kiti. 

• Požiūrio į situaciją pozityvumo. Visos situacijos turi išeitį, tik kartais 

sunku iš karto ją pamatyti. 

Vadovavimas dažnai yra įtikinėjimas ir pavyzdys, pagal kurį pavaldinys ar grupė yra 

įtikinami atlikti veiksmus, atitinkančius vadovo tikslus ir bendrus visiems tikslus. Tai 

tiesiogiai susiję su vizija. Vizija – tai ateities vaizdinys. Efektyvūs vadovai turi viziją, kuri 

yra pastovi ir nuosekli bei moka perduoti, įkvėpti, sutelkti kitus jai įgyvendinti. Vizija, kaip 

išgyventi ir pasinaudoti kintančiomis aplinkybėmis, svarbi kiekvienam vadovui. Terminą 

vadovas vartojame turėdami omenyje visus asmenis, atliekančius keturias pagrindines 

valdymo veiklos rūšis. 

Vadovų valdymo lygiai 

• Žemiausio lygio vadovai – vadovai, atsakingi tik už vykdytojų darbą, 

bet nevaldo kitų vadovų. Jie yra vadinami pirmuoju, arba žemiausiu, 

vadovų lygiu organizacijos hierarchijoje (darbų vykdytojas, 

direktorius, vyr. sekretorius). 

• Vidurinio lygio vadovai – vadovai, esantys organizacijos hierarchijos 

viduryje. Jie atsakingi už kitus vadovus, kartais už specialistų veiklą. 

atsiskaito už save aukštesnio lygio vadovams (redaktoriai). 

• Aukščiausio lygio vadovai atsakingi už visos organizacijos 

valdymą.Jie kuria organizacijos veiklos politiką ir reguliuoja 

organizacijos ryšį su aplinka. 
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Kitas svarbus vadovų klasifikavimas – tai pagal veiklų, kurias jie valdo, specifiką. 

Organizacijos dažnai apibūdinamos kaip funkcijų visuma. Šia prasme funkcija yra panašių 

veiklų visuma. 

• Funkciniai vadovai. Jie atsakingi tik už savo vieną funkcinę sritį,  

pavyzdžiui, gamybą, rinkodarą ar finansus. 

• Linijiniai vadovai. Atsakingi už tam tikrą sudėtingą vienetą, 

pavyzdžiui, kompaniją, jos padalinį ar savarankiškai dirbantį skyrių. 

Jis ir atsako už visas to vieneto veiklas: gamybą, rinkodarą ar finansus. 

Maža kompanija gali turėti tik vieną linijinį vadovą, pavyzdžiui, savo 

prezidentą, viceprezidentą. Didelė kompanija gali turėti kelis linijinius 

vadovus ir kiekvienas jų vadovauja sąlygiškai savarankiškam vienetui.  

Vadovo darbą sudaro 

• Planavimas – ateities prognozavimas, veiklos programos sudarymas. 

• Organizavimas – organizacijos struktūrinės, socialinės vienovės 

sudarymas. 

• Vadovavimas – poveikio personalui, įgalinat jį dirbti, organizavimas. 

• Koordinavimas – visų išteklių (materialinių, socialinių, informacijos). 

• Kontrolė – priežiūra (lyginimas, ar faktiška proceso būklė atitinka 

planuotąją (siekiamąją). 

Šie darbai sudaro uždarą ciklą, nes neaišku, kur jie prasideda ir kur baigiasi. Tai 

nepertraukiamas procesas. Šis procesas ir vadinamas valdymu. Vadovo pagrindinė funkcija–

kūrybiškos idėjos ir veiklos turinys. Vadovaujama tada, kai pavaldiniai noriai laikosi 

vadovo nurodymų. Vadovai motyvuoja, kad pasekėjai stengtųsi siekti organizacijos tikslų. 

Valdymo vaidmenys 

H. Mintsbeg pasiūlė kitą metodą nagrinėti „ką vadovai daro”, vadindamas tai valdymo 

vaidmenų (rolių) koncepcija. Vaidmuo apibrėžiamas kaip organizuotas poelgių rinkinys, 

priklausantis tam tikram darbui. Reikia žinoti, kad valdymo darbo vaidmenų išaiškinimas 

yra tik kategorizavimo procesas. H. Mintzberg išskiria 10 valdymo vaidmenų, kuriuos jis 
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padalija į 3 svarbiausias grupes: tarpasmeniniai, informaciniai ir sprendimo priėmimo 

vaidmenys. Vadovo pozicija yra pradinis taškas, apibrėžiant jo vaidmenis: 

1. Boso – simbolio: menedžeris atstovauja organizacinį junginį visuose formaliuose 

reikaluose. 

2. Sąveikos – ryšių: menedžeris bendrai veikia su elitu ir kitais žmonėmis už 

organizacinio junginio ribų, uždirbdamas (įsigydamas) informaciją ir palankumą. 

3. Lyderio: menedžeris užtikrina darbo grupės informuotumą ir motyvaciją, o taip 

pat apibrėžia atmosferą, kurioje dirbs darbo grupė. 

Informaciniai vaidmenys 

1. Patarėjas – auklėtojas: menedžeris tarnauja kaip informacijos gavėjas ir laikytojas. 

2. Platintojas – menedžeris perduoda specialią informaciją organizacijos viduje. 

3. Atstovas – kalbėtojas: menedžeris skleidžia organizacijos informaciją į jos 

aplinką. 

Sprendimų vaidmenys 

• Verslininko: menedžerio vaidmuo pradedant pokyčius. 

• Tvarkos įvedimo: menedžerio privalomas vaidmuo, kada organizacijai 

iškyla pavojus dėl konfliktų tarp padalinių, staigaus pavaldinio 

netekimo arba svarbaus kliento praradimo. 

• Išteklių paskirstytojo: menedžeris nusprendžia, kur organizacija išleis 

savo išteklius. 

• Derybininko, tarpininko: menedžerio vaidmuo tais atvejais, kai 

organizacija atsiduria sunkiose, nekasdienėse derybose su kitomis 

organizacijomis ar individais 

Valdymo įgūdžiai 

Valdymo įgūdžių klasifikacijų yra gana daug. A.Fajolis išskyrė tris pagrindines 

valdymo įgūdžių grupes: techniniai įgūdžiai, darbo su žmonėmis įgūdžiai ir koncepciniai 

įgūdžiai. 
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1. Techniniai įgūdžiai – sugebėjimas panaudoti žinias, procedūras ir metodus savo 

specializacijos srityje. Chirurgai, inžinieriai, muzikantai, buhalteriai – visi turi savo 

srities techninių įgūdžių. 

2. Darbo su žmonėmis įgūdžiai yra sugebėjimas bendrauti, suprasti ir motyvuoti kitus 

žmones: tiek pavienius asmenis, tiek jų grupes.  

3. Koncepciniai įgūdžiai – sugebėjimas koordinuoti ir integruoti visus organizacijos 

interesus ir veiklą. Tai sugebėjimas suvokti organizaciją kaip vieną visumą, 

suprasti, kaip jos dalys yra tarpusavyje susiję, ir numatyti, kaip kurios nors dalies 

pakitimas paveiks visumą. 

Fojalio teigimu, nors ir visi įgūdžiai yra būtini kiekvienam vadovui, jų santykinį 

prioritetą konkrečiam vadovui lemia to vadovo rangas organizacijoje. Techniniai įgūdžiai 

yra svarbiausi žemesniems valdymo lygiams. Darbo su žmonėmis įgūdžiai yra svarbūs visų 

lygių vadovams: juk vadovui dažniausiai tenka dirbti „kitų žmonių padedamam“, todėl jo 

sugebėjimas padėti pavaldiniams kuo geriau panaudoti jų techninius įgūdžius yra daug 

svarbesnis už jo paties techninę kvalifikaciją. Koncepcinių įgūdžių svarba auga, darbuotojui 

kylant valdymo sistemos laiptais.  

Vadovavimo stilius 

Nors ir labai svarbu atsakyti į klausimą, koks turi būti vadovas, tačiau tai tik vienas 

vadovavimo aspektų. Ne mažiau reikšminga, kaip vadovas elgiasi, bendrauja su 

pavaldiniais, kaip ir kokiu lygiu deleguoja įgaliojimus, kokius naudoja valdžios tipus, kaip 

rūpinasi žmogiškaisiais santykiais. Visi šie vadovavimo aspektai apibūdinami vadovavimo 

stiliaus sąvoka. 

Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant daryti įtaką ir 

skatinat jį siekti organizacijos tikslų. Galima išskirti tris pagrindinius vadovavimo stilius: 

autoritarinį (autoktarinį), demokratinį, liberalų. 

Autoritarinis – šis vadovavimo stilius pasižymi stipria valdymo centralizacija, 

polinkiu į vienvaldiškumą, sprendžiant ne tik pačias sudėtingiausias, bet ir gana paprastas 

problemas. Vadovas autokratas sąmoningai riboja kontaktus su pavaldiniais. Jo kontaktai 

pabrėžtinai oficialūs. Į pavaldinius žiūri kaip į neorganizuotus ir neatsakingus darbuotojus, 
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kuriuos nuolat reikia kontroliuoti bei priversti paklusti ir veikti. Geriausia paklusnumo 

ugdymo priemone laiko įsakymą, todėl didžiąją dalį vadovo autokrato dokumentacijos 

sudaro įsakymai ir instrukcijos. Toks vadovas nevertina pavaldinių savarankiškumo ir 

stengiasi nuolat primesti savo valią, slopina darbuotojų iniciatyvą. Pagrindinis tokio vadovo 

vertinimo matas yra pavaldinio nuolankumas. Todėl dažnai gabiausieji darbuotojai, žinantys 

savo vertę specialistai, stengiasi išvengti tokio vadovo valdžios, nuolat vyksta personalo 

kaita. Vadovas autoritaras nepakenčia kritikos bei prieštaravimų, nors pats mėgsta 

kritikuoti. Vadovas autokratas apie padėtį įmonėje pavaldinių neinformuoja, nesupažindina 

jų su organizacijos perspektyva ar savo sprendimais, nes mano, kad jo pavaldiniai 

nepakankamai kompetentingi. Autokratinis valdymo stilius sąlygoja kolektyvo pasyvumą, 

formalų požiūrį į darbą, susiskaldymą, nepasitikėjimą vienas kitu, priešiškumą: vieni 

prisitaiko prie vadovo, kiti bando protestuoti prieš vienvaldiškumą. Tokie vadovai laikosi 

nuomonės, kad materialinis skatinimas, taip pat ir nuobaudos yra geriausias būdas pasiekti 

aukštų darbo rodiklių. Jis pats daug dirba ir verčia daug dirbti kitus.  

Demokratinis – tai vadovas, skirtingai nei autokratas, savo pavaldinius valdo be 

šiurkštaus spaudimo, remdamasis jų gebėjimais ir gerbdamas juos. Jis linkęs daugelį 

klausimų spręsti kolegialiai, pasitariant ir apsvarstant. Vadovas demokratas asmeniškai 

sprendžia tik ypač sudėtingus klausimus, visa kita palikdamas spręsti kolektyvui. Jis skatina 

pavaldinių iniciatyvą, suteikia jiems galimybę dirbti savarankiškai, kartu stengdamasis 

ugdyti tokius darbuotojus, kuriems įmonės ar organizacijos tikslas tapo jų pačių tikslu. 

Demokratinis valdymo stilius suteikia galimybę darbuotojams geriau suvokti darbo ar 

sprendžiamo klausimo esmę, panaudoti savo intelektualinį bei profesinį potencialą ir 

suteikia galimybę jiems tobulėti. Nurodymus pavaldiniams pateikia pasiūlymų ir patarimų 

forma, juos suformuoja aiškiai ir įtikinamai. Vadovas demokratas smulkmeniškai 

nekontroliuoja savo pavaldinių, tačiau nuolat būna informuojamas apie veiklos, kuriai jis 

vadovauja, eigą. Su pavaldiniais jis visada elgiasi pagarbiai, bendraudamas visada būna 

mandagus, taktiškas ir atidus, stengiasi atsižvelgti į darbuotojo interesus. Tai nemažina jo, 

kaip vadovo, autoriteto, priešingai, tarp jo ir darbuotojų stiprėja tarpusavio pagarba bei 

pasitikėjimas, vadovo reali valdžia ir autoritetas išauga. 

Tačiau toks vadovavimo stilius turi ir trūkumų: dėl daugybės kolektyviai sprendžiamų 

net antraeilių klausimų užsitęsia pasitarimai ar posėdžiai, o tai neigiamai veikia ir trikdo 

139

VERSLININKYSTĖS SAMPRATA

 

kuriuos nuolat reikia kontroliuoti bei priversti paklusti ir veikti. Geriausia paklusnumo 

ugdymo priemone laiko įsakymą, todėl didžiąją dalį vadovo autokrato dokumentacijos 

sudaro įsakymai ir instrukcijos. Toks vadovas nevertina pavaldinių savarankiškumo ir 

stengiasi nuolat primesti savo valią, slopina darbuotojų iniciatyvą. Pagrindinis tokio vadovo 

vertinimo matas yra pavaldinio nuolankumas. Todėl dažnai gabiausieji darbuotojai, žinantys 

savo vertę specialistai, stengiasi išvengti tokio vadovo valdžios, nuolat vyksta personalo 

kaita. Vadovas autoritaras nepakenčia kritikos bei prieštaravimų, nors pats mėgsta 

kritikuoti. Vadovas autokratas apie padėtį įmonėje pavaldinių neinformuoja, nesupažindina 

jų su organizacijos perspektyva ar savo sprendimais, nes mano, kad jo pavaldiniai 

nepakankamai kompetentingi. Autokratinis valdymo stilius sąlygoja kolektyvo pasyvumą, 

formalų požiūrį į darbą, susiskaldymą, nepasitikėjimą vienas kitu, priešiškumą: vieni 

prisitaiko prie vadovo, kiti bando protestuoti prieš vienvaldiškumą. Tokie vadovai laikosi 

nuomonės, kad materialinis skatinimas, taip pat ir nuobaudos yra geriausias būdas pasiekti 

aukštų darbo rodiklių. Jis pats daug dirba ir verčia daug dirbti kitus.  

Demokratinis – tai vadovas, skirtingai nei autokratas, savo pavaldinius valdo be 

šiurkštaus spaudimo, remdamasis jų gebėjimais ir gerbdamas juos. Jis linkęs daugelį 

klausimų spręsti kolegialiai, pasitariant ir apsvarstant. Vadovas demokratas asmeniškai 

sprendžia tik ypač sudėtingus klausimus, visa kita palikdamas spręsti kolektyvui. Jis skatina 

pavaldinių iniciatyvą, suteikia jiems galimybę dirbti savarankiškai, kartu stengdamasis 

ugdyti tokius darbuotojus, kuriems įmonės ar organizacijos tikslas tapo jų pačių tikslu. 

Demokratinis valdymo stilius suteikia galimybę darbuotojams geriau suvokti darbo ar 

sprendžiamo klausimo esmę, panaudoti savo intelektualinį bei profesinį potencialą ir 

suteikia galimybę jiems tobulėti. Nurodymus pavaldiniams pateikia pasiūlymų ir patarimų 

forma, juos suformuoja aiškiai ir įtikinamai. Vadovas demokratas smulkmeniškai 

nekontroliuoja savo pavaldinių, tačiau nuolat būna informuojamas apie veiklos, kuriai jis 

vadovauja, eigą. Su pavaldiniais jis visada elgiasi pagarbiai, bendraudamas visada būna 

mandagus, taktiškas ir atidus, stengiasi atsižvelgti į darbuotojo interesus. Tai nemažina jo, 

kaip vadovo, autoriteto, priešingai, tarp jo ir darbuotojų stiprėja tarpusavio pagarba bei 

pasitikėjimas, vadovo reali valdžia ir autoritetas išauga. 

Tačiau toks vadovavimo stilius turi ir trūkumų: dėl daugybės kolektyviai sprendžiamų 

net antraeilių klausimų užsitęsia pasitarimai ar posėdžiai, o tai neigiamai veikia ir trikdo 

139

VERSLININKYSTĖS SAMPRATA



 

įmonės ir organizacijos darbą. Be to, kai kurie vadovai stengiasi nusišalinti nuo 

atsakomybės už padarytą klaidą, palikdami ją visam kolektyvui. 

Liberalusis – tai vadovavimo stilius, kuris pasižymi minimalia vadovo įtaka 

pavaldinių veiklai. Vadovas liberalas nedemonstruoja savo vadovaujančios padėties, nes 

nėra įsitikinęs savo, kaip vadovo, užimama padėtimi ir kompetencija. Toks vadovas labai 

atsargus, priimdamas sprendimus, todėl mėgsta vadovautis įstatymais, instrukcijomis, nes 

taip jis tikisi kompensuoti trūkstamas galimybes savarankiškai veiklai. Vadovui liberalui 

sunku įsakinėti. Vadovas liberalas yra neaktyvus, nuoseklus savo veikloje, jį lengva paveikti 

iš šalies, jis linkęs nusileisti aplinkybėms. Pavaldiniai, turintys didelę veiksmų laisvę, 

naudoja ją savo nuožiūra: patys sau iškelia uždavinius ir juos realizuoja. Liberalą vadovą 

dažniau valdo pavaldiniai ir aplinkybės. Bendraudamas su pavaldiniais toks vadovas 

pabrėžtinai mandagus, geranoriškas ir taktiškas. Jis išklauso kritiką ir kitų nuomones, 

nesugeba apginti savo nuomonės, lengvai atsisakys savo principų, jei tai gali pakenkti jo 

populiarumui. Besistengdamas sutvirtinti savo autoritetą, toks vadovas bando įsiteikti savo 

pavaldiniams: suteikia jiems įvairių privilegijų, nepagrįstai moka premijas, dalija 

neįvykdomus pažadus, atidėlioja netinkamo darbuotojo atleidimą, ir panašiai. Vadovas 

liberalas neturi gebėjimų organizaciniam darbui, silpnai, nereguliariai kontroliuoja 

kolektyvą.  

ĮSIDĖMĖTINA  

• Vadovas – asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų nukreiptos 

organizacijos tikslams pasiekti. 

• Vadovų valdymo lygiai: žemiausio lygio vadovai, vidurinio lygio 

vadovai, aukščiausio lygio vadovai. 

• Vadovo darbą sudaro: planavimas, organizavimas, vadovavimas, 

kontrolė. 

• Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant 

daryti įtaką ir skatinant jį siekti organizacijos tikslų 

• Pagrindiniai vadovavimo stiliai: autoritarinis, demokratinis, liberalusis.  
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Klausimai 

1. Kokias funkcijas organizacijoje gali atlikti vadovas? 

2. Apibūdinkite vadovo vaidmenį didelėje bendrovėje? Kuri veikla yra bendra 

visiems vadovams. Apibūdinkite ją. 

3. Kokie įgūdžiai reikalingi vadovui! Kokius jūs turite? Kaip tikitės jų įgyti? 

4. Pagalvokite ir užrašykite po keletą kiekvieno vadovavimo stiliaus privalumų bei 

trūkumų. 

Autoritarinis Privalumai Trūkumai 

Demokratinis  Privalumai  Trūkumai 

Liberalusis Privalumai Trūkumai 

 

141

VERSLININKYSTĖS SAMPRATA

 

Klausimai 

1. Kokias funkcijas organizacijoje gali atlikti vadovas? 

2. Apibūdinkite vadovo vaidmenį didelėje bendrovėje? Kuri veikla yra bendra 

visiems vadovams. Apibūdinkite ją. 

3. Kokie įgūdžiai reikalingi vadovui! Kokius jūs turite? Kaip tikitės jų įgyti? 

4. Pagalvokite ir užrašykite po keletą kiekvieno vadovavimo stiliaus privalumų bei 

trūkumų. 

Autoritarinis Privalumai Trūkumai 

Demokratinis  Privalumai  Trūkumai 

Liberalusis Privalumai Trūkumai 

 

141

VERSLININKYSTĖS SAMPRATA



 

IX SKYRIUS  

 SĖKMĖ IR FINANSINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ  

TIKSLAI: 

 Apibrėžti sėkmingo gyvenimo paslaptis. 

 Suformuluoti sėkmės principus. 

 Aptarti svajonių ir tikslų reikšmę. 

 Suprasti vizijos reikšmę. 

 Apibūdinti lyderių savybes. 

 Paanalizuoti, kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę. 

 Aptarti mokymosi visą gyvenimą būtinumą.  

SĖKMINGO GYVENIMO PASLAPTIS  

„Sėkmė aplanko tik tą, kas jos belaukdamas ką nors daro“ 
Thomas Elva Edison 

Ar tenka susimąstyti, kodėl vieni žmonėms pasiekia tai, ko jie nori gyvenime, o kiti 

nėra tokie sėkmingi. Visi jos trokšta, bet tik nedaugelis pasiekia. Kur slypi paslaptis? 

Tikėjime. Svarbu suprasti, kad sėkmė yra keliavimas, o ne atvykimo vieta. Kitaip sakant, tai 

ne pasiektas rezultatas, bet jo siekimas. Tam reikės suformuluoti sėkmę sąlygojančias 

mintis, požiūrius bei išsiugdyti įpročius.  

Turinti pasisekimą asmenybė veiksmingai tvarko savo gyvenimą ir jaučia 

pasitenkinimą, siekdama savo tikslų. Jai būdingi šie bruožai: ji jaučia kuria kryptimi veikti, 

mėgsta veikti ir yra subrendusi.  Žinoti kryptį – reiškia turėti tikslą ir žinoti, kokiais 

veiksmais kasdien jo siekti.  Viskas prasideda nuo to, ar mes žinome, ko norime. Visada 

reikia žinoti, kad sėkminga kelionė į pergalę prasideda klausimu, kur mes einame. 

Kiekvieną pergalę nulemia tikslo aiškumas. Kruopštus pasirengimas – jau pusė kelio. Geras 

statybininkas visada žino, kad galutinis tikslas bus namas. Tačiau dauguma žmonių net 

nežino, ko jie nori. O jei neturi tikslo, negali jo ir įgyvendinti. Tačiau svarbu ne tik suprasti, 

bet reikia dar ir daryti, nes tik veikla keičia pasaulį ir iš tiesų neįtikėtinų dalykų galima 

pasieki susitelkus į vieną tikslą. Yra daugybė žmonių, pasiryžusių padaryti viską, kad 
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pasiektų savo tikslą, – bet tik ne dirbti. Žinoma, galima prašyti Dievo palaiminti mūsų 

darbus, bet negalime reikalauti, kad jis tuos darbus už mus ir atliktų. Visi gauna tik tai, ko 

yra verti, tačiau tik sėkmės lydimas žmogus tai pripažįsta. Devyniasdešimt aštuoni žmonės 

iš šimto patiria nesėkmę vien dėl to, kad neturi aiškaus tikslo, todėl negali jo įgyvendinti. 

Daugelis žmonių tik nori gerų dalykų – pinigų, šlovės, pagarbos, gero darbo, namo – tačiau 

jie taip ir nepakyla aukščiau paprasto noro juos turėti. Norėdami visa tai pasiekti ir patirti 

sėkmę, turite pajusti savyje deginantį troškimą. Turite norėti, degti iš nekantrumo. Privalote 

taip trokšti, kad būtumėte pasiruošęs paaukoti viską, ko reikės (išskyrus sveikatą, 

asmeninius tarpusavio santykius, sąžiningumą), kad įveiktumėte visas kliūtis savo kelyje.  

Pabandykite atsakyti į klausimą, kas skatina žmones veikti. Žmogaus poelgius skatina 

arba skausmas, arba malonumas. Jei galvojame apie ką nors, kas suteiks mums malonumą, 

siekiame to, o jei tikime, kad suteiks skausmą – vengiame. Sunkumai, neturtas bei trūkumai 

yra pats geriausias paskatinimas ir žmogaus sėkmės pagrindas.  

 Nenuvertinkite savo sugebėjimų. Tik pabandę sužinosite, ar ko nors negalite. 

Nesėkmės yra tik tarpinės stotelės kelyje į galutinę sėkmę, nes sėkmės lydimas žmogus 

pradeda ten, kur baigia nesėkmių kamuojamas žmogus. Iki galutinės sėkmės kiti laimėjimai 

ir praradimai yra nesvarbūs, todėl jūs visada būnate nugalėtojas. Jei sekasi, tai tarsi jūsų 

siekio patvirtinimas, o nesėkmės atveju įgyjate naujos patirties. Pralaimėti galite tik tada, jei 

nieko nedarote. Kartais mes išsigąstame nesėkmės, bijome būti atstumti, prarandame 

pasitikėjimą savimi. Bet nesėkmė ir nepripažinimas yra vienas iš svarbiausių sėkmės dalių. 

Galima sakyti, kuo daugiau patiriate nesėkmių, tuo didesnės sėkmės galite sulaukti. 

Kiekvienoje savo nesėkmėje reikia atrasti tokio pat dydžio sėkmės užuomazgas. 

Suprantama tai nėra lengva padaryti, bet būtina. Pralaimėjimas ir kančia yra kalba, kuria 

mus gamta praneša apie jos klaidas. Mes iš savo klaidų turime pasimokyti, kad įgytume 

išminties ir nuovokos. Įsidėmėkite, kad nesėkmę turite laikyti ne žlugimu, o tik trumpalaikiu 

įvykiu, kuris gali pasirodyti slapta palaima.  

Kita veiklos sąlyga yra veiklos meilė. Per savo gyvenimą jūs galite pasiekti tiek 

sėkmės ir turto, kiek tik trokštate, jeigu norėsite suderinti savo natūralius talentus su naujai 

įgytomis žiniomis ir būsite pasiryžę sumokėti laiko ir pastangų kainą. Sėkmę lemia 

pasirinkta tinkama profesija. Jūsų profesija turi būti jūsų pašaukimas. Jei taip nėra, 
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sukaupkite drąsą ir pasiieškokite jums idealiai tinkančios profesijos. Pirmas žingsnis yra 

nustatyti, ką norėtumėte daryti visą dieną, kas suteiktų jums pilnatvės pojūtį. Antras 

žingsnis–išsiaiškinkite, kuriai profesijai labiausiai tinka ši veikla, o trečiuoju žingsniu 

sudarykite tai profesijai tinkamas sąlygas, kad vieną dieną galėtumėte jos su džiaugsmu 

imtis, nes tik tuomet, kai dirbama su džiaugsmu, įdedant savo sielos dalelę, darbas 

atliekamas gerai.  

Kitas svarbus principas – „pirmiausiai darbas, o tada užmokestis“. Žinokite seną tiesą: 

jei ką nors darai su malonumu, darbas būna pavykęs. O jei darbas geras, už jį dažniausiai 

gerai apmoka. Niekada nereikėtų daryti vieno dalyko – dirbti dėl pinigų. Tad pasistenkite, 

kad būtų užmokėta už jūsų džiaugsmą, o ne darbą. Subrendimas – trečias būdingas bruožas 

žmonių, kuriems sekasi. Subrendęs žmogus turi drąsos surizikuoti, kai verta, tačiau 

atsižvelgia ir į kitus žmones. Viena iš gerovės sąlygų yra pozityvus mąstymas. Tai nereiškia, 

kad nusigręžiame nuo neigiamų dalykų ir nenorime matyti blogio. Pozityvus mąstymas – tai 

sugebėjimas neigiamuose dalykuose įžvelgti gėrį, tobulėjimą ir pagalbą. Kitais žodžiais 

tariant, niekas gyvenime mums negali pakenkti, nes ši skausminga nemaloni patirtis padės 

mums pažinti netikrus dalykus ir jų vengti, todėl galėsime greičiau tobulėti. Pozityvus 

mąstymas reiškia dar daugiau – nebeprisileisti neigiamų minčių ir vengti septynių aršiausių 

priešų: baimės, susirūpinimo, skubėjimo, pykčio, irzlumo, kaltės jausmo ir savigailos. 

Prancūzų rašytojas – filosofas Andrė Morua yra pasakęs „Žmogus yra tai, ką jis 

pasiekia“. Pasiekimo judėjimas į priekį yra gyvenimas, demonstruojantis savo 

gyvybingumą. Jei galime atsirinkti tikslus, kurių tikrai norime siekti savo pačių labui ir dėl 

dorų priežasčių, turime drąsos ir kompetencijos eiti ir jų siekti, vadinasi, turime tokią 

sėkmę, kurią galima apibūdinti kaip „tikrą“. Mes galime būti turtingi vien dėl paties fakto – 

su pinigais ar be jų.  

Sėkmė nėra išskirtinė, ji atvira kiekvienam žmogui, kuris turi drąsos išsirinkti savo 

paties tikslą ir eiti paskui jį. Nuo šio judėjimo pirmyn vystosi žmonijos augimas ir nuo jo 

priklauso tokia žmogiška savybė, kaip charakteris. Sėkmę sąlygojantys įpročiai ir požiūriai: 

gera nuotaika, geras savęs vertinimas, vidinė motyvacija, mokymasis, atkaklumas, 

garbingumas, humoro jausmas, gera savijauta. 
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gera nuotaika, geras savęs vertinimas, vidinė motyvacija, mokymasis, atkaklumas, 

garbingumas, humoro jausmas, gera savijauta. 
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Daugelio motyvacinių knygų autorius Bodo Scaffer teigia, kad yra penkios labai 

svarbios gyvenimo sritys, ir reikia išmokti jas valdyti: sveikata, tarpusavio santykiai, 

finansai, emocijos ir darbas. Išmokti valdyti šias sritis – tai gyvenimo sėkmė, o laimingais 

tapsime, kai išmoksime mėgautis šia sėkme. Bessie A. Stanely sukūrė puikų sėkmės 

apibrėžimą:  

Pasisekė tam.... 

kuris gerai gyveno, dažnai juokėsi ir daug mylėjo; 

kuris užsitarnavo inteligentiškų žmonių pagarbą 

ir mažų vaikų meilę; 

Kuris rado nišą ir ją užpildė savo gyvenimu, 

Taip atlikdamas savo užduotį; 

Ar puikiomis gėlėmis, kurias augino, 

Ar eilėraščiu apie išgelbėtą sielą; 

Kuriam niekada netrūko dėkingumo, 

Kuris mokėjo įvertinti mūsų žemės grožį 

Ir kuris nepraleido progos jį išreikšti; 

Kuris kituose matė geriausius bruožus 

Ir visuomet stengėsi iš visų jėgų; 

Kurio gyvenimas buvo įkvėpimas, 

O prisiminimas apie jį – palaiminimas. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI 

„ŽEMĖS PLANETOS GYDYMAS“ 

Alanas Cohenas 

Sėkmės paslaptis glūdi meilėje. Privalome taip save mylėti, kad suvoktume esą verti 

sėkmės. Privalome tikėti, jog aplinkiniai linki mums sėkmės gyvenime ir kad mūsų 

pasiekimai remia jų pasiekimus. Be to, turime suprasti, kad Dievas linki mums laimės 

visose gyvenimo srityse. Žinokime, kad nėra prasmės kovoti, įsitempti ir gyventi 

skausmuose bei nepritekliuje. Mūsų gyvenime atsiradusios pragariškos aplinkybės nurodo, 

jog privalome gyventi kitaip. Nenuleiskime rankų, nepasiekę absoliučios sveikatos, pačių 

geriausių tarpusavio santykių ir gyvenimo sąlygų. Mums lemta ne kapstytis su vištomis, o 

sklandyti su ereliais.  
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 ĮSIDĖMĖTINA  

• Sėkmingas gyvenimas – yra keliavimas, o ne atvykimo vieta. 

• Sėkmė nėra išskirtinė, ji atvira kiekvienam žmogui, kuris turi drąsos 

išsirinkti savo paties tikslą ir eiti paskui jį. 

• Turinti pasisekimą asmenybė veiksmingai tvarko savo gyvenimą ir 

jaučia pasitenkinimą, siekdama savo tikslų. 

• Jai būdingi šie bruožai: ji jaučia kuria kryptimi veikti, mėgsta veikti ir 

yra subrendusi. 

• Sėkmę sąlygojantys įpročiai ir požiūriai: gera nuotaika, geras savęs 

vertinimas, vidinė motyvacija, mokymasis, atkaklumas, garbingumas, 

humoro jausmas, gera savijauta. 

Klausimai 

1. Pagalvokite, ką jums reiškia sėkmingas gyvenimas. 

2. Kas skatina žmones veikti? 

SĖKMĖS PRINCIPAI 

„Labai dažnai esame didžiausi priešai patys sau, nes kvailai statome kliūtis ant kelio, 
vedančio į sėkmę ir laimę“ 

Louisas Binstockas 

 Kaip teigė Been Swtland, sėkmė – tai kelionė, o ne tikslas. Principai – (lot. 

principium) pagrindas, pagrindinė elgesio siekimo taisyklė. Kokia gi ta paslaptis ir ką reikia 

daryti, kad būtume sėkmingi? Pabandykime atsakyti į šį klausimą, remdamiesi sėkmingų 

žmonių patirtimi.  

Devynioliktojo amžiaus romantikė George Sand, nuolat laužanti nusistovėjusias 

normas, viename iš savo garsiųjų laiškų taip apibūdino sėkmę: „Žmogus yra laimingas savo 

asmeninių pastangų dėka, jei pažįsta laimei būtinas sudėtines dalis: paprastą skonį, truputį 

drąsos, pasiaukojimą, meilę darbui ir svarbiausią – tyrą sąžinę. Dabar esu įsitikinusi, kad 

laimė nėra tik miglota svajonė, teisingai mąstydamas ir remdamasis patirtimi, žmogus gali 

daug išreikalauti iš savęs. Apsisprendimu ir kantrybe galima netgi pagerinti savo sveikatą... 

taigi gyvenkime gyvenimą tokį, koks jis yra, ir nebūkime nedėkingi“.  
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Napoleonas Hillas, remdamasis garsių asmenybių mintimis, išgrynino sėkmės 

filosofiją, padėjusią pakilti iš skurdo į suklestėjimą. Daugybei žmonių šio autoriaus 

rekomendacijos padėjo patirti sėkmę. Napoleonas Hillas pateikia veiksmų sąrašą, kaip tapti 

sėkmingu. Štai jo septyniolika sėkmės principų:  

1. Užsibrėžkite aiškų tikslą. 

2. Suburkite bendraminčių kolektyvą. 

3. Tapkite patrauklia asmenybe. 

4. Remkitės tikėjimu. 

5. Nueikite mylia daugiau negu privalote. 

6. Pažadinkite savo iniciatyvumą. 

7. Susikurkite teigiamą dvasinę nuostatą  

8. Valdykite savo entuziazmą. 

9. Stiprinkite vidinę drausmę. 

10. Mąstykite nuosekliai. 

11. Valdykite savo dėmesį 

12. Skatinkite komandinį darbą. 

13. Mokykitės iš savo nelaimių ir savo klaidų. 

14. Lavinkite kūrybiškumą. 

15. Saugokite sveikatą. 

16. Taupykite laiką ir pinigus. 

17. Kvieskitės į pagalbą kosminę įpročio jėgą. 

Kurtas Teppervainas nurodo septynis pagrindinius žingsnius į sėkmę. Tai:  

1. Išsiaiškinkite, ką jums reiškia sėkmingas gyvenimas. 

2. Gerovės įsisąmonimas. 

3. Tikėjimas savimi ir savo sėkme. 

4. Aiškus tikslas. 

5. Tvirta valia. 

6. Kliūčių į sėkmę pašalinimas. 

7. Vidinių paskatų ugdymas. 

Robin Sharma taip pat pateikia patarimų, kaip pasiekti sėkmę. Anot autoriaus:  
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1. Nuolat tobulėkite. 

2. Elkitės su žmonėmis geranoriškai. 

3. Susitelkite į tai, ką sugebate geriausiai. 

4. Rūpinkitės savo sveikata. 

5. Mokykitės visą gyvenimą. 

6. Rizikuokite. 

Milijonieriai, kurie pasiekė sėkmę, dažniausiai minėjo penkis faktorius, kas, jų 

manymu, leido tapti sėkmingiems.  

1. Garbingumas – būkite sąžiningi su visais žmonėmis. 

2. Disciplina – kontroliuokite save. 

3. Bendravimo įgūdžiai – sutarkite su žmonėmis. 

4. Palaikantis(i) sutuoktinis(ė). 

5. Sunkus darbas – dirba daugiau negu daugelis žmonių. 

Sėkmė nėra išskirtinis klubas. Ji yra atvira kiekvienam žmogui, kuris turi drąsos 

išsirinkti savo paties tikslą ir eiti paskui jį.  

 ĮSIDĖMĖTINA  

• Sėkmė – tai kelionė, o ne tikslas. 

• Sėkmės principai: aiškus tikslas, tikėjimas savimi, tvirta valia, 

mokymasis visą gyvenimą, bendravimas ir bendradarbiavimas, 

disciplina, sunkus darbas. 

• Sėkmė yra atvira kiekvienam žmogui. 

Klausimai 

1. Palyginkite visų autorių sėkmės principus. Pateikite panašumus ir skirtumus.  

2. Dirbdami individualiai, sukurkite savo sėkmės principus. Po to, susiskirstę į grupes, 

susisteminkite juos ir pristatykite. 

3. Parašykite rašinį tema „Mano sėkmės formulė“. 

4. Kas turi atsitikti, kad jūs savo gyvenimą galėtumėte pavadinti sėkmingu? 

Užrašykite tai ir apmąstykite.  
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5. Pradėkite rašyti savo sėkmės žurnalą. Įrašykite viską, ką jums per dieną pavyko 

atlikti: kiekvieną pagyrimą ir pripažinimą, kurį išgirdote, kai buvote drausmingas, 

kai gerai atlikote užduotis, kai žmogui suteikėte laimingų akimirkų. Daug ilgiau ir 

lengviau prisimename savo klaidas ir nesėkmes negu sėkmę. Todėl kur kas blogiau 

galvojame apie save. Todėl, rašydami savo sėkmės žurnalą, pradėsime susidaryti 

kuo geresnę nuomonę apie save. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI 

SKRAIDYKITE! 

Vienas senas indėnas papasakojo, kaip kažkada kažkas, radęs erelio kiaušinį, padėjo jį 

į amerikietiško kalakuto lizdą. Ereliukas laiku išsirito iš kiaušinio ir augo kartu su 

kalakučiukais.  

Visą gyvenimą šis paukštis manė, kad jis yra kalakutas, elgėsi taip, kaip kalakutai. 

Lesinėjo žemę, ieškodamas vabalų ir kirmėlių. Jis kudakavo ir skleidė kitokius, jam visiškai 

nebūdingus garsus.  

Plasnodamas sparnais šiek tiek pakildavo į orą, bet ne daugiau poros metrų, nes taip 

elgėsi jo tariamieji gentainiai, amerikietiški kalakutai.  

Bėgo metai. Erelis, kažkada per klaidą patekęs į kalakutės lizdą, paseno. Pagaliau 

vieną dieną giedrame danguje jis pamatė nuostabų grakščiai ir išdidžiai skrendantį paukštį. 

Galingos oro srovės jį kėlė aukštyn ir stūmė į priekį, o jis tik retkarčiais pajudindavo savo 

sparnus.  

– Koks nuostabus paukštis !– tarė susižavėjęs erelis – kalakutas savo kaimynui. – Kas 

jis ? 

–Tai erelis, pranašiausias iš visų paukščių, – prakudakavo iš visų paukščių. 

–Netgi nesvajok: tu niekada toks nebūsi. Erelis, per klaidą patekęs pas kalakutus, 

paklausė „protingo“ patarimo ir net nesvajojo, neturėjo jokių iliuzijų. 

Kokia tragedija! Erelis, gimęs skraidyti dangaus platybėse, bet pripratintas knisinėtis 

žemėje, lesiojo pabirusius grūdelius ir maitinosi kirmėlėmis. Jis patikėjo savo kaimynu, nors 

buvo gimęs skraidyti ir tapti galingu grobuonimi.  

–Net nesistenk, brolau, tu tik kalakutas....Apsiramink, geriau paieškokime kirmėlių. 

Ne, ir dar kartą ne! Jūs gimę skraidyti. Išnaudokite visą savo potencialą. Gyvenimas, 

tas nuostabus, nepakartojamas gyvenimas, laukia, kol jūs paimsite jį į savo tvirtas rankas.  
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Atėjo laikas atsisakyti smulkių ambicijų. Atėjo laikas išskleisti sparnus ir skristi kaip 

erelis, aukštai virš debesų į tolimas dangaus platybes.  

 Bill Newman  

SVAJONĖS IR TIKSLAI  

„Gyvenime nepasieksime daug, jei nežinosite, ką norite pasiekti“ 
Johanas Templetonas 

 

Atsisakyti savo svajonių nereiškia tapti suaugusiam, tai reiškia, kad prasideda jūsų 

„mirtis“! Kad išsirinktum svajonę, turi paklausti širdies, o ne žvelgti į realybę. Svajonės gali 

atsirasti tik Jūsų asmeninių troškimų ir poreikių. Ir tik jūs galite įgyvendinti. Žinoma, su 

sąlyga, kad žinote svajonės ir įgyvendinimo mechanizmą ir priverčiate jį veikti. Štai kaip jis 

veikia:  

• Iš pradžių atsiranda sugebėjimas mąstyti apie trokštamas svajones. Jas 

priimti ir puoselėti. Jei mes nekuriame savo svajonių, tada kiti mus 

įtraukia į savo svajonių įgyvendinimą. 

• Po to atsiranda drąsa galvoti apie savo svajones, pirma laiko jų 

nenumalšinus abejonėmis, savimi pačiu, tokiomis kaip: „tu tikras 

beprotis, jei apie tai drįsti galvoti“ arba: „ši svajonė, matyt, niekada 

neįgyvendinama“.  

• Toliau svarbu atkakliai laikytis savo svajonės, ypač gyvenimo krizės 

tarpsniais. 

• Galiausiai turime įveikti kritinį laikotarpį, kai spręsis, ar svajonė taip ir 

liks svajone, ar mes ryžtamės lemiamam žingsniui atgal į tikrovę – 

imamės ją įgyvendinti.  

Mūsų trokštamos svajonės – tai kelias, galintis mums padėti pabėgti nuo realybės, arba 

jos yra stiprus variklis, verčiantis mus veikti. Svajonė iš esmės skiriasi nuo tikslo.  Tikslas – 

tai mintyse susikurtas aiškus vaizdas, kurį mes priverčiame tapti tikrove. Tokią sėkmę lemia 

sunkus darbas, vidinė drausmė, teisingas laiko naudojimas. Visi turtingi žmonės buvo 

svajotojai, tad negailėkime laiko svajonėms.  Planai rengiami patys įvairiausi: statybų, 
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verslo, susitikimų, vestuvių, atostogų ir t.t. Tačiau ar pagalvojame apie gyvenimo planą? Jei 

mes nemokėsime vadovauti patys sau, tai tada mums vadovas kiti. Ar to mes norime?  

Užsirašykite savuosius tikslus – tai pirmasis pasižadėjimo sau veiksmas. O matyti juos 

išvardintus popieriuje yra pirmoji jų įgyvendinimo pakopa. Suteikite savo tikslams kuo 

daugiau tikslumo ir konkretumo. Užrašykite galutinius jų įgyvendinimo terminus. 

Apsvarstykite ir kitus dalykus: kokias tarpines užduotis jums teks atlikti, siekiant savųjų 

tikslų? Kokias kliūtis jums teks įveikti ? Kokių asmenų pagalbos jums reikės? Ko reikės 

išmokti?  

Geriausias būdas tikslus užsibrėžti įvairiose srityse. Kokios tai sritys, galite nuspręsti 

patys. Pvz., laisvalaikis ir asmeninis gyvenimas, karjera, sveikata ir fizinė forma; pajamos, 

išlaidos ir finansai, namai ir bendruomenė, dvasinis tobulėjimas, šeimyninis gyvenimas, 

draugai ir visuomeninis gyvenimas, išsilavinimas, nuosavybė. Dažnai peržiūrėkite savuosius 

tikslus, taisykite juos, jei reikia, galvokite apie juos ir įsivaizduokite. Kaip sakė Denisas 

Waitely, „Niekas šioje žemėje negali sustabdyti žmogaus, puoselėjančio teigiamą nuostatą ir 

aiškiai matančio savąjį tikslą.“  

Tikslai – tai ateities vaizdai, tai visuma konkrečių, išmatuojamų žingsnių, kurie atves į 

svajonių pavertimą tikrove. 

Tikslas – tai mintyse susikurtas aiškus vaizdas, kurį mes priverčiame tapti tikrove,  

– tai įsivaizduojama ir mąstoma veiklos pasekmė,  

– tai svajonė su įgyvendinimo terminu.  

Gyventi be tikslų – tai lyg keliauti nežinant, kur norime patekti. Jei nežinome, kur 

einame, tai greičiausiai ir nenueisime niekur. Tikslai svarbūs ir būtini dėl šių priežasčių: 

Tikslai padeda priimti sprendimą  

Sėkmingai dirbantis žmogus nuolat priima sprendimus. Atsiras žmonių, kurie galvoja, 

kad gali surikiuoti geriau už jus. Nustatę sau tikslus, numatę savo judėjimo kryptį, be vargo 

galėsite orientuotis ir deramai įvertinti bet kokią gyvenimo situaciją.  

Motyvacija. Tikslas yra motyvacijos pagrindas. Jis mums padeda nepaisyti sunkumų 

ir eiti pirmyn.  
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Savarankiškumas.Tikslas žmogų skatina prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. 

Užuot sekę paskui minią ar klaidžioję nežinia kur, mes renkamės savitą kelią – tą, kurs veda 

į mūsų siekių išsipildymą.  

Kryptis. Tikslas atskleidžia, kur mes einame. Kai tą žinome, labiau tikėtina, kad tą 

vietą ir pasieksime. 

Gyvenimo prasmė. Tikslas suteikia savosios paskirties gyvenime jausmą. Gyvenimas 

tampa prasmingesnis, kai mes aiškiai žinome, ko norime. Tikslas skatina pradėti gyventi iš 

tikrųjų, užuot tiesiog „stūmus“ dieną po dienos.  

Pasitenkinimas. Tikslas yra didžiausio visuomenės negalavimo – nuobodulio – 

priešnuodis. Tikslai padaro mūsų gyvenimus įdomesnius, malonesnius, kupinus iššūkių. 

Pasitikėjimas savimi. Tikslas, labiau nei kiti dalykai padeda atskleisti savo vidines 

galimybes. Užsibrėžę tikslą, mes pamatome, kas yra įmanoma. Kiekvienas sėkmingas 

žingsnis jo link stiprina mūsų pasitikėjimą savimi, kiekviena įveikta pakopa padeda suprasti, 

kad iš tikrųjų sugebame, ir veda į naujas pergales bei laimėjimus.  

Tikslai pagerina fizinę ir psichologinę savijautą. Nemažai žmonių greitai miršta, 

išėję į pensiją, nes jie nebeturi tikslo, dėl ko gyventi. Nustoję judėti ar netekę tikslo, žmonės 

tampa lengvai pažeidžiami ir pasiduoda neigiamiems mąstymo stereotipams. Visiems gerai 

žinoma, kad psichologinė nuostata ir žmogaus fizinė savijauta yra tiesiogiai susiję dalykai.  

Tikslai kelia aplinkinių pagarbą.Tikslai neleidžia jums gyventi praeitimi. 

Gyvename tik vieną kartą, todėl kelkime sau didelius tikslus. Labai dideli tikslai teikia daug 

privalumų. Visai nesvarbu, ar pasieksite savo didžiulius planus, ar ne. Svarbiausia ir 

didžiausia vertybė yra mūsų pastangos. Taip mes mokomės, augame ir plėtojame savo 

gebėjimus, įgyjame patirties. Svarbiausias didelio tikslo privalumas – mūsų vystymasis 

pakeliui į jį. Kuo aukštesnis mūsų tikslas, tuo daugiau reikės tobulėti, kad jį pasiektume. 

Pavyzdžiui, Tedas Turneris, CNN (JAV televizijos stočių sistema, transliuojanti tas pačias 

žinių programas pasaulio šalims) įkūrėjas, jaunas sužinojo vieną pagrindinių savo tėvo 

gyvenimo taisyklių: iškelk sau tikslus, kurių per savo gyvenimą negalėtum pasiekti. Jis 

nusprendė įkurti didžiausią pasaulyje TV stotį. Tedas Turneris pasakė: „Nesvarbu kokių 
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sunkumų pasitaikė, palyginti su mano tikslu, jie atrodė gana maži. Taigi iškilus 

nesklandumams, niekada nesutrikau ir visą laiką prieš akis mačiau savo tikslą“. 

Taigi, kas siekia didelių tikslų, skuba ten, nesuklups ties mažomis kliūtimis. Net jei 

nepasieksite kai kurių didžiųjų tikslų, būsite daug ko pasiekę. Kelias į jūsų tikslus atskleis 

daugybę dalykų, sužinosite, kas nauja, žingeidu, gražu. Vien dėl to buvo verta juo eiti. Šiuo 

atžvilgiu kelias ir yra tikslas. Mūsų tikslas nurodo, kokiu keliu eiti. Kuo aukštesni mūsų 

tikslai, tuo geresni mes tampame.  

Kiekvienas sau tikslą iškėlęs žmogus pirmiausiai turi aiškiai jį apibrėžti. Todėl jis turi 

savęs paklausti, kokie dabar mano reikalai ir kaip aš savo situaciją įsivaizduoju po mėnesio, 

po metų, po dešimties metų. Ką aš apskritai noriu pasiekti šiame gyvenime? Tik po to 

galima rasti atsakymus į tolesnius klausimus, pavyzdžiui: kokius dalinius tikslus turiu 

pasieti kelyje į trokštamą gyvenimo tikslą. Ko turiu išmokti, ką gauti, kokių pagalbinių 

priemonių man reikia, kokias aš jau turiu, kaip aš gausiu tai, ko dar trūksta, kas man gali 

padėti? 

Tikslai privalo būti realūs. Reikalavimai tikslams: 

• Tikslai turi būti išmatuojami. 

• Rezultatai turi būti vienareikšmiai. 

• Turi turėti tikslų įvykdymo laiką. 

• Turi būti sunkūs, bet įvykdomi. 

• Tikslai turi būti kontroliuojami. 

• Turi būti užrašomi. 

• Turi būti atsakingi asmenys už tikslus. 

• Tikslai turi būti įvertinami, jų įvykdymo rezultatai turi būti aiškūs. 

Priklausomai nuo to, kokiam laikui tikslus keliame, jie gali būti: trumpalaikiai, 

vidutiniai ir ilgalaikiai. Siekiant tikslo, atkaklumas ir kantrybė yra pagrindiniai veiksniai. 

Norint, kad šie du dalykai būtų veiksmingi, reikia sutelkti dėmesį į tikslą, ir neatsisakykite 

jo, nesvarbu kiek laiko prireiks jam pasiekti. Didieji pasaulio stebuklai buvo sukurti ne per 

naktį. Tam reikia laiko, tad apsišarvuokite kantrybe. Dauguma žmonių nuleidžia rankas, taip 

ir nesulaukę galutinio atpildo. Žmogus, nesuvokiantis savo tikslo, panašus į turistą, išlipusį  
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iš traukinio ne toje stotyje. Jis visuomet kažkur atvyksta, bet ne ten, kur reikia. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI 

NEIŠLEISK TIKSLO IŠ AKIŲ 

Priekyje Florencija Čadvik matė tik rūko sieną. Jos kūnas buvo sužvarbęs. Ji plaukė 

net šešiolika valandų. 

Lorencja buvo pirmoji moteris, kuri Anglijos kanalą perplaukė pirmyn ir atgal. 

Dabar jai 34–eri, jos tikslas – tapti pirmąja moterimi, nuplaukusia nuo Katarinos salos iki 

Kalifornijos kranto.  

1952 – ųjų liepos 4–osios rytą jūra buvo ledinė, o rūkas toks tirštas, kad ji vos galėjo 

matyti palaikymo komandos valtis. Visai netoli jos plaukiojo rykliai, kuriuos atitolindavo 

tik šautuvo šūviai. Ištisas valandas ji kovojo su šaltos jūros gniaužtais, o milijonai žmonių 

stebėjo ją per televiziją.  

Netoli Florencijos plaukė viena iš valčių, kurioje buvo jos motina ir treneris, kuris 

vis ragino ir ragino. Jie sakė, kad liko visai nedaug. Bet viskas, ką ji matė, buvo tik rūkas. 

Jie prašė jos tęsti, tačiau likus pusei mylios iki kranto, moteris pasiprašė ištraukiama. 

Po kelių valandų, vis dar trindama savo sušalusį kūną, korespondentams ji aiškino:  

– Aš nesiteisinu, tačiau jeigu krantą priešais save būčiau mačiusi, distanciją be 

abejonės būčiau užbaigusi. 

Tai buvo ne nuovargis ir netgi ne šaltas vanduo, privertęs ją sustoti. Tik rūkas. Ji 

negalėjo matyti savo tikslo.  

Po dviejų mėnesių Florencija bandė dar kartą. Šį kartą, nepaisydama tiršto rūko, ji 

plaukė, savo tikslą aiškiai matydama mintyse. Ji žinojo, kad kažkur už tiršto rūko yra 

žemė, ir šį kartą nugalėjo! Florencija Čadvik tapo pirmąja moterimi, perplaukusia 

Katarinos kanalą ir dviem valandomis pagerinusia ankstesnį vyrų rekordą! 

Nežinomas autorius 
Parengė Micele Borba
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ĮSIDĖMĖTINA  

• Tikslas – tai mintyse susikurtas aiškus vaizdas, kurį mes priverčiame 

tapti tikrove; 

• Tikslai mums gyvenime parodo kryptį, suteikia prasmės, skatina 

išbandyti save, suteikia pasitikėjimo, daro gyvenimą patrauklesnį. 

Klausimai 

1. Apibūdinkite, kuo tikslas skiriasi nuo svajonių.  

2. Dėl kokių priežasčių svarbūs tikslai? 

3. Kokie reikalavimai keliami tikslams? 

UŽDUOTIS  

Sudarykite savo gyvenimo trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus iš įvairių gyvenimo 

sričių (ne mažiau dešimt). Užrašę gyvenimo tikslus, pagalvokite, kokias tarpines užduotis 

atliksite, siekdami savųjų tikslų. Galite naudotis pateikta lentele. 

Tikslai Uždaviniai Pasiekimo 
data 
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ATEITIES VIZIJA  

„Viskas, ką gyvenime pasiekiate ar nesugebate pasiekti, priklauso nuo minčių“ 
Jamesas Allenas 

Kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip įsivaizduoja savo gyvenimą ir susikuria savo 

ateities viziją. Tikiuosi, kad jūs stengsitės tobulinti savo regėjimą, ypač regėjimą į priekį, t. 

y., ateities viziją. Jeigu sugebate įsivaizduoti savo tikslą, tai sugebėsite ir pasiekti jį. Jei 

sugebate susikurti svajones, tai sugebėsite ir įgyvendinti jas tikrovėje. Niekada neribokite 

savo vizijos. Atsiras žmonių, kurie mėgins atkalbėti jus nuo jūsų vizijos. Jie juoksis iš jūsų 

ir sakys, kad tai neįmanoma. Jie taip stengsis jus nusmukdyti iki savo lygio. Vargingiausias 

iš visų yra ne tas, kas neturi nė skatiko, o tas, kas neturi svajonių. Gyvename tik vieną kartą, 

taigi kurkite didelius planus. Gyvenimas yra kupinas iššūkių, malonių galimybių ir viršūnių, 

į kurias teks užkopti ir už kurių matysis kiti kalnai. Ir tik tada, kai naujos viršūnės 

nebedomina žmogaus, jo gyvenimas artėja į pabaigą.  

Ateities vizija suteikia galimybę pamatyti tai, kas nematoma įprastu žvilgsniu, patikėti 

neįtikėtinu, priimti tai, kas atrodo neįmanoma. Žmonės, sugebantys matyti perspektyvą, 

mato toliau ir daugiau už kitus. Jie yra protingi ir sumanūs. Lyderiai netgi organizuoja 

specialius susitikimus, skirtus svajonėms aptarti. Ką jūs darytumėte, jeigu turėtumėte viską, 

ko tik galima norėti: marias laiko, begalę pinigų, neribotą informaciją, beribę išmintį, daug 

reikalingų darbuotojų, – žodžiu, viską, apie ką tik galima svajoti. Atsakymas padės sukurti 

svajones.  

Ateities vizija – tai aplinkos, kurioje esate dabar, supratimas, krypties, kuria judate, 

būdo, kaip pasiekti norimą tikslą, ryškus įsivaizdavimas ir matymas to, ką veiksite, pasiekę 

norimą tašką. Norint įgyvendinti savo ateities viziją, reikia kuo efektyviau vadovauti sau, 

vadinasi, būtina kuo naudingiau panaudoti savo laiką, galimybes, pinigus ir kitus 

asmeninius išteklius. O kartais ir ne visai palankiomis aplinkybėmis siekti savo tikslų. 

Ateities vizija turi būti konkreti ir aiški. Įsivaizduokite, kad po penkerių metų viskas bus 

tobula, o jūsų darbinis gyvenimas bus idealus visais atžvilgiais. Ateities viziją padės sukurti 

šie klausimai: 

• Kaip atrodytų jūsų idealus darbas arba pareigos? 

• Ką darytumėte didžiąją laiko dalį? 
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• Kiek uždirbtumėte? 

• Su kokiais žmonėmis dirbtumėte? 

• Kokia būtų jūsų atsakomybė? 

• Kokioje įmonėje arba kokiame sektoriuje dirbtumėte ? 

• Kaip apie jus galvotų ir kalbėtų jūsų kolegos? 

Tai klausimai, kurie padės suformuluoti veiklos ir karjeros viziją. Nepamirškite 

apibrėžti ir šeimos bei asmeninę viziją. Štai keletas klausimų, kurie padės tai padaryti: 

• Koks būtų idealus jūsų šeimos gyvenimo būdas? Jeigu galėtumėte 

susikurti visais atžvilgiais idealų gyvenimo būdą, kaip jis atrodytų? 

• Kokį namą ir namų aplinką norėtumėte užtikrinti arba sukurti savo 

šeimai? 

• Kokių dalykų norėtumėte gauti savo šeimai? Kokiomis materialinėmis 

gėrybėmis norėtumėte juos aprūpinti? 

• Kiek laiko, kiek dienų ir savaičių norėtumėte praleisti su šeima ir 

draugais kasmet per ilgas poilsio dienas ir atostogas? 

• Kokį išsilavinimą arba galimybes norėtumėte suteikti savo vaikams? 

 Geras vadovavimas sau reiškia, kad jūs, dirbdami efektyviau, galite pasiekti daugiau. 

Efektyvumas nėra atlikto darbo kiekis, o tai, kaip darbas buvo atliktas, siekiant reikiamų 

rezultatų. Svarbu ne tai, kaip jūs dirbote, bet kokių rezultatų jūs pasiekėte dirbdami. Reikia 

vadovauti sau taip, kad galėtum dirbti ne sunkiau, bet greičiau, geriau, išradingiau. Vieni 

žmonės pasiekia daugiau, o kiti mažiau ne todėl, kad jiems trūksta galimybių, bet todėl, kad 

jie neefektyviai vadovauja sau. Reikia planuoti savo laiką ir paskirstyti darbus. Žmonės, 

nemokantys planuoti savo darbo, nuolat yra netvarkingoje aplinkoje bei visur vėluojantys ir 

pan., t. y., blogai vadovauja sau. Norint efektyviai vadovauti sau, pirmiausia reikia turėti 

aiškius tikslus, kurių siekiate. Vadovaukime sau, nes mums vadovaus kiti, o tai ne visada 

gali sutapti su mūsų norais ir poreikiais. 

Viskas, ką mes darome šiandien, turi įtakos ateičiai. Savo ateitį kuriame tarsi 

dizaineriai: šiandien piešiame eskizus, pagal kuriuos gyvensime rytoj. Jau senovės 

babiloniečiai tvirtino, kad „išmintingi poelgiai lydi visą gyvenimą, džiugina ir padeda mums 
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sunkią akimirką. Tačiau neprotingi veiksmai mus taip pat lydės, persekios ir kankins.“ 

Geriausia galimybė pasirengti ateičiai yra kurti ją patiems. Gal nelabai tikite, kad jūs tai 

galite? Vadinasi, jūs jaučiatės kaip daugelis žmonių, kurie nesuvokia, kokios galimybės jų 

laukia po metų. Suvokimas, jog įmanoma kurti ateitį, turi ateiti iš jūsų praeities. Jis 

atsiranda, nes žinote, kad praeityje daug ką pakeitėte. Daugelis planuoja savo atostogas 

daug kruopščiau nei gyvenimą. Tačiau yra tik dvi galimybės: arba jūs planuojate savo 

gyvenimą, arba kiti suplanuos jį savo nuožiūra. Daug žmonių kelis kartus pabando planuoti, 

bet jiems vis nepavyksta. Priežastis, dėl ko daug žmonių negali savo planų paversti tikrove, 

visiškai paprasta. Jie nesusieja savo svajonių, tikslų, vertybių ir strategijų.  

Profesorius Thomas Stanley iš Džordžijos valstybinio universiteto (JAV) dvylika metų 

tyrinėjo turtuolių gyvenimą. Jis padarė išvadą, kad tai labiausiai patenkinti žmonės, nes jų 

svajonės, tikslai, vertybės ir strategijos suderinti. Svajonės, tikslai, vertybės ir strategijos – 

tai kertiniai akmenys, ant kurių laikosi jūsų veiklos pamatai. O ant šių pamatų jūs galite 

kurti savo turtingą gyvenimą.  

TROŠKIMAI VERTYBĖS TIKSLAI STRATEGIJOS 
Ką veiktumėte, jei 
turėtumėte neribotai 
laiko ir labai daug 
pinigų? 

Kas iš tiesų jums 
svarbu? 
Kodėl jums tai 
svarbu? 

Koks norėtumėte 
būti? 
Kuo norėtumėte 
būti? 
Ką norėtumėte 
turėti? 

Ar turite žinių, 
sugebėjimų ir planą, 
kaip pasiekti tai, ko 
norite? 

Jūsų troškimai. Jūsų svajonių išsipildymas yra būtent tai, kas jus padarytų laimingą. 

Pagalvokite, ką veiktumėte, jei turėtumėte užtektinai pinigų ir laiko.  

Jūsų tikslai. Remdamasis troškimais ir svajonėmis, nustatykite savo tikslus. Būtina 

sąmoningai apsispręsti. Kol mes sąmoningai neapsisprendžiame ir neįsipareigojame, viskas 

lieka tik svajonė. Todėl savęs paklauskite, ką norite veikti, kuo norite būti ir ką norite turėti.  

Jūsų vertybės. Jūsų svajonės ir tikslai turi būti suderinti su jūsų įsitikinimais. 

Paklauskite savęs, ko norite iš tikrųjų, kas jums tikrai svarbu. Gyvenimo pradžioje viskas 

sprendžiama už mus. Mūsų tėvai ir aplinka formavo mūsų pažiūras, mes perėmėme jų 

vertybių sistemą. Bet šiandien jūs jau galite rinktis pats. Jūs laisvas ir galite pasirinkti savo 

vertybių sistemą. Pažiūros keičiasi. Svarbu, kad jūs suderintumėt savo pažiūras ir tikslus.  
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Jūsų strategijos. Suderinę savo troškimus, tikslus ir vertybes, pradėkite kurti 

strategijas, kurios nukreiptų jūsų veiksmus sėkminga kryptimi.  

Nebijokite siekti daugiau, nes viskas yra jūsų rankose. Žinokite, kad tie, kurie kelia sau 

didelius tikslus, net ir nepasiekę jų visiškai, visada pasiekia daugiau nei tie, kurie kelia sau 

labai mažus tikslus.  

Tai parodo ir Ralfo Waldo eilės: 

Jei bijote, kad jus sumuš, jūs jau sumuštas. 
Jei galvojate, kad nesugebėsite, nesugebėsite niekada. 
Jei norite laimėti, bet galvojate, kad nepavyks, Greičiausiai pralaimėsite. 
 
Jei galvojate, kad prarasite, jūs jau praradote. 
Visame pasaulyje 
Sėkmė ateina su žmogaus valia–Viskas priklauso nuo mūsų minčių. 
 
Jei galvojate, kad esate paskutinis, taip ir yra. 
Jūsų mintys turi skrajoti aukštai, kad leistų jums pakilti. 
Jūs turite tikėti savimi, 
Jei norite pasiekti pergalę. 
 
Gyvenimo kovas ne visada laimi 
Stipresnis ir greitesnis. 
Anksčiau ar vėliau pergalė atitenka tam, 
Kuris galvoja, kad ją pasieks. 

ĮSIDĖMĖTINA  

1. Savo ateitį mes kuriame patys.  

2. Ateities vizija – tai aplinkos, kurioje esate dabar, supratimas, krypties, kuria judate, 

būdo, kaip pasiekti norimą tikslą, ryškus įsivaizdavimas ir matymas to, ką veiksite, 

pasiekę norimą tašką. Tai ir yra ateities vizija.  

3. Svajonės, tikslai, vertybės ir strategijos – tai kertiniai akmenys, ant kurių laikosi 

jūsų veiklos pamatai. O ant šių pamatų jūs galite kurti savo turtingą gyvenimą.  

Klausimai  

1. Kodėl naudinga kurti ateitį? 

2. Kas tai yra perspektyvus matymas arba ateities vizija? 
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UŽDUOTIS 

Paprojektuokite ir pristatykite savo ateities viziją. Naudokite įvairias priemones. Kad 

būtų lengviau, jums padės pateikti klausimai: 

1. Kokia profesija man patiktų? 

2. Kokių privalomų dalykų turiu išmokti mokykloje? 

3. Kokie pasirinktiniai dalykai arba kita veikla reikalingi mano pasirinktai 

profesijai? 

4. Kokio išsilavinimo man reikėtų, kai baigsiu vidurinę? 

5. Kokie reikalavimai, norint siekti šio išsilavinimo? 

6. Ką reikėtų daryti, kad pasiekčiau savo tikslą? 

7. Kur aš norėčiau gyventi, kokiame mieste, kaime, ar ten, kur gimėte, ar norite 

gyventi kitame mieste ar rajone? 

8. Kur norite gyventi: bute ar name? 

9. Kokį darbą norite dirbti, kokios galėtų būti mano pareigos? 

10. Kiek tikiuosi uždirbti (konkreti pinigų suma)? 

11. Kada planuoju sukurti šeimą, kiek planuoju auginti vaikų? 

12. Kokio tikitės sutuoktinio (kokiomis asmeninėmis savybėmis jis turėtų 

pasižymėti?  

13. Kokių tikitės santykių su šeimos nariais, bendradarbiais? 
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LYDERYSTĖ  

„Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį save.“ 
Senovės indų patarlė 

Iš kur atsiranda pirmaujančios asmenybės? Tyrimai rodo, kad visi pirmaujantieji turi 

dvi bendras savybes: viltingumą ir pasitikėjimą. Jie visada giedrai nusiteikę ir pasitiki 

savimi, savo sugebėjimu daryti įtaką kitiems bei veikti ateitį. Gebėjimas orientuotis į ateitį 

yra dar viena žmonėms, kuriems sekasi, bendra savybė. Lyderiai turi viziją, o 

nepriklausantieji lyderiams jos neturi. Lyderiai susikuria geresnės ateities viziją, apimančią 

juos pačius, jų šeimas ir organizacijas. Šie žmonės galvoja apie ateitį, mąsto, kur link eina, 

nesigręžioja atgal. Svarsto, ką galima padaryti per ateinančius mėnesius ir metus, o ne apie 

praeitį, kurios negalima pakeisti. Dar viena savybė, kuria pasižymi žmonės, kuriems sekasi, 

tai– optimizmas. 

Lyderis – tai asmuo, įgijęs tam tikrus įgūdžius ir bruožus. Anot populiarių knygų 

autorius Robino Sharma teigia: „Lyderystės samprata – teigiama asmenybės tobulėjimo 

programa, paremta Rytų filosofija ir Vakarų sėkmės mokslu. Kelias į sėkmę grindžiamas 

džiaugsminga veikla, kuria tiki, gerais santykiais ir meile žmonėms, taip pat dėmesiu sau ir 

savo poreikiams. Ir, žinoma, nuolatiniu mokymusi“.   

Lyderių savybės 

• Vizija. Lyderiai sugeba pažvelgti į tolimą ateitį ir vizualizuoti savo 

organizacijos ateitį, ką ji galėtų pasiekti per artimiausią mėnesį arba 

per ateinančius 10 metų. Vizija privalo uždegti protus ir paliesti širdis 

dirbančių toje organizacijoje. Jie padarys kur kas daugiau, nei liepia jų 

pareigos, kai vadovas nupasakos patrauklią ir prasmingą ateities viziją. 

Jogas Romanas atskleidė, kad vienas iš didžiausių žmogaus troškimų, 

būdingų visiems, yra poreikis keisti kitų gyvenimus. Todėl lyderiai 

pripažįsta ir brangina šį troškimą, todėl nuolat pabrėžia savo sekėjams, 

koks didelis yra šių indėlis ir kokią teigiamą įtaką turi jų kasdieninis 

darbas viso pasaulio raidai. Protingi vadovai uždega kolektyvą, kai 

praneša savo darbuotojams, kad šių atliekamas darbas visus artina prie 

nepaprastai svarbaus bendro tikslo.  
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• Noras tarnauti kitiems. Lyderiams labiau rūpi organizacija, negu jų 

pačių gerovė. Jie pasirengę tenkinti kitų poreikius. Kaip teigia Zigas 

Ziglaras, vienas žymiausių Amerikoje sėkmės principų mokytojų: 

„Savo gyvenime galėsite pasiekti viską, ko norite, jei tik pakankamai 

padėsite kitiems žmonėms pasiekti tai, ko jie nori“. 

• Bendravimo įgūdžiai – siekdami skatinti savo šalininkus, lyderiai 

privalo mokėti išklausyti kitų žmonių nuomonę, sugebėti aiškiai 

išdėstyti savo idėjas ir vizijas. 

• Pasiaukojimas. Lyderiai aukojasi grupės tikslams, jie stengiasi viską 

padaryti kuo geriau.  

• Pasirengimas permainoms ir pokyčiams. 

• Organizaciniai sugebėjimai. Lyderiui svarbu gebėti planuoti ne tik 

savo, bet ir įvairiausius organizacijos veiksmus, kontroliuoti jų 

vykdymą ir skatinti kolegas dirbti kokybiškai. 

• Kūrybiškumas ir nuolatinis mokymasis. 

• Komandos vienybė.  

• Asmeninis veiksmingumas. 

• Būdingiausi lyderio bruožai: optimizmas, pasitikėjimas, garbingumas, 

ryžtingumas. 

PAPILDOMAM SKAITYMUI  

GERAI, KAD JUMIS IŠ PRADŽIŲ PATIKI DAR KAS NORS 

Kai dvidešimtmetis Rubinas Gonzalezas pasirodė JAV olimpiniame treniruočių centre 

Leik Plaside, Niujorko valstijoje, jis turėjo kišenėje vieno verslininko iš Hustono vizitinę 

kortelę. Tas verslininkas tikėjo savo olimpine viltimi. Rubenas čia turėjo mokytis važiuoti 

specialiomis rogutėmis– vienviečiu toboganu. Tai tokia sporto šaka, kurioje jau pirmojo 

sezono iš dešimties pradėjusiųjų treniruotis lieka tik vienas. Beveik visi, kol įvaldo 

nusileidimoo 90 mylių per valandą greičiu aptverta ledo trasa gudrybes, susilaužo ne vieną 

kaulą. Tačiau tai buvo Rubeno svajonė, jo aistra, ir jis prisiekė sau jos neišsižadėti. Jį karštai 

palaikė Hiustone gyvenantis draugas Kreigas.  

Po pirmosios dienos treniruočių grįžęs į savo kambarį, Rubenas paskambino savo 

draugui. 
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PAPILDOMAM SKAITYMUI  
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Leik Plaside, Niujorko valstijoje, jis turėjo kišenėje vieno verslininko iš Hustono vizitinę 
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– Kreigai, trauk jį velniai tokį sportą! Man skauda visi šonai ir atrodo, ar tik nebūsiu 

susilaužęs kojos. Štai kokie reikalai. Geriau jau grįšiu į futbolą.  

– Kreigas neleido jam baigti: 

– Rubenai, atsistok prieš veidrodį! 

– Ką ? 

– Sakau tau– atsistok prieš veidrodį! 

Rubenas atsistojo ir, nepaleisdamas iš rankų ragelio, priėjo prie didelio veidrodžio.  

–O dabar kartok paskui mane: „Nors ir kaip sunku būtų, aš pasieksiu savo“! 

Rubenas pasijuto lyg koks idiotas, žiūrintis į savo atvaizdą veidrodyje. Tyliai, 

neryžtingai jis pakartojo: „Nors ir kaip sunku būtų, aš pasieksiu savo“! 

–Klausyk, kas taip lemena? Juk tu olimpietis !Supranti, ką tai reiškia? Tai pasakysi 

taip, kaip dera, ar ne?  

Rubenas surimtėjo.  

– Nors ir kaip sunku būtų, aš pasieksiu savo! 

– Dar kartą! 

– Nors ir kaip sunku būtų, aš pasieksiu savo! 

Paskui jis tai pakartojo dar kelis kartus.  

 Kartodamas gal penktą kartą, Rubenas pamanė: „Klausyk, atrodo, kad tai padeda. Aš 

stoviu jau tiesiau“. Pakartojęs dešimtą kartą, jis pašoko ir sušuko:  

–Nors ir kaip sunku būtų, aš pasieksiu savo! Gal susilaužysiu abi kojas – na, ir kas? 

Kaulai sugyja. Pasveikęs sugrįšiu į trasą ir pasieksiu savo. Tapsiu olimpiečiu.  

Tiesiog stebėtina, kaip tai paveikia pasitikėjimą savo jėgomis, kai stojate į akistatą su 

pačiu savimi ir ryžtingai pasakote sau, ką ketinate daryti. Nors ir kokia būtų jūsų svajonė, 

pažvelkite į savo atvaizdą veidrodyje ir pareikškite, kad ketinate bet kuria kaina iš tikrųjų ją 

pasiekti. 

Bubenas Gonzalezas padarė tokį pareiškimą, pakeitusį jo gyvenimą. Jis dalyvavo 

keturiose žiemos olimpinėse žaidynėse šioje sporto šakoje – Kalgaryje 1988 metais, 

Albervilyje 1992 metais, Solt Leik Sityje 2002 metais ir Turine 2006metais.  

Jack Canfield „ Sėkmės principai“ 
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ĮSIDĖMĖTINA  

1. Lyderis – tai asmuo, įgijęs tam tikrus įgūdžius ir bruožus. 

2. Lyderių savybės: vizija, noras tarnauti kitiems, bendravimo įgūdžiai, pasiaukojimas, 

pasirengimas permainoms ir pokyčiams, kūrybiškumas ir nuolatinis mokymasis 

komandos vienybė, asmeninis veiksmingumas. optimizmas, pasitikėjimas, 

garbingumas, ryžtingumas. 

Klausimai ir užduotys 

1. Kaip apibūdintumėte sąvoką lyderis ? 

2. Dirbdami grupelėje sukurkite lyderio paveikslą. Darbą pristatykite grupėje.  

3. Palyginkite lyderiui ir ne lyderiui būdingas savybes. 

MENAS BŪTI TURTINGAM  

„Nėra didesnio smagumo, kaip nugalėti sunkumus, kopiant nuo vieno sėkmės laiptelio ant 
kito, o paskui nusistatyti naujus siekius ir regėti, kaip jie išsipildo. Kas dirba didžius ir 

garbingus darbus, to jėgas iš pradžių palaiko viltis, o vėliau džiaugsmas“ 
Samuel Johnson 

Turbūt ne vienam kyla klausimas, kaip galėtume gyventi laimingai ir kaip galėtume 

tapti pasiturintys. Tad kas gelėtų mus išmokyti praturtėti? Daugelio tėvai nėra turtingi, todėl 

iš jų nesulaukiame patarimų, kaip susikurti gerovę. Be to, visuomenė skatina be saiko 

naudoti tai, ką turime. Draugai ir pažįstami taip pat ne visuomet rodo sektiną pavyzdį. Taip 

daugelis netenka teisės būti laimingiems ir pasiturintiems. Viskas, ką darome su savo 

pinigais, turi įtakos mūsų ateičiai. Savo ateitį kuriame tarsi dizaineriai: šiandien piešiame 

eskizus, pagal kuriuos gyvensime rytoj. Jau senovės babiloniečiai tvirtino, kad „išmintingi 

poelgiai lydi visą gyvenimą, džiugina ir padeda mums sunkią akimirką. Tačiau mūsų 

neprotingi veiksmai mus taip pat lydės, persekios ir kankins“. Jūs turite imtis atsakomybės 

ir kaupti turtą. Neturtas atsiranda savaime. Skurdas atsiranda tuomet, kai atsisakoma imtis 

atsakomybės. 

 Bodo Schaefer, vienas geriausių pasaulio finansų mokytojų, daugelio knygų apie 

pinigus, taupymą ir investavimą autorius, tvirtina, kad turtingu gali tapti kiekvienas. Visai 
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nesvarbu, kiek dabar uždirbate, svarbiausia žinoti, ko norite, pakeisti požiūrį į mąstymą, 

taupyti ir investuoti.  

Pasiturimo gyvenimo kūrimo pagrindai lengvai suvokiami. Bodo Schaefer pateikia 6 

žingsnių planą, kaip tapti turtingu:  

1 žingsnis – pakeisti mąstymą 

Visiškai klaidinga tikėti, jog turtas atsiras savaime ir mums nereikia keisti savo 

požiūrio į pinigus bei elgesio su jais. Svarbu išsiaiškinti, kokios yra jūsų asmeninės 

vertybės, susijusios su pinigais. Ką jums reiškia pinigai? Ką manote apie žmones, kuriuos 

lydi finansinė sėkmė ? Kaip žiūrite į turtus ir prabangą? Ir kaip manote, ar jus pačius gali 

lydėti finansinė sėkmė? Jeigu jūsų vertybės susijusios su pinigais, yra neigiamos, jos jums 

gali kliudyti visą gyvenimą. Vienas iš protingiausių dalykų, kuriuos galite daryti visą likusį 

gyvenimą, tai žavėtis, gerbti ir pagarbiai žiūrėti į žmones, kuriuos lydi finansinė sėkmė. 

Taip darykite todėl, kad visuomet judate tų dalykų, kuriais žavitės ir kuriuos gerbiate, link.  

2 žingsnis – išmokti taupyti 

Nėra būdų, kaip tapti turtingu netaupant. Reikia tik mažiau išleisti, nei uždirbame. 

Pasirūpinkite, kad užmokėtumėte patys sau. Kai perkame bandeles, mokame kepėjui, kai 

perkame vaisius, mokame prekiautojui vaisiais. O kada mokame patys sau ? Kai taupome. 

Paprastas patarimas –atidarykite taupymo sąskaitą ir kiekvieną mėnesį užmokėkite sau 

pačiam. Ir anksčiau negu kitiems, t.y., kai tik gaunate algą ar kitokias pajamas. Perveskite 

10–20 procentų savo gautų pajamų į savo taupymo sąskaitą, o iš likusių užmokėkite kitiems 

už paslaugas. Nustebsite, kai pastebėsite: visai taip pat lengva arba taip pat sunku išgyventi 

vietoj 100 procentų turint 90 procentų pajamų. Jūs net nepasigesite tų 10 procentų algos. 

Kiekvieną kartą, kai padidinama jūsų alga, 50 procentų sumos, kuria padidėjo jūsų pajamos, 

perveskite į taupymo sąskaitą. Taip elgiantis jūsų gyvenimo įpročiai pasikeis ne taip greitai.  

Niekada niekas netaps turtingas vien todėl, kad daug uždirba. Turtą sukaupsite, jei 

pinigų neišleisite. Per daug žmonių dažnai sako: „Kai užtektinai uždirbsiu, viskas bus 

geriau“. Tačiau didėjant pajamoms, keičiasi ir gyvenimo įpročiai. Beveik visada jums reikia 

tiek, kiek turite. Tiesa yra tokia: netaupantys žmonės turi vienintelį dalyką – skolų. 

Pradėkite taupyti kuo anksčiau. Jei esate 18–20 metų ir dar gyvenate pas tėvus, tai dabar 
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pats geriausias laikas pradėti taupyti. Taip lengva niekuomet nebus. Ar kada nors bus 

mažesnių išlaidų? Aišku, kad ne, jos tik išaugs, kai pradėsite gyventi savarankiškai. Kuo 

anksčiau pradėsite taupyti, tuo greičiau galėsite sukaupti užtikrinantį saugumą. Būti taupiam 

– reiškia viską išmintingai vartoti, kas tik reikalinga žmogiškam gyvenimu: pinigus, laiką, 

energiją, geras progas.  Mažas skirtumas, kuris susidaro tarp to, ką mes uždirbame ir 

išleidžiame, yra kapitalas. Niekas nepadaro žmogaus taip nuo nieko nepriklausomu, kaip 

atliekami pinigai.  

3 žingsnis – suplanuoti, kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę 

4 žingsnis –suprasti, kaip protingai investuoti 

Savo pinigus galite investuoti į akcijas ir obligacijas, fondus, už kuriuos mokamos 

palūkanos, galite investuoti į pajamų duodantį nekilojamąjį turtą, auksą bei brangakmenius. 

Juvelyrikoje pats vertingiausias iš visų brangakmenių yra deimantas. Brangakmenių 

eksperto daktaro Arūno Klimašausko teigimu, deimantų kainos su metais tik kyla. B. 

Schaeferis siūlo savo investicijas skaidyti tarp daugelio turto klasių.  

5 žingsnis –išmokti uždirbti daugiau 

Daugiau uždirbsite, tai galėsite ne tik daugiau investuoti, bet ir daugiau išleisti 

norimiems daiktams. Pirmiausiai reikia nuspręsti, kiek norite uždirbti. Kitas klausimas– ką 

galėčiau pagaminti, kokią paslaugą suteikti, kokią papildomąją vertę sukurti, kad uždirbčiau 

tuos pinigus? Ko reikia pasauliui, jūsų darbdaviui, bendruomenei, verslo kolegoms, mokslo 

draugams ar klientams iš to, kuo jūs galėtumėt juos aprūpinti? Jei svajojate uždirbti daugiau 

pinigų nuosavu verslu ar uždirbdami laisvalaikiu, suraskite nepatenkintą poreikį ir 

nustatykite, kaip jį patenkinti. Visada galima surasti poreikių ir jais remiantis sukurti verslą 

ar sugalvoti paslaugą. Geriausias būdas gauti daugiau pajamų ir užsitikrinti ekonominį 

saugumą savo gyvenime– susikurti kelis pajamų šaltinius.  

6 žingsnis –išmokti mėgautis pinigais 

Norint tapti turtingu, taupyti neužtenka, svarbūs ir kiti dalykai. Tai rekomendacijos, 

kurias pateikia New–Yorke išleistas prekybos reikalams kalendorius Orison Swett Marden 

knygoje „Kelias į pasisekimą“: 
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1. Dirbk ir užsidirbk. 

2. Planuok savo biudžetą. 

3. Vesk išlaidų paskaičiavimus. 

4. Turėk banke einamąją sąskaitą. 

5. Apdrausk savo gyvybę. 

6. Gyvenk savo namuose. 

7. Sąskaitas apmokėk laiku. 

8. Įdėk savo kapitalą į tvirtas ir patikimas rankas. 

9. Nesigailėk paskolinti pinigų patikimiems asmenims. 

10. Parašyk testamentą.  

Kesonas Herbertas Niutonas pateikia dvylika taisyklių, kaip daryti ir išsaugoti 

pinigus. 

1. Investuok pinigus tik į tai, ką išmanai. 

2. Niekada neinvestuok spaudžiamas kitų. 

3. Pinigus daryk iš nuosavybės, o ne iš projektų. 

4. Investuok pinigus tik į tai, ką gali perparduot. 

5. Gauk savo pelną. 

6. Klausk savo bankininko. 

7. Pirk, kai kainos krinta, o parduok kai kyla. 

8. Pinigai turi būti apyvartoje. 

9. Skolinkis tiek, kiek gali investuoti į biznį. 

10. Skolinkis vystymui. o ne pasigyrimui. 

11. Niekada neskolink. 

12. Remkis visa ūkio šaka ir sek kainų svyravimą. 

ĮSIDĖMĖTINA 

Šešių žingsnių planas padės tapti turtingu: pakeisti mastymą, išmokti taupyti, 

suplanuoti, kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę, suprasti, kaip protingai investuoti, 

išmokti uždirbti daugiau, išmokti mėgautis pinigais. 
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Klausimai 

1. Parengti pranešimą tema „ Investavimo galimybės“ 

2. Debatai tema „Tik taupydamas tapsiu turtingesnis“ 

KAIP PASIEKTI FINANSINĘ NEPRIKLAUSOMYBĘ ? 

„Mintys – pradinis visų turtų, visos sėkmės, visų materialinių gėrybių, visų didžių atradimų 
ir išradimų bei visų laimėjimų šaltinis“ 

Claude M. Bristol 

Kad išsipildytų svajonės, jūs pirmiausiai turite tiksliai žinoti, kokios jos. Kokia yra 

jūsų vizija, susijusi su pinigais ir finansine ateitimi? Susikurkite penkerių, dešimties, 

dvidešimties metų ateities viziją. Įsivaizduokite, kad jūsų finansinis gyvenimas yra idealus 

visais atžvilgiais. Susikurkite aiškų tolimos finansinės ateities vaizdinį, kuris būtų toks, lyg 

būtų išsipildžiusios visos jūsų svajonės. Koks jis būtų? Kokie yra jūsų finansiniai tikslai? 

Jūs turėtumėte išsikelti keturis finansinius tikslus: kuo daugiau uždirbti, kuo mažiau išleisti, 

kuo daugiau taupyti ir investuoti bei apsisaugoti nuo netikėtų praradimų ir ieškinių.  

Bodo Schafer išskiria tris etapus:  

1. Pirmas etapas – finansinis apsisaugojimas. 

2. Antras etapas – finansinis saugumas.  

3. Trečias etapas – finansinė laisvė.  

Finansinis apsisaugojimas  

Kiek laiko galėtumėte apmokėti savo sąskaitas ir gyventi negaudamas pajamų? Tai 

susiję su finansiniu apsisaugojimu. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, jūs vis tiek 

galite toliau gyventi, nes turite santaupų. Keliems mėnesiams jums reikia turėti finansinį 

apsisaugojimą, priklauso nuo jūsų. Tai gali būti nuo šešių iki dvylikos mėnesių.  

Kad galėtume apskaičiuoti savo finansinio apsisaugojimo sumą, turime žinoti, kiek 

mums reikia išlaidų per mėnesį. Suskaičiuokite savo asmeninio gyvenimo ir, jeigu turite 

verslą, verslo išlaidas. Kol neturite finansinės apsaugos, reikėtų rimtai pagalvoti apie 

biudžeto planavimą. Pirmiau išvardinkite savo pajamas, paskui – išlaidas. Prie kiekvieno 

punkto surašykite, kiek iš tikrųjų norite išleisti šiai sričiai.  
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Sumą, kurios jums reikia, kad būtumėte finansiškai apsisaugojęs, padauginkite iš 

skaičiaus mėnesių, kuriuos norite jaustis saugus.  

 Pvz. 2000 Lt  x 12 = 24 000 Lt  

 Gautas skaičius yra mažiausia pinigų suma, kurios reikia jūsų apsaugai. Finansinis 

apsisaugojimas leidžia jums jaustis kur kas geriau.  

Finansinis saugumas  

Jūsų pirmas tikslas – finansinis apsisaugojamas turi daug privalumų: lengvai ištveriate 

nuosmukį, jaučiatės saugus ir pasiruošęs netikėtoms aplinkybėms. Bet ši apsauga turi vieną 

blogybę– atsitikus nelaimei šiuos pinigus reikia panaudoti. Krizę įveiksite, tačiau neteksite 

kapitalo. Tikrai saugus būsite tada, kai sukaupsite gana didelį kapitalą ir galėsite gyventi iš 

už jį gaunamų palūkanų.  

Dar kartą išvardinkite punktus, už ką privalote mokėti ir susikurkite finansinio 

saugumo planą. Nusistatome mažiausią sumą, būtiną kiekvieną mėnesį, kad galėtumėte 

neblogai gyventi. Jums reikia turėti pakankamai kapitalo, kuris, protingai investuotas, 

kiekvieną mėnesį duotų palūkanų sumą, padengiančią visas jūsų išvardintas išlaidas. Tik 

kyla klausimas, kokio dydžio palūkanų pavyks gauti. Tarkime, gausime 8 procentus 

palūkanų per mėn. Dabar paskaičiuokime, naudodamiesi formule:  

Per mėnesį reikalinga pinigų suma x 150 Lt = kapitalo suma 

Sakykime, kad mums per mėnesį visoms išlaidoms reikia 5000 litų. Tai galime 

paskaičiuoti: 

5000 x150 = 750 000 litų. 

Mums reikia 750 000 litų sumos, kad kiekvieną mėnesį gautume 5000 litų palūkanų.  

Taigi, 750 000 litų suma užtikrina finansinį saugumą, todėl galima gyventi iš kapitalo 

ir teoriškai galėtume nebedirbti.  

Finansinė laisvė 

Galbūt jūsų didžiausias tikslas yra užtikrinti finansinį saugumą. O gal norite pasiekti 

daugiau ir būti tikrai laisvas? Kaip išpildyti svajones? Tai gali padėti trečias planas – 

finansinė laisvė.  
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Pirmas dalykas, kurį turite padaryti – apskaičiuoti, kiek kainuoja jūsų svajonė. 

Išvardinkite visus savo norus, parašykite apytikslią pirkinių kainą. Visus didesnius pirkinius 

pirkite, užmokėdamas dalimis kas mėnesį. Dabar apskaičiuokite, kokio dydžio turi būti 

kiekvienam pirkiniui skirta mėnesinė įmoka. Kad būtų paprasčiau skaičiuoti, nekilnojamam 

turtui siūlomas daliklis 120, o visiems kitiems pirkiniams – 50. Jei norite nusipirkti butą už 

700 tūkst. Lt, šią sumą padalinkite iš 120 ir gausite 5 833 Lt vieno mėnesio įmoką. Šia suma 

padengsite palūkanas ir nuo 4–6 proc. paskolos. Be to, jei dar norite nusipirkti naują mašiną 

už 80 000 Lt, dar norite keliauti ir kelionėms skirti po 1000 Lt per mėnesį, šias sumas 

daliname iš 50 ir gauname mėnesinės įmokos dydį 3220 Lt.  Išvardinkite ir apskaičiuokite, 

kokią sumą palūkanų iš viso per mėnesį jums reikėtų gauti, kad visa tai galėtumėte 

apmokėti. Mūsų atveju Jums reikia tiek kapitalo, kad, jį investavę, per mėnesį gautumėte 

tiek palūkanų, kiek jums reikia, kad galėtumėte apmokėti visus savo išvardintus punktus. 

Sakykime, gausime 8 procentus metinių palūkanų. Šią sumą, kurią norite turėti per mėnesį, 

jums reikia padauginti iš 50. Mūsų atveju tai bus (5833 + 3220 = 9053 Lt)x50 = 452 650 Lt. 

Dabar mes žinome tą sumą, kurios mums reikia, kad galėtume išpildyti visus savo norus. 

Reikia tik pagalvoti, kaip, norint pasiekti šiuos tikslus, reikia investuoti turimus pinigus.  

ĮSIDĖMĖTINA 

1. Kuo greičiau užtikrinkite finansinį saugumą. 

2. Kai būsite pasiekęs finansinę apsaugą, visus jums priklausančius pinigus 

investuokite, kad užtikrintumėte finansinį saugumą.  

Klausimai 

1. Susidarykite asmeninį mėnesio ir metų biudžetą, pajamų ir išlaidų biudžetą.  

2. Susikurkite planą savo finansinei nepriklausomybei pasiekti. Žemiau pateikti 

klausimai gali jums padėti. 

• Kiek norite uždirbti šiemet? 

• Kiek norite uždirbti kitais metais? 

• Kiek norėtumėte uždirbti po penkerių metų? 

• Kaip planuojate uždirbti šiuos pinigus? 

• Kokį turtą norite turėti, išeidami į pensiją? 
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• Kiek turėsite sutaupyti ir investuoti kasmet, kad pasiektumėte šį finansinį 

tikslą? 

• Kaip planuojate įgyti šiuos pinigus? 

• Ką turite daryti pirmiausia? Ką darysite vėliau? 

• Ką turite daryti kiekvieną dieną, savaitę ir mėnesį, kad pasiektumėte savo 

ilgalaikius finansinius tikslus? 

3. Parenkite finansinio apsisaugojimo, finansinio saugumo ir finansinės laisvės planą. 

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ IŠŠŪKIAI 

„Žmogų reikia vertinti ne tik pagal jo darbus, bet ir pagal jo siekius“ 

Demokritas 

Jau keleri metai mokymasis visą gyvenimą yra politinių diskusijų tema. Ypač 

Europoje buvo plačiai pripažinta jo reikšmė visuomenės socialinei ir ekonominei raidai, jos 

piliečių visuomeniniams ryšiams ir aktyviam pilietiškumui. Pagal Europos Sąjungos šalių 

narių ir Europos komisijos apibūdinimą, „mokymasis visą gyvenimą yra tikslinga 

mokymosi veikla nepriklausomai formali ar neformali, kurios nuolat imamasi, siekiant 

pagilinti žinias, gebėjimus ir kompetencijas“. 

Mokymosi visą gyvenimą terminas taikomas visai žmonijai, nepriklausomai nuo 

amžiaus ir padėties darbo rinkoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata – tai visos 

mokymosi veiklos – nuo ankstyvos vaikystės iki laisvalaikio švietimo pensinio amžiaus 

žmonėms. Jaunystėje įgytas išsilavinimas toli gražu netenkina viso gyvenimo reikalavimų. 

Švietimo formos ir tikslai tokie įvairūs, kad įgalina įgyti gyvenimui reikalingų žinių nuo 

vaikystės iki senatvės. Laikas mokytis yra visas gyvenimas, o žinių įvairovė skirtingose 

srityse papildo ir yra integruojama į kitas sritis. 

Mokymosi visą gyvenimą tikslai: skatinti aktyvų pilietiškumą ir didinti galimybę 

įsidarbinti. Aktyvus pilietiškumas atskleidžia, kaip žmonės dalyvauja visose visuomeninio ir 

ekonominio gyvenimo srityse, kaip jie išnaudoja pasitaikančias progas ir išvengia pavojų, 

kiek jaučiasi visuomenės nariai. Dažniausiai daugeliui žmonių apmokamas darbas 

garantuoja jų nepriklausomybę, savigarbą ir gerovę „naujoje ekonomikoje“. Ir galimybė 
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dirbti, ir aktyvus pilietiškumas priklauso nuo žmogaus turimų atitinkamų naujausių žinių ir 

įgūdžių, reikalingų dalyvaujant ekonominiame bei visuomeniniame gyvenime.  

Šiandieninė Europa patiria pokyčių, kuriuos galima palyginti su Pramonės revoliucija. 

Skaitmeninė technologija keičia kiekvieną žmonių gyvenimo aspektą, biotechnologijos gali 

vieną dieną pakeisti patį gyvenimą. Pasaulinio masto prekyba, kelionės ir komunikacijos 

plečia kultūrinius žmonių horizontus, keičia ekonomikų konkurencijos būdus. Šiuolaikinis 

gyvenimas suteikia žmonėms daugiau šansų ir alternatyvų, bet tuo pačiu daugiau rizikos ir 

netikrumo. Žmonės gali laisvai rinktis gyvenimo būdą, bet kartu ir atsakomybę už savo 

gyvenimą. Šiuo metu pasaulyje aukščiausios kokybės prekės yra naujausia informacija, 

žinios ir įgūdžiai. Žmonės yra pagrindiniai veikėjai žinių visuomenėje. Vertingiausia – 

žmogaus gebėjimas nuolat besikeičiančioje aplinkoje naudoti žinias veiksmingai ir 

protingai. Siekdami visiškai išvystyti šį gebėjimą, žmonės turi norėti ir galėti imti gyvenimą 

į savo rankas– tapti aktyviais piliečiais. Nuolatinis švietimas ir mokymas yra geriausias 

būdas perimti permainų iššūkius. 

 ĮSIDĖMĖTINA  

1. Mokymasis visą gyvenimą yra tikslinga mokymosi veikla, nepriklausomai formali ar 

neformali, kurios nuolat imamasi, siekiant pagilinti žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

2. Mokymosi visą gyvenimą terminas taikomas visai žmonijai, nepriklausomai nuo 

amžiaus ir padėties darbo rinkoje. 

3. Mokymosi visą gyvenimą samprata – tai visos mokymosi veiklos nuo ankstyvos 

vaikystės iki laisvalaikio švietimo pensinio amžiaus. 

4. Nuolatinis švietimas ir mokymas yra geriausias būdas perimti permainų iššūkius. 

Klausimai 

1. Išvardinkite, dėl kokių priežasčių reikia mokytis visą gyvenimą? 

2. Pamėginkite nubrėžti savo gyvenimo maršrutą, galite suskirstyti savo gyvenimą etapais. 

Panaudokite grafiką arba schemą.  
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Mokymosi priemonė „Verslumas“ parengta pagal smulkiojo verslo organi-
zatoriaus rengimo standartus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą bei kt. 
dokumentus.  Mokymosi priemonėje  atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje 
aplinkoje, jo esmė ir nauda ne tik  visuomenei bet ir besimokančiajam. aptariama 
projektinė veikla, atskleidžiama gebėjimų  svarba individui, apibūdinami proble-
mų spendimo etapai bei veiksniai įtakojantys bendravimą.  Metodinėje priemonėje 
„Verslumas“ analizuojama karjera, kaip žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą, 
pateikiami planingos darbo paieškos etapai, apibūdinamas verslas ir jo  valdymas 
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dokumentus.  Mokymosi priemonėje  atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje 
aplinkoje, jo esmė ir nauda ne tik  visuomenei bet ir besimokančiajam. aptariama 
projektinė veikla, atskleidžiama gebėjimų  svarba individui, apibūdinami proble-
mų spendimo etapai bei veiksniai įtakojantys bendravimą.  Metodinėje priemonėje 
„Verslumas“ analizuojama karjera, kaip žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą, 
pateikiami planingos darbo paieškos etapai, apibūdinamas verslas ir jo  valdymas 
bei pateikamos gyvenimo sėkmės paslaptys bei principai. 

ši metodinė priemonė rekomenduojama ekonomikos pagrindų ir verslumo 
dalykų studijavimui mokytojams ir dėstytojamas, kolegijų studentams, profesinių 
mokyklų, suaugusiųjų vidurinių mokyklų, mokymo centrų ir bendrojo lavinimo  
vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams. 

GeGieckienė Laimutė, Graikšienė Aldona
     Verslumas / Laimutė Gegieckienė, Aldona Graikšienė. – Vilnius:
UAB CIKLONAS, 2009. – 180 p. 
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