PROFESINIO ORIENTAVIMO SVARBA JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS JAUNIMUI
Tyrimo rezultatų analizė
Šis tyrimas buvo atliktas remiantis humanistine asmenybės teorija, kuri pagrindinį dėmesį
skiria asmenybės ugdymui ir pažinimui, pabrėžiant pasirinkimo laisvę. Asmenys, žengiantys savęs
realizavimo keliu, įgauna motyvacijos siekti tikslų, kurie jiems yra priimtini. Savosios asmenybės
vystymosi tendencija yra įgimta, kitaip tariant „biologiškai nulemta“, t. y. noras vystytis yra
kažkas, ko neįmanoma atsikratyti. Sveika ir normali asmenybė sugeba atsidėti savo asmenybės
ugdymui, įveikti su tuo susijusius sunkumus ir įvairias baimes. Todėl ypač svarbu, kad
organizuojamos profesinio orientavimo veiklos būtų nukreiptos į kiekvieną vaiką individualiai,
atsižvelgiant į jo pomėgius, gabumus, vidinę būseną, tokiu būdu suteikiant vaikui visišką
savirealizacijos ir saviraiškos laisvę.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išskiria šiuos profesinio orientavimo principus:
Prieinamumo – profesinis orientavimas mokykloje teikiamas nemokamai visiems be
išimties mokiniams.
Nešališkumo – specialistai padeda mokiniui pasirinkti tinkamiausią būsimą karjerą,
negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų; dėl asmeninės karjeros kiekvienas apsisprendžia
savarankiškai.
Individualizavimo – profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius
poreikius.
Kokybės – profesinio orientavimo specialistai atsakingi už paslaugų kokybę ir laikosi
profesinio elgesio etikos.
Taigi, tinkamai organizuojami profesinio orientavimo užsiėmimai tampa tikslingu
poveikiu asmenybei, jų dėka jaunas žmogus gali ir geba realizuoti save, taip įgaudamas
motyvacijos siekti tikslų, kurie jam yra priimtini.
Tinkamo profesinio orientavimo dėka jaunas žmogus gali augti ir tobulėti kaip asmenybė,
dėl to jis geba pasirinkti profesiją, kuri atitinka jo gabumus, talentus, gebėjimus bei lūkesčius.
Tyrimo autoriai kelia hipotezę, kad Jurbarko krašto jaunimui trūksta profesinio
orientavimo specialistų konsultacijų.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar Jurbarko krašto jaunimas diskutuoja (mąsto) apie
profesijos pasirinkimą, ar kuria planus ateičiai ir ar turi išsikėlę aiškius tikslus, o galbūt profesijos
pasirinkimo kelyje jiems reikalinga motyvuojanti pagalba.
Tyrime dalyvavo 121 respondentas, iš jų: 34 vaikinai, 87 merginos.

1. Klausimas. Kiek tau svarbu planuoti profesiją, studijas dar mokantis gimnazijoje?
Tyrimas atskleidė, kad besimokantis jaunimas planuoja būsimas studijas, profesiją
(žr. 1 pav.). Net 88 proc. apklausos dalyvių atsakė, kad jiems tai yra svarbu.

12%

Labai svarbu
Nesvarbu

88%

1 pav. Būsimos profesijos pasirinkimo svarba (N=121)

2. Klausimas. Kas tave skatina (motyvuoja) mokytis ir planuoti savo ateities studijas?
Tyrimo dalyvių buvo paprašyta pažymėti variantą, kuris labiausiai jiems suteikia
motyvacijos planuojant savo ateities studijas (žr. 2 pav.). Nustatyta, kad didžioji dalis apklausoje
dalyvavusių mokinių pažymėjo, jog jie patys yra didžiausi savęs motyvatoriai. Šį variantą
pasirinko net 43 proc. respondentų. Taip pat neretai būsimų studijų pasirinkimą motyvuoja tėvai
(29 proc.) ir mažiau – draugai (15 proc.). Tik maža dalis mano, kad motyvacijos mokytis ir planuoti
išvis neturi (4 proc.). Tai atskleidžia, kad Jurbarko jaunimas yra motyvuotas siekti savo tikslų, o
labiausiai jie pasitiki patys savimi.
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2 pav. Motyvaciniai veiksniai (N=121)

3. Klausimas. Tu planuoji...
Tyrimo dalyvių buvo prašoma pažymėti, kokių planų jie turi baigę mokyklą. Šįkart
atsakymų variantai pasiskirstė po lygiai. 38 proc. tyrime dalyvavusių mokinių planuoja studijuoti
universitete ir 38 proc. – dar neapsisprendė (žr. 3 pav.). Tik nedidelė dalis planuoja baigus mokyklą
išvažiuoti dirbti į užsienį, šį variantą pasirinko 3 proc.
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3 pav. Respondentų planai (N=121)

4. Klausimas. Ar šiandien jau žinai, ką nori mokėti, kur nori studijuoti, ką nori dirbti?
Šiuo klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai žino, kur nori studijuoti, ką
nori dirbti bei kokių gebėjimų nori įgyti (žr. 4 pav.). Didžioji dalis jaunimo nežino, kuo nori būti
ateityje (48 proc.). 38 proc. tyrime dalyvavusių mokinių jau žino, kur nori studijuoti bei kuo nori
būti užaugę. 14 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų pasirinko variantą „Kita“, jie pažymėjo,
jog dar yra neapsisprendę bei turi įvairių minčių.
Kelia susirūpinimą tai, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių mokinių nėra apsisprendę,
kur nori studijuoti bei kokią profesiją nori įgyti. Akivaizdu, jog jaunimui trūksta profesionalių
konsultacijų, kurių metu jiems būtų suteikiama informacija apie profesijos pasirinkimą bei įvairias
jiems atsiveriančias galimybes.
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4 pav. Respondentų ateities planai dėl studijų bei profesijos (N=121)

5. Klausimas. Ar galėtum išvardinti savo geriausias ir silpniausias savybes?
Šiuo klausimu siekta išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai geba įvertinti savo gerąsias bei
blogąsias savybes (žr. 5 pav.). Net 70 proc. pažymėjo, jog jie gebėtų išvardinti savo teigiamus bei
neigiamus bruožus. Tai atskleidžia, jog didžioji dalis mokinių sugeba identifikuoti save bei turi
aišku suvokimą apie save kaip asmenį.
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5 pav. Tyrimo dalyvių suvokimas apie save (N=121)

6. Klausimas. Kas tavo gyvenime svarbiausia? (galimi keli atsakymo variantai)
Tyrimo dalyvių buvo prašoma pasirinkti variantus, kurie jiems yra labai svarbūs
(žr. 6 pav.). Daugiausia respondentų nurodė, kad jiems svarbiausia yra sveikata ir šeima (12 proc.),
taip pat nemažiau svarbu pasirodė gyvybė, laisvė (10 proc.), draugai (9 proc.), galimybė keliauti

(8 proc.), mokslai, studijos ir darbas (7 proc.). Šie duomenys atskleidžia, kad Jurbarko krašto
jaunimui ne mažiau svarbu yra mokslai, studijos bei darbas ir šiuos veiksnius jie tapatina su
geresniu gyvenimu.
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6 pav. Dalykai, kurie svarbus respondentams (N=121)

7. Klausimas. Kokius profesinio orientavimo testus esi išbandęs „online“ (tiesiogiai
internete)? (galimi keli variantai)
Šiuo klausimu siekta išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai naudojasi įvairiais profesinio
orientavimo testais (žr. 7 pav.). Net 48 proc. respondentų pasirinko variantą, jog tokio pobūdžio
testų nėra bandę. 17 proc. įvardijo, jog jiems teko naudotis „Facebook“ pasiūlytais testais ir testais,
kurie yra internetinėje svetainėje https://charakteris.info/. Aiškėja, kad Jurbarko rajono
savivaldybėje gyvenantis jaunimas nesidomi tokio pobūdžio testais arba nežino apie jų buvimą.
Tikėtina, jog jauni asmenys neturi pagalbininkų (specialistų), kurie juos konsultuotų profesinio
orientavimo klausimais ir nurodytų, kur būtų galima rasti pageidaujamų testų.
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7 pav. Respondentų išbandyti profesinio orientavimo testai (N=121)

8. Klausimas. Kur ir kaip daugiausia informacijos ieškai (gauni) apie profesijos pasirinkimą,
būsimas studijas? (galimi keli atsakymo variantai)
Respondentų buvo teiraujamasi, ar jie yra pakankamai informuoti apie profesijos, studijų
pasirinkimo galimybes. Tokiu būdu buvo siekiama išsiaiškinti, ar mokiniai žino, kur gali rasti šią
informaciją. Nustatyta, kad daugiausia respondentų teigė, jog informacijos ieško interneto
tinklalapiuose. Net 44 proc. tiriamųjų pasirinko šį variantą (žr. 8 pav.). Po 11 proc. tyrime
dalyvavusių jaunuolių nurodė, kad šios informacijos ieško videokonferencijose, įvairiuose
mokymuose bei leidiniuose ir knygose.
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8 pav. Informacijos paieška apie studijas, profesijas (N=121)

9. Klausimas. Ar tau trūksta profesinio orientavimo konsultacijų?
Šiuo klausimu siekta išsiaiškinti, ar Jurbarko jaunimui reikalingos profesinio orientavimo
konsultacijos (žr. 9 pav.). Net 74 proc. patvirtino, kad tokio pobūdžio konsultacijų jiems trūksta.
Tai atskleidžia, kad jaunimas suvokia, jog šios konsultacijos jiems yra svarbios ir jie jaučia jų
poreikį.
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9 pav. Profesinio orientavimo konsultacijų poreikis (N=121)

10. Klausimas. Kaip tau atrodo, kas svarbiausia planuojant savo būsimą profesiją? (galimi
keli atsakymo variantai)
Išanalizavus respondentų pažymėtus atsakymo variantus išaiškėjo (žr. 10 pav.), jog
renkantis būsimą profesiją juos labiausiai motyvuoja žinojimas, ko nori (24 proc.), laimės jausmo
potyris (20 proc.), svajonės išpildymas (18 proc.) bei drąsa pasirinkti savo kelią (17 proc.).
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10 pav. Motyvuojantys veiksniai pasirenkant profesiją (N=121)

11.Klausimas. Kas tau labiausiai padėtų apsispręsti pasirenkant būsimas studijas? (galimi
keli atsakymo variantai)
Pasak respondentų, renkantis būsimą profesiją, jiems labiausiai padėtų apsispręsti
apsilankymas organizacijose, susipažinimas su profesija realioje darbo vietoje. Šį variantą
pasirinko 29 proc. jaunuolių (žr. 11 pav.). Taip pat nemažiau svarbu jiems pasirodė pokalbiai su
profesinio orientavimo specialistu (23 proc.), interneto tinklalapiai ir socialiniai tinklai, kuriuose
jie ieško ir randa daug informacijos (19 proc.).
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11 pav. Veiksniai, kurie turi įtakos profesijos pasirinkimui (N=121)

IŠVADOS:
1. Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad respondentai planuoja būsimas studijas bei
profesiją.
2. Išaiškėjo, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių mokinių patys save motyvuoja mokytis.
3. Respondentai geba išvardinti savo teigiamas bei neigiamas savybes.
4. Vienodai pasiskirstė tyrimo rezultatai, kai respondentų buvo teiraujamasi, kokie jų ateities
planai: vieni pažymėjo, kad planuoja studijuoti universitete, o kiti, kad dar yra neapsisprendę.
5. Tyrimo duomenys atskleidė, kad didžioji dalis jaunimo nežino, kuo nori būti ateityje.
6. Tyrimo dalyviams svarbiausia sveikata ir šeima.
7. Tik maža dalis Jurbarko krašto jaunimo yra bandę naudotis įvairiais profesinio orientavimo
testais.
8. Respondentai informacijos apie profesijos, studijų pasirinkimo galimybes dažniausiai ieško
interneto tinklalapiuose.
9. Išryškėjo, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių mokinių mano, jog jiems reikalingos profesinio
orientavimo konsultacijos.
10. Tyrimo duomenys atskleidė, kad, renkantis būsimą profesiją, jaunimą labiausiai motyvuoja
žinojimas, ko jie nori.

11. Pasak respondentų, renkantis būsimą profesiją, jiems labiausiai padėtų apsispręsti
apsilankymas organizacijose, susipažinimas su profesija realioje darbo vietoje.
Hipotezė pasitvirtino. Analizuojant atlikto tyrimo apie profesinio orientavimo
svarbą Jurbarko rajono savivaldybės jaunimui rezultatus, paaiškėjo, kad Jurbarko krašto
jauniems žmonėms trūksta profesinio orientavimo specialistų konsultacijų.
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