


 Apklausa vykdyta 2015 m. balandžio 15 – 

gegužės 15 d.  

 Apklausoje buvo kviečiami dalyvauti 

gimnazijų 3-4 klasių mokiniai 

 Anketa buvo pateikiama internete 

 Apklausos anketą užpildė 342 respondentai 

 Apklausą organizavo Utenos r. savivaldybės 

administracijos Jaunimo reikalų 

koordinatorė ir Utenos teritorinės darbo 

biržos Jaunimo darbo centras 

 



 Viso respondentų: 342 ,  

iš jų: 

 Vaikinai: 158  

 Merginos: 184  

 Vidutinis amžius: 18.8 m. 





 Nežinau – virš 100 

 IT – virš 30  

 Ekonomika/finansai – virš 20 

 

Kiti atsakymai: 





































Savanorystė toje srityje 

Mokinius reikėtų padrąsinti ir vesti į įmones, nes patys 
mokiniai nedrįsta eiti prašytis atlikti praktiką. 

Mokytojų gebėjimas įdomiai pateikti dėstomą dalyką. 

Manau, jog būtina keisti  bendrojo ugdymo programas, ruošti 
kompetetingesnius mokytojus, užtikrinti didesnius mokytojų 
atlyginimus, kad mokytojo darbas būtų prestižinis ir į jį būtų 
žiūrima atsakingiau.  

Bendravimas su universitete studijuojančiais žmonėmis, 
lektoriais ir t.t. 





















                       Daugiau siūlyti dirbti su vaiku 
individualiai, nes bendros, abstrakčios kalbos 

yra tik laiko gaišimas, nežinau žmogaus, 
kuriam jos padėjo. Reikia padėti vaikams 

labiau pažinti savo asmenybę. Jau nuo 9tos 
klasės kalbėti apie profesijų pasirinkimus, 

siūlyti individualias konsultacijas 
apsisprendžiant, nes 10toje klasėje prasideda 

masinė panika ir nežinojimas. Bet iš kur 
žinoti, jei žmonės nežino, kas jiems labiausiai 
tinka? Net ir 12toje klasėje nemažai asmenų 
net nenutuokia su kuo sies savo gyvenimą. 

 

Padarykit kokių nors 

užsiėmimų gauti vieną 

ar kitą pažymėjimą 

Reikėtų daugiau 
išvykų į vaikų 
norimas įmones. 

Mokiniams, kurie domisi 
profesijų pasirinkimu, yra 

aktualios paskaitos, 
mokymai, kuriuose galėtų 

pabendrauti su tos 
specialybės asmenimis ir 
galimybė atlikti praktiką. 

Džiaugiuosi, kad 
Utenoje rūpinamasi 
moksleivių gerove! 



        Informacinės sklaidos apie mokymosi, studijų 

galimybes yra pakankamai. Tačiau manau, jog 

reikėtų dažniau su mokiniais kalbėti ne tik apie 

studijų galimybes. Mokyklose nėra pakankamai 

daug informacijos apie savanorišką veiklą, 

galimybes savanoriauti užsienyje po mokyklos 

baigimo. Reikėtų atsižvelgti į tai, jog ypač daug 

mokinių, veikiami šeimyninėje aplinkoje, 

mokykloje esančio spaudimo, pasirenka 

netinkamą specialybę, taip po studijų neranda 

tinkamo darbo. Mokiniai, pabaigę mokyklą nėra 

pasirengę tinkamai nustatyti profesiją, teikiančią 

tiek malonumą, tiek solidžias pajamas. Mano 

nuomone, mokinys, atlikęs savanorišką veiklą 

įvairiose įstaigose po mokyklos, pamatęs kitokį 

pasaulį, gali rasti save, o radęs tik tada studijuoti. 

Mano nuomone, reikėtų rengti 
daugiau praktinių užsiėmimų. 

Teorija suteikia tik 
vizualinį supratimą apie tą 

specialybę, tačiau 
praktiškai susidurti su tuo 

padėtų labiau suprasti 
jaunuoliui ko jis nori. 

Sėkmingi žmonės 

neatskleidžia tikrosios 

paslapties. Jie tik padaro 

sau reklamą, o tas 

marketingas...jis tėra 

blizgučiai, daugelį 

abiturientų gramzdinantys 

į neviltį, nes neatranda 
savęs. 

Anksčiau pradėti 
pristatinėti  

pasirenkamas profesijas, o 
ne likus 2 metams iki 
mokyklos baigimo. 

Norėčiau, kad 
mokykloje dirbtų 

profesionalus 
karjeros 

konsultantas 



 


