
VEIKSMŲ PLANAS 

„Tolesni mano žingsniai siekiant 
įsidarbinti skaitmeniniame 
sektoriuje”

Veiksmų planas „Tolesni mano žingsniai siekiant įsidarbinti skaitme-
niniame sektoriuje” padės jums planuoti savo veiksmus norint pradėti 
mokytis, siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.

Pagrindinis šio veiksmų plano tikslas – motyvuoti jus tapti atsakinga už 
savo mokymosi procesą, planuoti ir įgyvendinti norimus žingsnius.

Rengiant individualų veiksmų planą, kviečiame jus naudotis informacija, 
kurią perskaitysite skaitmeninėse istorijose „Sėkmingos moterys skait-
meniniame darbo rinkos sektoriuje“ bei interaktyviuose skaitiniuose 
„Moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ABC“. 

Rengiant veiksmų planą jums padės konsultantas, kuris suteiks pagalbą 
pasirenkant tinkamus ir reikalingus kvalifikacijos kėlimo kursus. Šiam 
tikslui yra skirtas „Kvalifikavimo arba perkvalifikavimo darbui skaitme-
niniame sektoriuje“ programų rinkinys. 

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų didinimas skatinant moterų  
užimtumą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje
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VEIKSMŲ PLANAS 

„Tolesni mano žingsniai siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje”

Mano motyvacija 
įsidarbinti skaitmenin-
iame sektoriuje

Kokią naudą galiu 
gauti įsidarbindama 
IKT sektoriuje? 

Sėkmės istorija, kuri mane 
labiausiai įkvėpė

Kuo ši istorija panaši į mano 
situaciją?

Kokius veiksmus, įkvėptus sėk-
mės istorijos,  galiu atlikti kad 
įsidarbinčiau skaitmeniniame 
sektoriuje?

Iššūkiai
Mano situacijos 
analizė remiantis 
interaktyviais 
skaitiniais
„Moterų ir vyrų 
lygybės darbo rinkoje 
ABC”
• Ar manau, kad 

tinkamos kvalifikaci-
jos įgijimas darbui 
skaitmeniniame 
sektoriuje padėtų 
man pagerinti savo 
situaciją?

• Su kokiais iššūkiais, 
susijusiais su moterų 
ir vyrų  lygybe, galiu 
susidurti siekiant 
įsidarbinti  skaitme-
niniame  sektoriuje?

Kaip aš galiu įveikti šiuos 
iššūkius?

Savo galimybių skait-
meniniame sektoriuje 
tyrinėjimas

Kokioje srityje norėčiau 
gilinti savo žinias?

⃝ IT paslaugos

⃝ Programinės įrangos kūri-
mas ir testavimas

⃝ Grafinis dizainas

⃝ IT vadyba

⃝ Socialinių tinklų, interneto 
svetainių kūrimas, priežiūra, 
palaikymas

⃝ IT techninė priežiūra

Kokią programą iš nacionalinio 
programų sąvado rinkčiausi 
siekiant įgyti kvalifikaciją 
arba persikvalifikuoti darbui 
skaitmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje?

Mano ateities planai

Kokius veiksmus turiu 
atlikti?

Kada konkrečiai planuoju 
pradėti? 
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