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Mokykloje mokiausi gamtamokslių klasėje ir buvau įsitikinusi, kad studijuosiu veterinariją arba 

mediciną, tačiau taip pat po pamokų visuomet aktyviai veikiau jaunimo organizacijose, mokinių 

savivaldoje. Buvau pasiruošusi laikyti chemijos, biologijos egzaminus, bet paskutinį pusmetį 

supratau, kad aš ištikrųjų domiuosi ir noriu veikti visai ką kita - tai, ką darau po pamokų, kad mane 

domina jaunimo politika ir noriu rinktis socialinius mokslus. Taip, buvo nelengva staiga pasirinkti 

istoriją A lygiu ir pasiruošti egzaminui per trumpą laiką, tačiau esu pavyzdys, kad jei tik kirba noras 

- viskas įmanoma! Taigi, šiuo metu studijuoju socialinę politiką. 

Šios studijos yra dalis manęs, dalis mano „profilio”. Dar prieš pradedant studijas pradėjau dirbti 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje (LiJOT) su Eurodesk bei jaunimo informavimu ir 

konsultavimo (JIK) tinklu, jauniems žmonėms geriau žinomu kaip Žinau viską. Galiu patvirtinti, 

kad praktikoje visi procesai galbūt ir vyksta kiek kitaip, nei mokomės universitete, tačiau šios 

studijos tikrai nepamaišo, priešingai, tik papildo žiniomis bei akademiškumu ir padeda priimti 

geresnius sprendimus praktiškai! Tai, ką išmokdavau universitete, galėjau pastebėti ir pritaikyti 

galvojant apie JIK sistemos kūrimą Lietuvoje. Mokantis apie sprendimų priėmėjus, jų veiksmus 

per jaunimo politikos prizmę stebėjau, o kaip gi Lietuvoje veikia procesų įgyvendinimas tose 

institucijose, kurių veiklą analizuodavau studijose, šiuo atveju, Jaunimo reikalų departamente ar 

Socialinės apsaugos darbo ministerijoje, daugiau sužinojau apie Europos Sąjungos institucijas. 

Nors tiek studijose, tiek darbe sekėsi puikiai, prieš metus, pradėjus mokytis 3 kurse, pradėjau 

jausti neužtikrintumą ir abejoti ar tikrai teisingame kelyje esu. Norėjau pauzės nuo veiklų sūkurio 

ir pokyčių, todėl pateikiau parašiau prašymą akademinėms atostogoms. Per tą laiką pakeičiau 

darbą, o svarbiausia savo požiūrį. Darbą jaunimo politikos srityje užbaigiau, o nuo rudens grįžau 

tęsti studijų. Supratau, kad esu iš tų smalsiųjų, kuriems patinka mokytis visą gyvenimą: 

universitete ar už jo durų.  

Šiuo metu dirbu startuolyje Teachers Lead Tech, kur su komanda siekiame atnešti pokytį į 

švietimo sistemą mokydami pradinių klasių mokytojus technologinės kūrybos. Čia kasdien 

dirbdama taip pat sužinau daug naujų dalykų, tačiau būtent studijose išmoktas bruožas vertinti ir 

analizuoti sprendimus plačiau, padeda pasiekti geresnių rezultatų. 

Man patinka stebėti žmones, galvoti, kokiose sistemose gyvename, į viską žiūrėti globaliai, prieš 

priimant bet kokį sprendimą pažvelgti į įvairias nuomones, pagalvoti apie galimas pasekmes. 

Asmeniškai man būtent tai ir yra esminis šių studijų programos išskirtinumas ir privalumas. 

Mąstymas, kurio kartais labai pasigendu. Tad noriu palinkėti ir priminti, kad mokslas ir praktika 

yra puikus duetas. Sujungus akademines žinias ir lygiagrečiai pritaikant jas praktikoje, galima 

pasiekti kur kas sėkmingesnių rezultatų. 


