
Profesijos pasirinkimas įdomus ir sudėtingas žingsnis kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Lengviau būna tiems, kurie jau žino, kuo norėtų užsiimti, sudėtingiau tiems, kurie pasimeta 

tarp pasirinkimų gausos. Renkantis profesiją ar veiklos sritį, yra svarbu gerai save pažinti ir 

teisingai įvertinti savo galimybes, charakterį bei kitas asmenines savybes, kurios gali būti 

svarbios profesinės ir asmeninės veiklos sėkmei.  

Vienas iš būdų geriau pažinti save ir savo interesus yra atlikti įvairius asmenybės testus, 

susipažinti su jų siūlomais aprašymais. 

Perskaityk žemiau pateiktus teiginius ir atsakyk į juos pasirinkdamas „taip“ arba „ne“ 

atsakymų variantus. 

1.      Esi tvirtai apsisprendęs (-usi) dėl būsimos profesijos. 

2.      Pagrindinis profesijos pasirinkimo kriterijus – materialinė gerovė. 

3.      Pasirinktoje profesijoje tave labiausiai domina pats veiklos procesas. 

4.      Aukštąją mokyklą pasirinkai, nes ją pasirinko tavo draugai. 

5.      Aukštąją mokyklą (darbą) renkiesi pagal tai, kuri yra arčiausiai namų. 

6.      Jei tau nepavyktų įstoti į norimą studijų programą, turi atsarginį variantą. 

7.      Domiesi ir skaitai informaciją, susijusią su būsima profesija. 

8.      Esi susipažinęs (-usi) su neigiamomis pasirinktos profesijos pusėmis. 

9.      Tau nesvarbu kokį darbą dirbti, svarbu kaip dirbti. 

10.  Neskubi išsirinkti profesijos, manai, kad pirmiausia reikia pabaigti vidurinę. 

11.  Gerai pažįsti save ir žinai, kokių savybių tau trūksta, norint dirbti pasirinktą profesiją. 

12.  Stengiesi tobulinti tas savybes, kurių gali prireikti būsimoje profesijoje. 

13.  Ar sutinki su teiginiu, kad sveikatos būklė neturi reikšmės renkantis būsimą profesiją. 

14.  Tavo mokytojai pritaria tavo profesijos pasirinkimui. 

15.  Esi susipažinęs (-usi) su nemaloniomis pasirinktos profesijos pusėmis. 

16.  Esi išbandęs (-usi) pasirinktą profesiją realiame gyvenime. 

17.  Tau teko konsultuotis dėl profesijos pasirinkimo su profesijos konsultantu/psichologu. 

18.  Svarbiausia renkantis profesiją – galimybė įstoti į profesionalią mokymo įstaigą. 

19.  Tau yra žinomos pasirinktos studijų programos stojimo sąlygos. 



20.  Esi susipažinęs (-usi) su pasirinktos profesijos įsidarbinimo galimybėmis. 

21.  Esi įsitikinęs (-usi), kad giminės tau padės įsidarbinti. 

22.  Esi susipažinęs su tave dominančios profesijos atlyginimų dydžiais. 

23.  Jei tau nepavyks įstoti į pasirinktą aukštąją mokyklą, bandysi dar kartą. 

24.  Norint teisingai pasirinkti būsimą profesiją užtenka tavo žodžio „noriu“. 

 

Dabar, kai atsakei į visus teiginius, sugrupuok juos į dvi eilutes pagal jų numerius: 

1.      1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 

2.      2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 24 

Suskaičiuokite, kiek teigiamų atsakymų jūs pažymėjote pirmoje eilutėje, ir kiek neigiamų 

atsakymų antroje eilutėje. Susumuokite abu skaičius ir nustatykite savo pasirengimo 

pasirinkti profesiją lygį: 

0 – 6 balų – nesi pasiruošęs; 

7 – 12 balų – nepakankamai pasiruošęs; 

13 – 18 balų – vidutiniškai pasiruošęs; 

19 – 24 balų – esi pasiruošęs. 

 


