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ĮVADAS 

 

Projektiniam darbui pasirinkau kurti tinklalapį norėdamas išbandyti savo jėgas naujoje 

srityje bei patobulinti jau turimus programavimo įgūdţius. Programavimu domiuosi nuo 

dešimtos klasės. Nusprendţiau pasirinkti būtent šią kūrybinio darbo temą, siekdamas suderinti 

naudą su pomėgiu. Mano darbo pagrindinis tikslas yra palengvinti dešimtų-dvyliktų klasių 

mokinių paieškas renkantis, kur stoti. Pirmi ţingsniai nebūtinai turi būti uţtikrinti, bet juos ţengti 

turime reikiama linkme. Regioninės profesinės, Lietuvos aukštosios mokyklos, jų siūlomos 

studijuoti profesijos, reikalavimai stojant, reikalingi egzaminai ir kiti svarbūs punktai, 

padėsiantys apsispręsti ir pasirinkti, kur stoti ir ką studijuoti – pagrindinė mano tinklalapio 

medţiaga. XXI a. mokiniai turi kur kas didesnį pasirinkimą nei ankstesnės kartos, todėl jiems yra 

daug sunkiau apsispręsti, ką pasirinkti. Tobulėjant technologijoms ir sparčiai besivystant 

pasauliui, atsiranda vis naujų profesijų, apie kurias nebuvome girdėję, pavyzdţiui: naujųjų 

medijų kalba (Kauno technologijos universitetas), daiktų interneto inţinerija (Vilniaus Gedimino 

technologijos universitetas). Ţinių trūkumas apie siūlomas profesijas neretai sukelia problemų, 

nes mokykloje pasirenkami dalykai, kurių daţnam neprireikia stojant. Dar svarbiau yra egzaminų 

pasirinkimas, nes jų rezultatai nulems mokinių šansus įstoti į pasirinktą profesiją. Reikia 

atsiminti, kad daţniausiai yra reikalaujama lietuvių kalbos, matematikos, istorijos egzaminų 

rezultatų. Ţinodamas, ko jam reikia, mokinys jausis geriau, stengsis pasirinktų dalykų pamokose, 

taip pagerindamas savo rezultatus ir per daug nenusimindamas nuosmukiu kitų dalykų, kurių jam 

gali neprireikti, pamokose. Tai yra savotiška motyvacija tikslo siekimui. Mano sukurtas 

profesinių mokyklų tinklalapis ir yra skirtas paskatinti bei sustiprinti tą motyvaciją padedant 

tinkamai pasirenkant profesiją. Tokie svarbūs punktai, kaip atstumas, vietovė ir reikalavimai 

neretai būna uţmiršti ir neapgalvojami. Tai sudaro papildomų problemų stojantiems. Patogaus 

dizaino tinklalapiu bus lengva naudotis netgi neįgudusiems kompiuterio vartotojams. Papildomi 

pagalbiniai tinklalapiai su informacija ir naujienomis studijų ir universitetų pasaulyje leis 

artimiau susipaţinti su pasirinkta mokslo kryptimi bei studijų programa.  
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DĖSTYMAS 

 

Kas paskatino rinktis šį darbą?  

          Pasiūlymą gavau dar dešimtoje klasėje: tinklalapių kūrimas mane sudomino, todėl 

paklaustas, ar norėčiau kurti tinklalapį, aš mielai sutikau. Mane motyvavo keletas dalykų. Pirma- 

mačiau daug mokinių, kurie netgi baigę mokyklą neţino, kur stoti, ir tai jiems kelia didţiulių 

rūpesčių, nes  švaistomas brangus apsisprendimo laikas – esant ribotam valstybės finansuojamų 

vietų skaičiui, svarbu spėti pasinaudoti išankstinių stojimų teikiamu privalumu. Ţinodamas šią 

problemą galėjau lengviau apsispręsti, ką talpinsiu savo tinklalapyje. Taip pasirinkęs darbo temą 

aš uţsibrėţiau tikslą padėti mokiniams, kurie ieško sau tinkamos studijų krypties, sutaupyti laiko 

ieškant informacijos, susijusios su studijomis.  

Kodėl  savo tinklalapiui pasirinkau tinklalapių kūrimo programą „Joomla“? 

Savo tinklalapiui kurti pasirinkau nemokamą tinklalapių kūrimo programą „Joomla“. 

Tinklapių kūrimo programų pasirinkimas yra didelis, bet pradėjus kelti reikalavimus, ko aš noriu 

iš savo būsimo tinklalapio, ratas sumaţėja ir daugelis siūlomų programų atkrenta, nes yra labai 

primityvios ir pritaikomos tik kuriant maţos apimties tinklalapius arba tik titulinius lapus. 

Programa „Joomla“ man pasirodė geriausias variantas. Ţinoma, palyginus su profesionalaus 

lygio programomis, uţ kurias reikia mokėti, jos galimybės yra ribotos, bet „Joomla“ yra lanksti, 

patogi naudotis, greitai ir lengvai prieinama visiems norintiems. Turėdamas maţai patirties 

tinklalapių kūrimo srityje aš labai greitai prie jos pripratau ir išmokau naudotis. Informatyvus 

pagrindinis meniu leidţia greitai ir lengvai susipaţinti su turimais įrankiais, kuriuos pasitelkiau 

tolesniam naudojimui kuriant tinklalapį. Kuriant dizainą galima imti pavyzdį iš profesionalų 

sukurtų dizainų, kurie tinka įvairios paskirties tinklalapiams. Programa „Joomla“ tinka tiek 

naujokui, tiek patyrusiam vartotojui, kadangi šios programos galimybės yra tikrai didelės. 

Kodėl reikalingi profesinių ir aukštųjų mokyklų tinklalapiai? 

Profesinių ir aukštųjų mokyklų tinklalapiai yra išsigelbėjimas dešimtų, dvyliktų klasių 

mokiniams, kurie dar nėra apsisprendę, kokia kryptimi norėtų tęsti savo mokslus. Tinklalapiuose 

pateikiama informacija yra svarbi norintiems stoti į  mokyklą ir studijuoti pasirinktą profesiją, 

nes atsiţvelgdami į keliamus pageidaujamai studijų krypčiai reikalavimus, mokiniai gali 

susidaryti savo vidurinės mokyklos tvarkaraštį, kuris juos tenkins. Norintiems toliau tęsti studijas 

po vidurinės mokyklos yra svarbu ţinoti, ko iš jų reikalaus stojant. Tai yra, kokie reikalingi 
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dalykai, kokie minimalūs paţymiai, reikiamų egzaminų rezultatai (nes kartais tinka ir ne 

egzamino balas). Visa tai sudaro visumą, kuri ir lemia, ar mokinys bus priimtas ar ne. 

Tinklalapiuose pateikiama informacija yra išsami. Galimų profesijų pasirinkimas yra platus, 

nurodomos įgyjamos specialybės, kompetencijos, galimas jų pritaikymas, išdėstomas studijų 

planas, jo struktūra, kreditų kiekis, įgūdţių stiprinimo programos; nurodomas dalykų, kuriuos 

vidurinėje mokykloje turėtų pasirinkti mokinys, sąrašas. Pavyzdţiui, norintiems studijuoti 

logistiką, stojamąjį balą sudaro šie dalykai:  matematika – 0,4 balo; istorija/geografija – 0,2 balo; 

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas – 0,2 balo. Ir galiausiai likusius 0,2 balo 

galima gauti uţ dalyką, kuris nesutampa su pirmuoju ir antruoju (Tarptautinė teisės ir verslo 

aukštoji mokykla). Ţinant keliamus pageidaujamai profesijai reikalavimus, lengviau galima 

susitelkti ir gilinti ţinias reikalingose srityse. 

Kuo geras mano kurtas tinklalapis? 

Šis tinklalapis  yra pirmas rimtas mano darbas virtualioje erdvėje. Norėjau, kad mano 

tinklalapiu naudotis galėtų visi, kam to reikia, kad jis būtų lengvai visiems prieinamas ir patogus 

naudoti. Išsikelta uţduotis iškėlė sunkumų, nes yra ţmonių, kurie retai arba visai nesinaudoja 

kompiuteriu, arba naudojasi, tačiau pagalbinių tinklalapių, kuriuose informaciją reikia atrasti 

patiems, paieška jiems yra sunkiai įkandama uţduotis. Mano kurto tinklalapio paprastas ir 

negluminantis pagrindinis puslapis yra informatyvus – jame trumpai aprašoma, ką galima rasti 

šiame tinklalapyje. Visa informacija yra aiškiai matoma ir prieinama, nepaslėpta po keliais 

sluoksniais informacijos ir paieškos. Iš abstrakčių ir apibendrinančių sričių pereinama konkrečių 

ir aktualių dalykų paieškos link. Pavyzdţiui, gyvenantiems arba norintiems studijuoti Kauno 

regione paprasčiausiai reikia paspausti „Kauno regioninės mokyklos“ ir jie bus nukelti į kitą 

puslapį, iš kurio galės tęsti savo kelionę reikiama linkme – būtent su profesinių ir aukštųjų 

mokyklų paţintimi Kauno regione. Trumpai aprašytas profesijų sąrašas leis susidaryti nuomonę 

apie pasirinktą mokyklą. Jeigu mokinys nuspręs, kad jam patinka jo pasirinkta profesinė ar 

aukštoji mokykla, jis galės pasiekti pagrindinį pačios pasirinktos mokyklos tinklalapį paspaudęs 

šalia esančią nuorodą. Tokiu būdu mano tinklalapis yra susietas su daugeliu kitų profesinių ir 

aukštųjų mokyklų tinklalapiais. Mano tinklalapis yra lyg tarpinė stotelė, į kurią sueina daugybė 

kitų tinklalapių, todėl vietoj ilgo pavienio ieškojimo, jas visas galima rasti ir pasiekti iš vienos 

svetainės, taip palengvinant informacijos apie mokslo įstaigas paieškas. Toliau pateiktame 

paveikslėlyje matoma apibendrinta svetainės schema. 
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1 pav. Tinklalapio schema 

 

Tinklalapio kūrimas 

 

Tinklalapio pagrindu pasirinkau vieną iš „Joomla“ siūlomų fonų. Jis nerėţia akies, yra 

paprastas, bet ne per daug. Informaciją rinkau iš pačių profesinių ir aukštųjų mokyklų 

tinklalapių. Stengdamas išvengti informacinio potvynio, savo tinklalapyje pateikiu 

minimalų informacijos kiekį, kuris leistų susidaryti pradinę nuomonę, o tiems, kurie 

susidomės ir norės pasidomėti plačiau ir išsamiau, palikau nuorodą į pagrindinį profesinės 

ar aukštosios mokyklos tinklalapį. Pagrindiniame puslapyje lankytojas matys viršuje eilutę, 

kurioje bus keturių Lietuvos regionų hipersaitai, nukelsiantis į trumpą (keturių) mokyklų 

sąrašą, kuriame yra mokiniams svarbiausia informacija- galimų mokomųjų sričių sąrašas ir 

jo apačioje esantys hipersaitai, kurie juos nukels į pagrindinį mokyklos tinklalapį arba 

tiesiai į mokyklos kontaktų sąrašą. 

Pagrindiniame profesinės ar aukštosios mokyklos tinklalapyje mokiniai galės išsamiau 

susipaţinti su juos dominančia studijų sritimi, suţinoti būtent jų pasirinktos profesinės ar 



7 

 

aukštosios mokyklos reikalaujamus stojamuosius rezultatus, dalykus, pasiūlymus, 

kontaktinę informaciją. Bus išdėstyti svarbiausi pagrindiniai aspektai renkantis profesiją. 

 

2 pav. Tinklalapio pagrindinis puslapis 

 

 

 

 

Tie, kurie nėra apsisprendę dėl savo ateities planų, abejoja dėl savo tinkamumo vienai ar kitai 

specialybei, galės išbandyti save atlikdami galybę testų iš Mukis.lt (mokinių ugdymo karjerai 

informacinė svetainė). Mokinių ugdymo karjerai informacinės svetainės nuoroda taip pat bus 
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įtraukta į mano kuriamą tinklalapį ir bus galima lengvai ir greitai pasiekti testus pagal lankytojo 

poreikius – kiekvienas testas turės savo nuorodą, nereikės ieškoti ir naršyti kitoje svetainėje, bus 

galima „eiti“ trumpiausiu keliu. Tai didelė pagalba apsisprendţiant dėl karjeros, kuriant ateities 

planus, vertinant save, apibrėţiant preliminarias savo galimybes. Testai skirti susidaryti nuomonę 

apie savo numanomas ir esančias galimybes, atskirti svajones nuo realybės - paţvelgti į save iš 

šalies. Testuose uţduodami klausimai yra aktualūs ne tik mokyklos ar namų gyvenime, bet ir 

įvairiose gyvenimiškose situacijose. 

Asmenybės testai padės atskirti savo teigiamas savybes nuo neigiamų. Taip vartotojas galės 

suţinoti, ką ir kaip reikia koreguoti savo charakteryje, norint pasiekti uţsibrėţtus tikslus. 

Pašalinus neigiamas savybes (arba gal tiksliau būtų įvardinti kaip netinkamas savybes), bus 

paprasčiau siekti tikslo, tai padės ne tik moksluose, bet ir stojant į universitetą, bendraujant su 

įvairiais asmenimis. Taip pat veiks ir asmens teigiamos savybės. Atradus savyje naujų teigiamų 

gebėjimų, galima juos ugdyti ir taip koreguoti savo gyvenimą, profesinius ir karjeros 

pasirinkimus. Protas ir gabumai yra ne viskas, didelį vaidmenį turi ir ţmogaus gebėjimas save 

pristatyti, realizuoti. Taip pat išryškintas neigiamų ir teigiamų savybių skirtumas, kaip minėta, 

padės ne tik mokslams, bet ir įvairioms gyvenimo situacijoms: viešam kalbėjimui, bendravimui, 

darbo pokalbiui. Asmenybės tipo testai leis išsamiau paţinti save. Nuoširdţiai atsakius į 

klausimus gali išryškėti savybės ir charakterio bruoţai, apie kuriuos anksčiau neţinojote arba 

bandėte juos slopinti, kas ţino, galbūt jie yra bilietas į sėkmingą ateitį. Norėdamas patikrinti šių 

testų patikimumą, stengiausi juos atlikti pats ir galiu uţtikrinti, kad rezultatai atspindi tiesą. 

Pasirodo, aš esu aktyvistas ir daugiau remiuosi intuicija nei faktais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Asmenybės testo pavyzdys 
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Kitas svarbus testas - karjeros testas. Atlikdami šį testą, mokiniai galės apsvarstyti kiekvieną 

situaciją, pagalvoti, ar iš tikrųjų taip elgtųsi vienoje ar kitoje situacijoje. Atlikus testą, 

susumuojami atsakymai, ir aiškiai matosi, ar pildantysis sugebėtų išlaikyti darbo vietą, koptų 

karjeros laiptais ar išliktų pastovus. Atsiţvelgus į rezultatus ir savikritiškai apmąsčius savo 

pasirinkimus, yra paprasčiau siekti kompromiso ir atsisakyti to, kas galbūt priveda prie neigiamų 

pasirinkimų arba įvertinus asmenybės testus, keisti savo elgesį taip, kad galutinis rezultatas 

privestų prie pageidaujamų lūkesčių. Atlikus karjeros testą, kitas ţingsnis būtų tinkamo darbo 

testas. Pasirinkus savo pageidaujamą sritį ir atlikus testą, iš gautų rezultatų galima spręsti, ar 

asmuo yra tinkamas šio tipo darbui, ir ar jis yra/bus perspektyvus darbuotojas, o gal jam reikėtų 

ieškoti kitokios profesijos. Vėlgi, kaip minėjau anksčiau, pradėję anksti rinktis informaciją apie 

pageidaujamas studijų sritis, mokiniai turi galimybę koreguoti savo asmenybę arba pasirinkimus.  
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IŠVADOS 

 

 Apibendrindamas savo kūrybinį darbą, t. y., profesinių ir aukštųjų mokyklų tinklalapį, 

galiu pateikti šias išvadas. 

 Pasirinkus aktualią temą darbui ir gerai susipaţinus su vartotojo lūkesčiais, galima 

tiksliau ir patogiau sudėti informaciją, kuri yra reikalinga būsimam profesinės ar aukštosios 

mokyklos studentui.  

 Tinklalapiui kurti renkantis programą reikalinga turėti sąrašą reikalavimų pačiam 

tinklalapiui ir tada rinktis iš esamos pasiūlos. Pasirinkta nemokama programa „Joomla“ 

prieinama kiekvienam, paprasta naudoti, patraukli akiai, neatitraukianti dėmesio nuo pagrindinių 

dalykų– t. y., informacijos, skirtos studijoms. 

 Profesinių ir aukštųjų mokyklų tinklalapiai padeda būsimiems studentams rasti reikiamą 

informaciją -  studijų kryptis, siūlomas profesijas, studijų trukmę, kainas ir t. t.  

 Mano sukurtas tinklalapis naudingas tuo, kad jame surinkta ir susisteminta informacija 

apie pagrindines Lietuvos profesines ir aukštąsias mokyklas. Informacija pateikta aiškia paprasta 

forma, neuţtvindant vartotojo informacijos pertekliumi, tinklalapis lengvas naudoti netgi 

neįgudusiems kompiuterio naudotojams. Trumpai tariant, viskas surinkta vienoje vietoje ir 

pateikta nesudėtingai. 

 Pateiktos nuorodos į asmenybės, karjeros, darbo testus padės mokiniams realiau įvertinti 

savo gebėjimus, stipriąsias ir silpnąsias savybes, išryškinti kompetencijas, tokiu būdu 

palengvinant apsisprendimą būsimai profesijai.  

 Kuriamo tinklalapio tikslas buvo padėti mokiniams lengviau gauti informaciją apie 

profesines ir aukštąsias mokyklas, jų siūlomas specialybes, profesijų aprašus, studijų trukmę, 

būsimos studijų vietos kontaktus. Taip pat tinklalapyje pateikta informacija padės mokiniams 

susivokti dėl savo asmenybės tinkamumo konkrečiai profesijai arba bent jau krypčiai. Tinklapyje 

pateikta informacija atitinka savo paskirtį. 
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