
Kuo aš noriu būti? 

Ką studijuoti?
Kaip studijuoti užsienio universitete?

Kokius egzaminus laikyti?
Kokia karjera man tinka?

Kokios mano asmenybės stiprybės?



THE MAPP TESTAVIMAS

Bendradarbiaujant su tarptautiniais 
karjeros specialistais





 Visi žmonės turi savo unikalius bruožus, susijusius su 
jų interesais, gebėjimais, poreikiais, vertybėmis ir 
asmenybe.

 Visos specialybės turi savo specifines 
charakteristikas, susijusias su darbo užduotimis, 
reikalavimais, reikalingais gebėjimais ir gaunamu 
atlygiu.

 Didžiausias pasitenkinimas darbu būna tuomet, kai 
šios savybės tarp individualių asmens ir darbo 
galimybių, poreikių ir reikalavimų sutampa.

Apie karjerą



Ar gerai pažįstate save?



Ar norėtum sužinoti, kokia mokymosi aplinka Tau yra
palankiausia ir labiausiai atitinka asmeninius poreikius?

Ar žinai, kaip savo pomėgius susieti su
populiariausiomis specialybėmis visame pasaulyje?

Gal mąstai kokius dalykus rinktis A ar B lygiu 11 
klasėje? Kokius egzaminus laikyti?

Nori atrasti, kokios profesijos tave galėtų dominti?
Nori įsitikinti, kad 

tavo svajonių profesija yra 
pati tinkamiausia?

Savęs suvokimas



1.  Išs i lavinimas.
2.  Darbo apl inka.
3.  Atei t ies  perspektyvos.
4.  Asmenybė.
5.  Gabumai /gebėj imai .
6 .  Atlygis .
7 .  Interesai /pomėgiai .
8 .  Vertybės.
9.  Darbo sąlygos.
10. Karjeros kel ias .

Top 10 PLANUOJANT KARJERĄ:



Tinkamas darbas visapusiškai praturtina 
gyvenimą.
Leidžia realizuotis asmenybei, nes puoselėja 

svarbiausias asmenybės puses.
Tinka tavo asmeniniam darbo stiliui ir atpindi, 

kas tu esi.
Leidžia naudoti tavo vidines stiprybes tau 

natūraliu ir įprastu būdu.
Neverčia daryti dalykų, kuriuose esi silpnas.

Koks darbas yra Tobulas darbas?



Tobulas 
darbas

Pagerina 
tavo 

gyvenimą

Tinka tavo 
asmenybei

Dera su tavo 
pomėgiais

Remiasi tavo 
vidinėmis 

stiprybėmis

Tu turi šiam 
darbui 

tinkamus 
gebėjimus ir 

įgūdžius 





The MAPP (Motivational Appraisal
Personal Potential) yra puikus
karjeros vertinimo klausimynas, skirtas
mokiniams, studentams bei jau dirbantiems
asmenims. Atlikus jį gausite daug naudingos
informacijos, kuri padės rasti tinkamą
karjeros kelią, kuris labiausiai atitinka asmens
unikalų profilį. Šis testas matuoja asmens
potencialą ir motyvaciją, skirtingose darbo
srityse, bei aprašo asmens temperamentą,
gabumus, darbinius interesus, mokymosi
stilių.

Kas yra The MAPP testas?



Pasitikrink!



The Mapp:
 Identifikuoja karjeros 

brandumą, įsitikinimus ir 
sprendimų priėmimo stilių.

Matuoja karjeros interesus, 
gebėjimus, darbines vertybes, 
asmenybės tipą.

Padeda parinkti specialybes,  
atitinkančias tavo asmenybę.

Matuoja, kurie darbiniai 
įgūdžiai ir asmeninės savybės 
geriausiai pritaikomi karjeros 
sėkmei.

Įvertinimas ir karjera



 Reikalingų įgūdžių poreikius 
(sprendimų priėmimo įgūdžius, 
karjeros brandumą, neracionalių 
įsitikinimų atpažinimą ir keitimą).

 Bruožus (interesus, gebėjimus, 
įgūdžius, vertybes, asmenybę).

 Progresą (siekant karjeros brandumo, 
sprendimų priėmimo įgūdžių, 
karjeros apsisprendimo).

Tėvai, mokytojai ir mokiniai sužinos daugiau apie 
tiriamojo:

Įvertinimo tikslai



Mokiniai gali:
Sužinoti daugiau apie save 

(kokie yra jų interesai, 
gebėjimai, įgūdžiai, darbinės 
vertybės, asmenybės tipas).

Sužinoti daugiau apie 
profesijas, studijų ypatumus, 
studijas, kurios labiausiai 
atitinka jų ateities karjerą.

Sužinoti, kokios karjeros 
galimybės labiausiai dera su jų 
asmenybe.

Įvertinimo tikslai



Turi daug klausimų? Mes padėsime į juos atsakyti!

Kaip galiu išbandyti ir 
kitas karjeros 
galimybes?

Kokia karjera man 
labiausiai tinka?

Kaip rasti man 
labiausiai tinkančią 
aukštąją mokyklą?

Kur rasti pagalbos 
ir patarimų 
planuojant 

karjerą?





Padeda pasirinkti tinkamiausius mokomuosius dalykus,
kurie reikalingi norint studijuoti pasirinktą ateities
profesiją.

Padeda atpažinti mokinio karjeros interesus ir identifikuoti
sritis, kurias reikia stiprinti, norint rinktis tam tikrą
karjeros kelią.

Skatina sąmoningumą ir gilesnį suvokimą renkantis
profesijos kryptį. Padeda karjeros pasirinkimus sieti su
savo stiprybėmis, „aklosiomis zonomis“, silpnybėmis,
darbo stiliumi, rizikos-priėmimo orientacija.

Kaip tai padeda mokykloje?



Trys esminiai aspektai: 
Apsvarstykite mokomuosius dalykus, kurie domina 

mokinį.
 Apsvarstykite dalykus, kurie gerai sekasi (mokytojų 

atsiliepimai, pažymiai).
 Susipažinkite su stojimo reikalavimais konkrečiose 

aukštosiose mokyklose (galima prašyti karjeros 
koordinatoriaus pagalbos).

! ! Nesiremkite kitų mokinių pasirinkimais (Ten draugas, tai 
ir aš eisiu...).
! ! Nesirinkite pagal mylimą ar mėgiamą mokytoją.

Mokomųjų dalykų pasirinkimas



• Privalomieji dalykai
• 1-Lietuvių k. 2-Matematika
Fizika Medicina Ekonomika Filosofija 

Fizika Biologija Istorija Istorija

Biologija Chemija Informacinės 
technologijo
s

Geografija

Chemija Geografija Inforimacinės 
technologijos

Užsienio k.

Pavyzdžiai stojant į universitetą



Klausimų ir rezultatų pvz.









THE 
MAPP 

1. Suvokti 
karjeros 
krypties 

ieškojimo 
svarbą.

2. Pažinti 
save.

3. Identifikuoti 
karjeros 

alternatyvas.

4. Surinkti 
informaciją 

apie karjeros 
alternatyvas.

5. Sąmoningai 
pasirinkti 
vieną iš 

galimybių.

6. Pasirinkti 
tinkamiausią 
pasirinktam 

keliui ugdymą.

7. Karjeros 
įgyvendinimas.



THE MAPP KARJEROS TESTAS
Tobulinamas jau virš 26 metų Suteikia greitą atsakymą

Validus

Virš 10 milijonų klientų Išverstas į 6 kalbas

Užima tik 20-25 minutes Virš 3500 partnerių

Lengvai atliekamas

Patikimas



Papildoma informacija

 MAPP testas atliekamas internetu.

 MAPP atliekamas anglų k. – esant poreikiui galima

pildyti kartu su Karjeros konsultantu.

 Kiekvienas mokinys gauna savo asmeninį kodą.

 Mokinys gaus išsamius rezultatus ir juos aptars susitikime su Karjeros 

konsultantu.

 Užtikrinama, kad ataskaitos kokybė ir išsamumas vienodas kiekvienam, 

nepriklausomai nuo šalies, kurioje atliekamas šis testas.



You’re at the verge of the most important 
decision in your life that’ll shape your future.

LET’S DO IT TOGETHER…

careercounselor@vims.lt www.v ims. l t

mailto:careercounselor@vims.lt
https://vims.lt/
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