
Tėvų vaidmuo vaikams renkantis karjeros 

kelią 

Yra daug metodų ir patarimų, kurie padeda moksleiviams ir jaunuoliams priimti sprendimus , 

renkantis savo profesiją. Tačiau sritis, kiek tėvai turi įtakos, ar kiek tėvai yra svarbūs, o gal kaip tik 

trukdo savo vaikams ieškant savęs ir savo profesinio kelio, dar yra mažai nagrinėjama. Todėl tėvai 

mažai sulaukia pagalbos, mažai yra knygų ar straipsnių šia tema. Būtų labai įdomu sužinoti, ir 

plačiau paanalizuoti, kokią turi įtaką tėvai savo vaikams, planuojant karjerą.  

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami 

 
Ar Jūsų vaikas jau yra baigęs mokyklą? 

 
Taip 

 
Ne 

Ar Jūsų vaikas yra paskutinių klasių moksleivis/-ė? 

 
Taip 

 
Ne 



Ar tai, ką šiuo metu dirbate, buvo Jūsų pasirinkta profesija/specialybė baigus mokyklą? 

 
Taip 

 
Ne 

Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas užaugęs: 

 
Būtų sėkmingas 

 
Turėtų finansinį stabilumą 

 
Turėtų gerą darbą ir uždirbtų pakankamai pinigų 

 
Būtų laimingas žmogus 

 
Realizuotų save 

Jūsų vaikas vaikystėje: 

 
Rinkdavosi tai, ko jis norėdavo, ir reikalaudavo savo 

 
Juo būdavo pilnai pasirūpinta, viskas suplanuota, nupirkta, tai, kas jam buvo reikalinga 

 
Visada atsižvelgdavom į vaiko norus, bet spręsdavom mes, tėvai 

Ką patarėte vaikui, kai jis baigia (baigė) mokyklą? 

 
Vaikas pats geriausiai žino, kokią profesiją ar tolimesnį kelią jam rinktis 

 
Skyrėme tam laiko, kalbėjomės, ėjome kartu į studijų muges, ieškojom, kas tiktų mano vaikui, 

stengiausi išklausyti, kokie vaiko norai. 

 
Siūliau rinktis perspektyvią profesiją 

 
Siūliau eiti mokytis bet kur, kad tik nepraleistų veltui laiko. 

Ar Jūsų vaikas prašė papildomos veiklos tų dalykų, kurie jam/ jai sekasi? 

 
Taip ji/jis mokėsi papildomai tuos dalykus, kurie labiausiai sekėsi 

 
Taip, mano vaikas lankė būrelius, įvairias organizacijas, kur stiprino savo kompetencijas 

 
Mano vaikas papildomai mokėsi tų dalykų, kur turėjo spragų, ir sunkiai sekėsi 

 
Niekada nieko neprašė ir nedarė papildomai 

Ar Jūsų vaikas prašė Jūsų pagalbos, sprendžiant, ką jam daryti pabaigus mokyklą? 

 



Taip 

 
Ne 

 
Jis gaudavo daug pagalbos mokykloje 

 
Jis jau senai žinojo, ką nori rinktis mokytis/dirbti 

Kaip Jūs padedate/padėjote savo vaikui planuojant karjeros kelią? (įrašykite) 

 
Pagal kokius kriterijus patartumėt savo vaikui renkantis profesiją? 

 
Finansai, prestižas, tobulėjimas 

 
Svajonės, įdomi veikla, tobulėjimas 

 
Svajonės, perspektyvos, stabilumas 

 
Norai, gebėjimai, paklausa 

 
Norai, stabilumas, pajamos 

Jei vaikas įstojo mokytis ir po vienų metų nori keisti studijas. Jūsų nuostata: 

 
Jei manęs paklausys ‒ taip nenutiks 

 
Gyvenime reikia viską išbandyti 

 
Visaip bandau paaiškinti, kad neskubėtų, ir tęstų tai, ką pradėjo 

 
Ką padarysi, jis pats geriau žino 

 
Jei vaikui sunku, turiu jį palaikyti ir jam padėti 

Jūsų vaikas baigęs mokyklą nusprendžia padaryti pertrauką ir metams išvykti į kitą šalį 

savanoriauti. Jūs: 

 
Puiku, jis gerai ir naudingai praleis laiką 

 
Gerbiu jo sprendimą ir, manau, kad jis rimtai apsvarstė, kas jam geriausia 

 
Susėsime ir aptarsime jam geriausią ir naudingiausią ateities profesinei karjerai savanorystės sritį 

 
Bandau paaiškinti, kuo naudingos studijos ir kodėl neverta švaistyti laiko savanorystei 

 
Palaikau jo sprendimą, bet žinau, kad nerimausiu jam išvykus 

Kai vaikas baiginėja mokyklą ir turi pasirinkti: 



 
Jūs labai jaudinatės ir jaučiatės atsakingas/-a už vaiko pasirinkimus 

 
Labai daug domitės, kokios yra kur galimybės, ką turėtų ir galėtų Jūsų vaikas rinktis 

 
Jūs visiškai pasitikite savo vaiku ir leidžiate jam savarankiškai eiti šiame etape 

 
Mano vaikas per daug pasimetęs, kad galėtų pats/-i savarankiškai viskuo pasirūpinti 

Ką darytumėt kitaip dabar, jei Jūsų vaikas būtų šiuo metu 10-11 klasėje? (įrašykite) 

 
Ar Jūsų vaiko asmeninės savybės tinka pasirinktai profesijai? 

 
Taip 

 
Ne 

 
Nežinau 

Kokia karjera būtų tinkamiausia jūsų vaikui? 

 
Svarbu, kad turėtų galimybę kilti karjeros laiptais 

 
Svarbu, kad būtų vertinamas savo srities specialistas 

 
Svarbu, kad vaikas surastų sritį, kurioje galėtų tobulėti ir augti kaip asmenybė 

 
Svarbu, kad turėtų stabilų darbą ir geras pajamas 
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