Kuo būti?
Šis klausimas kankina kiekvieną abiturientą. Profesijos pasirinkimas – vienas iš atsakingiausių gyvenimo
sprendimų. Ţinoma, ją keisti niekada ne vėlu, tačiau teisingas pasirinikimas iš pirmo karto – didelė
sėkmė. Tikriausiai apsvarstei galybę variantų ir jau turi savo trokštamos profesijos modelį. Tegu šis
testas būna tau dar viena galimybė apsvarstyti savo pasirinkimą. Jokiu būdu nesivadovauk vien jo
rezultatais – įvertink savo realias galimybes, apsvarstyk tėvų, draugų ir mokytojų patarimus ir sek savo
svajone. Sėkmės!

PROFILIS
Atsakyk į klausimus TAIP arba NE.
M klausimai
1. Graţiai fotografuoji.
2. Moki piešti portretus.
3. Papildomai lankai dailės uţsiėmimus.
4. Ţinai, kokios spalvos prie kokių dera.
5. Tau gerai sekasi braiţyba.
6. ţinai, kaip nupiešti daiktus perspektyvoje.
7. Dalyvauji raiškiojo skaitymo konkursuose.
8. Turi muzikine klausą.
9. Tu pieši daug geriau nei dauguma tavo bendraamţių.
10. Gali atpaţįstamai pamėgdţioti kito ţmogaus intonaciją, judesius.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
S klausimai
1. Lankai papildomus matematikos ar informatikos uţsiėmimus.
2. Dalyvauji matematikos, informatikos ar fizikos olimpiadose.
3. Manai, kad esi grynas tiksliųjų mokslų atstovas.
4. Norėtum mokytis matematikos.
5. Rašinius literatūros pamokose tau rašyti baisiai sunku.
6. Retkarčiais matematikos formules pritaikai ir kasdieniniame gyvenime.
7. ţinai, kiek elementų yra Mendelejevo lentelėje.
8. Manai, kad organinė chemija yra daug įdomesnė uţ neorganinę.
9. Supranti, kam reikalingas apsauginis ozono sluoksnis.
10. Manai, kad ţmogaus organizmas – pats įdomiausias mechanizmas pasaulyje.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
A klausimai
1. Tu ţiūri ţinias.
2. Įdomiausia pamoka tau – istorija.
3. Skaitai filosofinius veikalus.
4. Tau patinka Dostojevskio kūryba.
5. Tau patinka analizuoti, kitų ţmonių (ir savo) poelgius.
6. Tau patinka nagrinėti literatūros kūrinius.
7. Turi savo nuomonę daugeliu svarstytinų klausimų (tokių kaip rasizmas, eutanazija ir pan.)
8. Laisvalaikiu skaitai.
9. Greitai randi problemų sprendimus.
10. Kuri eilėraščius, apsakymus ar esė.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
K klausimai
1. Tau labai lengva išmokti uţsienio kalbos.
2. Rašai beveik be klaidų.
3. Per diktantus visa klasė nuo tavęs nusirašinėja.
4. Šio testo klausimuose radai bent 1 klaidą.
5. Moki uţrašyti graţius ir prasmingus sveikinimus ant atvirukų.

6. Ţinai, kuo skiriasi anglų ir lietuvių kalbos sakinio ţodţių tvarka.
7. Tau patiktų dirbti vertėjo darbą.
8. Skaitai knygas uţsienio kalba.
9. Labai lengvai įsimeni uţsienio kalbų ţodţius.
10. Ţinai, kaip taisyklingai sukirčiuoti ţodį Trakai.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
Peržiūrėk, kurioje iš 4 dalių (M, S, A ar K) surinkai daugiausiai taškų.
T klausimai
1. Supranti, kaip veikia vidaus degimo variklis.
2. Jau ne kartą išardei ir vėl surinkai savo „kompą“.
3. Moki vairuoti.
4. Esi sutaisęs(-iusi) ne vieną buitinės technikos prietaisą.
5. Tau patinka konstruoti lėktuvėlių modelius.
6. Šį tą išmanai apie automobilio variklį.
7. Tau patinka krapštinėtis garaţe.
8. Norėtum dirbti tokį darbą, kuriame reikėtų valdyti sudėtingus mechanizmus.
9. Įsivaizduoji, kaip veikia spausdinimo mašina.
10. Maţdaug supranti, kaip iš medţio pagaminamas popierius.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
Ž klausimai
1. Pritari posakiui: „Ginčuose gimsta tiesa“.
2. Moki sklandţiai ir aiškiai išsakyti savo nuomonę.
3. Tau patinka dirbti komandoje – keliese vykdyti tą pačią uţduotį.
4. Moki įkalbėti ţmones daryti tai, ko jie visai neketino daryti.
5. Turi labai daug draugų.
6. Į tave daţnai kreipiasi patarimo.
7. Tau patinka aptarti su draugais tai, ką matei, skaitei, patyrei.
8. Lengvai uţmezgi pokalbį su nepaţįstamais ţmonėmis.
9. Tarp tavo draugų yra įvairaus amţiaus ţmonių.
10. Norėtum dirbti tokį darbą, kuriame kasdien reikėtų bendrauti su įvairiais ţmonėmis.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
O klausimai
1. Tau patinka uţduotys, kurias reikia atlikti rankomis (klijuoti, piešti, konstruoti ir pan.).
2. Tu mokėtum suklijuoti tapetus.
3. Moki įsukti perdegusią elektros lemputę.
4. Tau patinka uţduotys, reikalaujančios vienatvės ir susikaupimo.
5. Raštu savo mintis moki išdėstyti daug sklandţiau nei ţodţiu.
6. Kai skaitai knygą, geriausias mintis pasibrauki.
7. Tavo svajonių darbas – bibliotekos archyve.
8. Norėtum būti finansininku(-e).
9. Drabuţius savo spintoje laikai maišeliuose tvarkingai sulankstytus.
10. Ką nors kolekcionuoji.
Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
G klausimai
1. Tu labai myli gyvūnus.
2. Moki dirbti ţemės ūkio darbus.
3. Tau patinka būti miške – klausytis paukščių čiulbėjimo, stebėti skruzdėlynus.
4. Paţįsti medţius ir paukščius.
5. Paţįsti bent kelias vaistaţoles.
6. Manai, kad delfinai – protingiausi ţemės padarai.
7. Šiukšles visada išrūšiuoji į plastmasei, stiklui, atliekoms skirtus konteinerius.
8. Norėtum dirbti veterinaru(-e).
9. Tau patinka stebėti, kaip keičiasi medţiai skirtingais metų laikais.
10. Myli ir priţiūri savo kambarines gėles.

Po 1 tašką gauni uţ kiekvieną atsakymą TAIP.
Peržiūrėk, kurioje iš 4 dalių (O, ž, T ar G) surinkai daugiausiai taškų.

Profesijos
Bendras pristatymas
M profilio ţmonės yra tie, kurie turi meninių gabumų (šiame teste neįmanoma aprėpti visų specifinių gabumų, todėl
rezultatai gali būti šiek tiek netikslūs). S profilio ţmonės turi gabumų ir polinkį tiksliesiems bei gamtos
mokslams. A profilio ţmonės turi analizavimo, apibendrinimo sugebėjimų, o K – kalbinių sugebėjimų. O darbo pobūdţio
profesijose dirbama yra su daiktais arba objektais, ţ pobūdţio profesijose – su ţmonėmis, T – su technika, G – su
gamta.
Ţinodamas(-a) šiuos apibūdinimus, gali atsirinkti sau profesiją ne tik iš ţemiau siūlomo sąrašo. Jei keliose kategorijose
surinkai vienodą taškų skaičių, skaityk profesijas, esančias prie visų tavo surinktų raidţių.

Surask savo profesijos kodą pagal dvi vyraujančias raides žemiau esančioje lentelėje (pavyzdžiui, jei tu
daugiausiai taškų surinkai M ir ž dalyse, tavo profesijos kodas bus 5):

1 – Dailininkas, dizaineris, kompozitorius, poetas, keramikas, audėjas, fotografas, menotyrininkas.
2 – Buhalteris, finansininkas, informatikas, matematikas, fizikas, IT specialistas.
3 – Filosofas, sociologas, istorikas, publicistas, politologas.
4 – Teksto redaktorius, vertėjas, kalbinininkas, bibliotekininkas, archyvaras.
5 – Dėstytojas, mokytojas, reţisierius, aktorius, renginių vedėjas, interjero dizaineris.
6 – Mokytojas, gydytojas, draudimo agentas, vadybininikas, administratorius, ekonomistas.
7 – Psichologas, darţelio auklėtojas, ţurnalistas, literatūros kritikas, rašytojas, politikas, teisininkas.
8 – Turizmo vadybininkas, vertėjas, administratorius, sekretorius, redaktorius, pradinių klasių mokytojas.
9 – Architektas, spaudos technologas, reklamos specialistas, kino operatorius, fotografas, baldų gamintojas.
10 – Inţinierius, fizikas, biochemikas, farmacininkas.
11 – Mechanikas, elektrikas, inţinierius-konstruktorius, mašinų gamintojas, projektuotojas.
12 – Vertėjas, tinklo administratorius, viešųjų ryšių specialistas.
13 – Aplinkos inţinierius, gamtos fotografas, tautodailinininkas, medţio droţėjas, menotyrininkas.
14 – Ekologas, biologas.
15 – Eigulys, veterinaras, gamtosaugininikas,
16 – Hidrometeorologas, botanikas, gamtininkas.

