


Seminaro eiga

Darbas su (ne)motyvuotu jaunimu

Gyvenimo aprašymas

Darbo pokalbis

Karjeros valdymo „įrankiai“ (pagalba mokytojui)



Motyvacija?

• Kam man to reikia?
• Per didelis susireikšminimas
• Kur šiandien aš tai pritaikysiu?



Kas esi?
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NORIU

REIKIA

GALIU



Pasiūlymai/ idėjos karjeros konsultavimui



Socialiniai tinklai?



Nauja „Europass“ platforma

 3 CV šablonai
 Motyvacinių laiškų 

šablonai



2020 m. istoriniai CV – pagalba pamokose diskutuojant 
lyčių stereotipų tema

www.istoriniaicv.lt





http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai




Gyvenimo aprašymas
Nuotrauka
Asmeninė informacija
Kontaktai

Darbo patirtis
Išsilavinimas

Papildoma reikšminga  informacija (kalbų žinojimas, kompiuterio 

vartojimo lygis, vairavimo įgūdžiai, specialūs kursai, laisvalaikio 

užsiėmimai ir t.t.)

Kokio darbo ieškai?

http://europass.lt/cv-pavyzdziai/


STRUKTŪRA IR TURINYS

• Prisistatymas

• Kontaktai

• Darbo patirtis

• Išsilavinimas

• Įgūdžiai

• Asmeninės savybės



KOKIA PATIRTIS?

• Praktika

• Savanorystė

• Trumpalaikis/ sezoninis darbas

• Priklausymas organizacijoms

• Dalyvavimas projektuose/ Programose

• (Ne) Oficialus darbas



CV APIMTIS IR KALBA



Pačios pačiausios CV klaidos:
1. Prisistatyme apie save pernelyg daug šabloninių frazių, siūlomų internete. 

2. CV dizainas – perkrautas.

3. Susidaro įspūdis, jog darbai keičiami kas kelis mėnesius.

4. Pateikiama “paklodė” išklausytų kursų ir seminarų.

5. Pristatomi seniausi darbai.

6. Pateikiama perteklinė informacija.

7. Paliktos gramatinės ir stiliaus klaidos.

8. Netinkamai pavadintas CV failo pavadinimas.

9. Netinkamas failo formatas.

10. NETINKAMAS ASMENINIO PAŠTO ADRESAS (pašto „profilio“ nuotrauka)

11. Netinkama nuotrauka CV kontekste.



Nuotrauka:

1. Nuotrauka turėtų būti portretinė.

2. Apranga nuotraukoje pagal būsimą darbą.

3. Nenaudokite labai senų nuotraukų.

4. Nuotraukoje turite būti tik jūs.

5. Veido išraiška

6. Geras apšvietimas ir kokybiška nuotrauka.

7. Pasisamdyk fotografą su patirtimi.



CV?





EFEKTYVIAUSI DARBO PAIEŠKOS BŪDAI
IR ŠALTINIAI

• Darbo pasiūlymai internete, spaudoje ar kitose viešuose vietose;

• Gyvenimo aprašymo (CV) patalpinimas internete;

• Ryšiai;

• Užimtumo tarnyba;

• Pageidaujamos, konkrečios įmonės;

• Personalo atrankos ir/ar nuomos agentūros.



Pačios pačiausios darbo pokalbio klaidos:
1. Vėlavimas

2. Atsiveda savo draugą (-ę) (arba motiną)

3. Žinių apie dalykinį susitikimą trūkumas (apranga, higiena, rūkymas, kramtoma guma ir kt.).

4. Apsimetimas, kad neturi trūkumų.

5. Buvusio darbdavio juodinimas.

6. Informacijos apie darbdavį nežinojimas.

7. Peržengiama riba tarp pasitikėjimo savimi ir arogancijos.

8. Meluoja apie savo ryšius.

9. Nepagarbus elgesys su sekretore.

10. Neužduoda klausimų.

11. LABAI GERAI MOKU DARBO KODEKSĄ IR JŪS MANĘS NEIŠDURSIT 



Nemokamos individualios konsultacijos 
mokiniams online

• CV konsultacijos
• Darbo pokalbio simuliacijos

Registracijos nuoroda:
http://bit.ly/Europass_Konsultacijos

http://bit.ly/Europass_Konsultacijos


Jūsų klausimai/ diskusija


