
Gauti nauji profesinio orientavimo žaidimai 

1. Profesijų labirintas 

Nežinote kokią profesiją pasirinkti? Žaidimas „Profesijų labirintas’’ - dar viena galimybė 
apsvarstyti savo gebėjimus, įsiklausyti į save, bet atminkite, kad jis nenuspręs už Jus. Atlikus visas 
užduotis, Jūs galite ieškoti papildomos informacijos apie Jus dominančias profesijas. Žaidimo 
tikslas -atsakant į vedėjo klausimus atlikti profesinio orientavimo testą ir išsiaiškinti kuriai profesijų 
grupei pagal asmenines savybes žaidėjas priklauso. Žaidimą sudaro: • 4 žaidimo lentos (A, B, C, 
D); • 64-ios keturių spalvų klausimų kortelės; • 40 žaidimo žetonų. Žaidimo eiga Žaidėjai 
susiskirsto į keturias grupes po 5-8 asmenis ir paskiria vieną žaidimo vedėją. Žaidėjas pasirenka 
žaidimo žetoną. Kiekviena grupė užima vietas prie vienos iš keturių žaidimo lentų A, B, C arba D. 
Vienu metu vienoje lentoje žaidžia tik viena grupė. Vedėjas 4 stalo kampuose sudeda po 16 vienos 
spalvos kortų su žaidimo klausimais. A, C, D dalyse klausimų eiliškumas kortų krūvelėse nėra 
svarbus. B dalyje kortos dedamos taip (nuo krūvos viršaus): 1. Ar galėtum šį sakinį išskaidyti 
sakinio dalimis? 2. Ar mėgsti spręsti matematikos uždavinius? 3. Ar galėtum pasakyti, kaip skamba 
Pitagoro teorema? 4. Ar moki daugiau nei dvejas užsienio kalbas? 5. Ar galėtum pasakyti, kokia 
spalva dera su raudona? 6. Ar galėtum paaiškinti, kaip veikia gravitacija? 7. Ar galėtum paaiškinti, 
kas yra integralas? 8. Ar humanitariniai mokslai tau labiau patinka nei tikslieji? 9. Ar galėtum 
atpažįstamai nupiešti žmogaus portretą? 10. Ar žinai cheminę valgomosios druskos formulę? 11. Ar 
lengvai gebi apibūdinti klasės užuolaidų medžiagos struktūrą? 12. Ar sunkiai skaičiuoji be 
skaičiuotuvo? 13. Ar galėtum paaiškinti kaip vyksta fotosintezė? 14. Ar kritikuojamas imi mažiau 
tikėti savimi? 15. Ar atsisėdus prie stalo mokytis tau sunku pradėti? 16. Ar dažniausiai dovanoji 
daiktus, turinčius praktišką paskirtį? 

2. Grįžtamojo ryšio žaidimas 
Žaidimas, kurį žaisdami galite sužinoti apie savo stiprybes ir silpnybes, o tai yra aktualu renkantis 
savo ateities karjerą. Tą patį apie save gali sužinoti ir visa komanda, jei ji nori išsiaiškinti savo 
stiprybes ir silpnybes. 
 

3. Mano karjeros kelias 
Tai yra stalo žaidimas, kurio forma pasirinkta atsižvelgiant į jaunimo laisvalaikio praleidimo būdus. 
Žaidimas sukurtas taip, kad lavintų jaunimo sugebėjimus priimti sprendimus, plėtotų strateginį ir 
kritinį mąstymą. Žaidimo metu supažindinama su įvairiais karjeros vystymo etapais, galima stebėti 
ne tik savo, bet ir kitų žaidėjų karjeros kelią. Gali žaisti 3-ys komandos po 4 žaidėjus. Žaidimas 
trunka 1 val., aptarimams – 0,5 val. 

 
 
 


