
 
 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

ŠVIETIMO AKADEMIJA 

 

 

 

Sigita Miliauskienė 

 

DIRBANČIŲ IR KARTU STUDIJUOJANČIŲ JAUNŲ MAMŲ KARJEROS IR ŠEIMOS 

DERINIMO PATIRTYS 

 

CAREER AND FAMILY RECONCILIATION EXPERIENCES OF WORKING AND 

STUDYING YOUNG MOTHERS 

                                                                                    Magistro baigiamasis darbas 

 

 

Švietimo vadybos studijų programa, valstybinis kodas 6211MX022 

Edukologijos studijų kryptis 

 

 

                                                                                                                                              

Vadovas (ė): Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė 

                                                                  (Moksl. laipsnis,  vardas, pavardė)         (parašas)       (data) 

 

                                            Apginta:       Prof. dr. Lina Kaminskienė 
                                                                  Švietimo akademijos kancleris                   (parašas)         (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas, 2021  

 

 

 



2 

 

TURINYS 
 

 
 

TURINYS 2 
SANTRAUKA 3 
SUMMARY 4 

PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS 5 
ĮVADAS 6 

1.DIRBANČIŲ IR STUDIJUOJANČIŲ JAUNŲ MAMŲ KARJEROS IR ŠEIMOS 

DERINIMO TEORINIAI ASPEKTAI 8 

1.1.Jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo samprata 8 

1.1.1.Dirbančių ir studijuojančių jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo samprata 8 

1.1.2.Vyro vaidmuo jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimo perspektyvoje 10 

1.1.3.Darbdavių požiūris į jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimą 12 

1.1.4.Karjeros valdymo bei planavimo ypatumai švietimo įstaigose 14 

2. NARATYVINIO IR EKSPERTINIO INTERVIU APIE DARBO, ŠEIMOS IR KARJEROS 

DERINIMĄ APŽVALGA 17 

2.1. Naratyvinio ir Ekspertinio interviu metodologija 17 

2.1.1. Tyrimo dalyvių charakteristikos 21 

3. NARATYVINIO IR KOKYBINIO TYRIMŲ APIE DARBO, ŠEIMOS IR KARJEROS 

DERINIMĄ REZULTATAI 23 

3.1. Dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų darbo, šeimos ir karjeros derinimo 

rezultatai 23 

3.1.1. Darbo, studijų ir šeimos derinimo istorija 23 

3.1.2. Šeimą, karjerą ir studijas derinti skatinantys veiksniai 27 

3.1.3. Savęs vertinimas darbo, studijų ir šeimos derinimo takoskyroje 28 

3.1.4. Aplinkinių žmonių reakcija į dirbančias, studijuojančias jaunas mamas 30 

3.1.5. Vyro vaidmens svarba 31 

3.1.6. Darbdavio kuriamos sąlygos 33 

3.1.7.  Naratyvinio tyrimo duomenų apibendrinimas 34 

3.2. Kokybinio ekspertinio interviu apie švietimo įstaigų specialistų požiūrį į šeimą ir karjerą 

derinančius studentus rezultatai 36 

3.2.1. Kokybinio ekspertinio interviu duomenų apibendrinimas 42 

IŠVADOS 44 
REKOMENDACIJOS 46 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 47 
PRIEDAI 50 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SANTRAUKA 
 

Raktiniai žodžiai: jauna šeima, karjera, lyčių stereotipai, asmens savirealizacija, lyčių 

vaidmenys 

Tyrimo problema: Pastebėta, jog derindamos tėvystę ir karjerą jaunos šeimos susiduria su 

tam tikrais sunkumais. Dažniausiai tokiose šeimose kyla veiklų derinimo, laiko planavimo, finansinių 

išteklių dilemos. Joms atitinkamai sunku susidėlioti prioritetus, atsirinkti pagrindines vertybes ir 

normas, kurios padėtų siekti tiek šeimos darnumo, tiek profesinių aukštumų. Sunkiausia tai, jog 

daugelis atliktų tyrimų rodo, jog šeimose vyrauja tradicinis požiūris, kuris teigia, jog būtent moteris 

yra atsakinga už namų ūkį bei vaikų priežiūrą. Todėl, sprendžiant šią, jaunų mamų, kurios nori nuolat 

tobulėti, siekti profesinių žinių ir mokslų derinant tai su šeimos puoselėjimu, problemą, yra svarbu 

išsiaiškinti faktorius, trukdančius tokioms mamoms varijuoti tarp šeimos, darbo ir studijų bei 

numatyti pagrindinius veiksnius, kurie padėtų spręsti šią problemą.  

Tyrimo klausimas: Kokie yra dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų karjeros ir 

šeimos derinimo ypatumai studijų laikotarpiu? 

Tyrimo objektas: Karjeros ir šeimos derinimas studijų laikotarpiu 

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo studijų laikotarpiu 

ypatumus 

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, Naratyvinis interviu, Kokybinis ekspertinis 

interviu; Duomenų teminė analizė; Kontent (turinio) analizė 

Esminės išvados: 1. Pirmiausia, dirbančios ir kartu studijuojančios mamos turi atrasti pusiausvyrą ir 

susidėlioti svarbiausius prioritetus, turi priimti tam tikrus vaidmenų pokyčius ir pasikeitimus 

gyvenime, turi pasverti ir įsitikinti bei neabejoti savo noru realizuoti save, siekti aukštesnių tikslų ir 

motyvuotai juos įgyvendinti. 2. Tiek vyras, tiek moteris turi vienodai auklėti vaikus, pasiskirstyti 

namų ruošos darbais, atsižvelgti į vienas kito norus ir poreikius taip suteikiant vienas kitam galimybę 

siekti aukštesnių tikslų bei uždavinių. 3. Atrandant pusiausvyrą tarp šių sričių moterims labai svarbi 

darbdavių teikiama socialinė, ekonominė bei emocinė paramos. 4. Prieš pradedant planuoti savo 

karjerą, jaunam žmogui svarbi savianalizė, savęs vertinimas, savų tikslų ir poreikių suradimas. Tai 

priklauso nuo turimų įgūdžių, turimos patirties, pomėgių. Reikalinga nuolat tobulinti savo gebėjimus, 

turtinti turimas žinias, domėtis naujovėmis, nebijoti pokyčių. 5. Naratyvinis tyrimas leido suprasti, 

jog jaunos mamos  susiduria su neigiama aplinkinių reakcija; negalėjimu skirti pakankamai laiko 

norimai sričiai; susiklosčiusiomis nepalankiomis aplinkybėmis skatinančiomis prisiimti sau visą 

atsakomybę; užplūdusioms įvairialypėms emocijoms ir jausmais.  6. Švietimo specialistai išryškino 

egzistuojančią problemą tarp studentų – stereotipų taikymas.  
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SUMMARY 
 

Key words: Young family, career, gender stereotypes, personal self-realization, gender roles 

The problem of the research. Most often, in  families there are dilemmas of coordination of 

activities, time planning, financial resources. Accordingly, it is difficult for them to set priorities, 

select core values and norms that would help to achieve both family cohesion and professional 

heights. The hardest part is that many studies show that the traditional approach prevails in families, 

which states that it is the woman who is responsible for the household and childcare. Therefore, in 

addressing this issue of young mothers who want to continually improve, to pursue professional 

knowledge and science combined with fostering the family, it is important to identify the factors that 

prevent such mothers from varying between family, work and study, and to anticipate key factors.                      

The ąuestion of the research: What are the peculiarities of career and family reconciliation of working 

and studying young mothers during the study period? 

The object of the research: Reconciling career and family during the study period  

The aim of the research: To find out the peculiarities of young mothers' career and family 

reconciliation during their studies 

The method of the research: Analisis of scientific literature, Narrative interview, Qualitative 

expert interview; Thematic analysis of data; Content analysis  

Main results: 1. First of all, working and studying mothers must find a balance and set the 

most important priorities, must accept certain changes of roles and changes in life, must weigh and 

be convinced and do not doubt their willingness to realize themselves, pursue higher goals and 

implement them motivatedly. 2. Both men and women must bring up their children equally, distribute 

housework, take into account each other's wishes and needs, thus giving each other the opportunity 

to achieve higher goals and objectives. 3. Social, economic and emotional support provided by 

employers is very important for women in finding a balance between these areas. 4. Before planning 

one's career, self-analysis, self-assessment, finding one's own goals and needs are important for a 

young person. It is necessary to constantly improve one's abilities, to enrich one's existing knowledge, 

to be interested in innovations, not to be afraid of change. 5. Narrative research made it clear that 

young mothers face a negative reaction from others; inability to devote sufficient time to the desired 

area; encouraging them to take full responsibility in the face of adverse circumstances; flooded with 

diverse emotions and feelings. 6. Education specialists highlighted the existing problem among 

students - the application of stereotypes.  
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PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS 
 

ASMENS SAVIREALIZACIJA – tai vienas iš Maslow poreikių hierarchijos komponentų. 

Žmogus realizuoja save išpildydamas savo norus, pasirinkdamas norimą veiklą, tai yra, 

patenkindamas savo pagrindinius gyvenimo poreikius (Vveinhardt, Gulbovaitė, 2013) 

DARBAS - Žmogaus sąmoninga veikla, skirta jo poreikiams tenkinti, reikalingoms 

materialinėms vertybėms gaminti ir paslaugoms teikti. Klasikinis darbo skirstymas į fizinį ir protinį 

tampa vis problemiškesnis dėl nuolat didėjančio darbo procesų sudėtingumo, fizinio ir protinio darbo 

elementų sąsajos (Lietuvos Respublikos terminų bankas) 

JAUNA ŠEIMA -  Šeima, kurios kiekvienas iš sutuoktinių arba vieną ar daugiau vaikų 

(įvaikių) vieni auginantys motina ar tėvas yra ne vyresni kaip 35 metų (Lietuvos Respublikos terminų 

bankas) 

KARJERA -  tai   stimulas, verčiantis individą siekti geresnių darbo rezultatų ir  besitęsiantis 

visą gyvenimą. Karjera dažnai siejama su sėkme. Tačiau, kalbant apie asmens karjerą organizacijose, 

ji  suvokiama kaip įgūdžių ir  kompetencijų plėtra, o  asmens sėkmė yra individuali. Jeigu individas 

patenkintas savo    darbu, niekas negali teigti, kad    jo  karjera nesėkminga. Ne  visi   trokšta vadovauti. 

Daugumai žmonių karjeros siekis   –  tai   tam tikro tobulėjimo mėgstamoje srityje ar  profesijoje 

planavimas (Petkevičienė, 2013) 

LYČIŲ STEREOTIPAI – yra apibendrintas įsitikinimas apie žmonių grupę. Kartu su 

emocijomis ir polinkiu atitinkamai elgtis stereotipai suformuoja išankstines nuostatas, kurios veikia 

socialinių reiškinių vertinimą. Stereotipai lyčių atžvilgiu atsiranda, kai bendrinius požymius, 

nuomones arba vaidmenis automatiškai priskiriame vienos iš lyčių atstovui (Rutkauskienė,  

Gudliauskaitė – Godvaidė,  2011).  

LYČIŲ VAIDMENYS – socialinės ir elgesio normos konkrečioje kultūroje laikomos 

visuotinai socialiai priimtomis tam tikros biologinės lyties asmenims (European Institute for gender 

equality) 

MAMA – Motina yra stipriai biologiškai susieta su vaiku: ji nešioja kūdikį įsčiose, gimusį 

maitina krūtimi, nuolat būna greta, todėl jos įtaka vaikui didesnė (Rusteikaitė, 2006) 

STUDIJOS - Būdas, sudarantis sąlygas asmeniui įgyti teoriniu pasirengimu ir moksliniais 

tyrimais grindžiamą aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, taip pat mokslinį laipsnį (apgynus 

disertaciją) (Lietuvos Respublikos terminų bankas) 

TĖTIS – „Tėvo meilė nėra gražus priedas – ji yra būtina sąlyga vaiko gyvenimo būtinybė” 

(Rusteikaitė, 2006) 
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ĮVADAS 
 

Tyrimo aktualumas. Šeima ir darbas – tai dvi reikšmingiausios institucijos žmonių 

gyvenime. Šiuolaikinėje visuomenėje tiek vyrai, tiek moterys turi galimybę įsilieti į darbo rinką. 

Tačiau kalbant apie jaunas dirbančias bei kartu studijuojančias moteris, dažnai kyla šių dviejų 

vertybių derinimo problema. Iš tiesų, visos šeimos, auginančios mažamečius vaikus susiduria su laiko 

planavimo, pareigų pasiskirstymo iššūkiais. Tuo pačiu, darbas, studijos taip pat atima bei reikalauja 

daug laiko, žinių, nuolatinio mokymosi ir kantrybės. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymo paskirtis – „užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač 

kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi“ (Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymas). Vadinasi visi sprendimai, pasirinkimai šeimoje priklauso nuo vyro ir moters 

vienodai. Todėl norint palaikyti bei užtikrinti santykių pusiausvyrą ir išsilaikyti konkurencingoje 

profesinėje  veikloje, reikalinga sukurti sąlygas derinti šeimą ir karjerą atsisakant nuostatos, jog būtent 

moteris yra atsakinga už šeimos puoselėjimą. Dovilė Burgienė, viena iš asociacijos „Lyderė“ steigėja 

teigia, jog moterims nėra sudarytų sąlygų prisiimti profesinės naštos, kai visą save turi skirti vaikams 

ir buičiai. Tai pagrindžia statistikos dapartamento duomenys, jog moterys Lietuvoje buičiai skiria 

daugiau laiko nei vyrai, todėl jų pasiruošimas ir galimybės darbo rinkoje itin skiriasi.  („Mūsų šalyje 

daug stiprių, potencialo turinčių moterų“, 2018).   

Tyrimo naujumas. 2016 metais atliktame tyrime apie jaunų šeimų tėvystės ir karjeros 

projektavimo patirtis analizuojant šeimų pasakojimus buvo išskirti keturi veiksniai, pagrindžiantys 

šeimos ir karjeros derinimo aspektus: kintantis šeimos modelis, pokyčių valdymas, karjeros valdymas 

ir palaikanti aplinka (Tandzegolskienė, I.,  Tamoliūnė, G., 2016).  Tyrimo rezultatai parodė, jog gimus 

vaikui stiprėja atsakomybės jausmas bei keičiasi poros tarpusavio santykiai. Pastebėta, jog 

dažniausiai jaunose šeimose vyrauja tradicinis vaidmenų pasiskirstymas, kai už finansus šeimoje 

atsakingas tėtis, na o mama lieka atsakinga už namų ūkį ir vaikų priežiūrą bei auklėjimą. Kalbant apie 

jaunas mamas, kurios anksčiau laiko grįžo į darbą, galima išskirti pagrindinį faktorių – 

savirealizacijos trūkumą. Tai reiškia, jog jos nori tobulėti, įgyvendinti savo norus, tapti finansiškai 

nepriklausomos. Čia atsiranda noras derinti šeimynines, profesines bei akademines veiklas bei atrasti 

tarp jų tam tikrą pusiausvyrą. Todėl, remiantis tyrimo rezultatais, jaunose šeimose vaiko gimimas yra 

faktorius, kuris paspartina ir padeda tėvams priimti sprendimus profesiniais ir akademiniais 

klausimais, todėl tėvai turi gerai apgalvoti bei aptarti visas galimas situacijas bei variacijas šeimos, 

studijų ir darbo derinimo perspektyvoje.  
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Tyrimo problema.  Derindamos tėvystę ir karjerą jaunos šeimos susiduria su tam tikrais 

sunkumais. Dažniausiai tokiose šeimose kyla veiklų derinimo, laiko planavimo, finansinių išteklių 

dilemos. Joms atitinkamai sunku susidėlioti prioritetus, atsirinkti pagrindines vertybes ir normas, 

kurios padėtų siekti tiek šeimos darnumo, tiek profesinių aukštumų. Sunkiausia tai, jog daugelis 

atliktų tyrimų rodo, jog šeimose vyrauja tradicinis požiūris, kuris teigia, jog būtent moteris yra 

atsakinga už namų ūkį bei vaikų priežiūrą. Todėl, sprendžiant šią, jaunų mamų, kurios nori nuolat 

tobulėti, siekti profesinių žinių ir mokslų derinant tai su šeimos puoselėjimu, problemą, yra svarbu 

išsiaiškinti faktorius, trukdančius tokioms mamoms varijuoti tarp šeimos, darbo ir studijų bei 

numatyti pagrindinius veiksnius, kurie padėtų spręsti šią problemą.  

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo studijų laikotarpiu 

ypatumus 

Tyrimo klausimas. Kokie yra dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų karjeros ir 

šeimos derinimo ypatumai studijų laikotarpiu? 

Tyrimo objektas. Karjeros ir šeimos derinimas studijų laikotarpiu 

Tyrimo uždaviniai:  

1.  Apibūdinti dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimo 

sampratą; 

2. Išsiaiškinti vyro vaidmenį dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų šeimos ir 

karjeros derinimo perspektyvoje; 

3. Išsiaiškinti darbdavių požiūrį į jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimo galimybes; 

4. Apžvelgti karjeros valdymo bei planavimo ypatumus švietimo įstaigose; 

5. Atskleisti dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimo 

ypatumus; 

6. Atskleisti švietimo įstaigose vyraujantį požiūrį į studentus, derinančius šeimą ir 

karjerą. 

Tyrimo metodai.  

Mokslinės literatūros analizė 

Naratyvinis pusiau struktūruotas interviu 

Ekspertinis interviu 

Duomenų teminė analizė 

Kontent (turinio) analizė 

Baigiamojo darbo struktūra: Įvadas, 3 skyriai, 4 poskyriai, 13 skyrelių, 1 paveikslas, 3 

lentelės, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, kurį sudaro 40 pozicijų, priedai. Magistro 

baigiamojo darbo apimtis 51 puslapis. 
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1. DIRBANČIŲ IR STUDIJUOJANČIŲ JAUNŲ MAMŲ 

KARJEROS IR ŠEIMOS DERINIMO TEORINIAI ASPEKTAI 
 

1.1. Jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo samprata 
 

Pirmu tyrimu buvo norima išsiaiškinti kokias strategijas taiko jaunos mamos planuodamos 

karjerą ir šeimą, reikia nustatyti pagrindines jaunų mamų derinimo galimybių bei patirčių apibrėžtis. 

Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis ekspertinis (struktūruotas interviu) interviu, kurio pagalba 

apklausti švietimo įstaigų specialistai ir klausiama jų nuomonė apie studentų studijų, šeimos ir 

karjeros derinimą. 

 

1.1.1. Dirbančių ir studijuojančių jaunų mamų karjeros ir šeimos derinimo samprata 

 

Empiriniai tyrimai rodo, kad ištekėjusios, sukūrusios šeimą moterys yra mažiau linkę 

įsitraukti į darbo rinką (Mubeen, Syed Harim, 2017).  Jos dažniausiai dėl šeimyninių įsipareigojimų 

susiduria su iššūkiais, trukdančiais joms tobulėti, trukdančiais jų saviraišką. Todėl gana dažnai tokios 

moterys linkusios atidėti arba atsisakyti profesinės veiklos. Dvidešimt pirmame amžiuje didelis 

rūpestis kyla dėl galimos lyčių nelygybės aspekto. Tai verčia kelti klausimus, kodėl būtent moterys 

turi varijuoti tarp šeimos ir karjeros derinimo ir kokius išteklius jos turi panaudoti derindamos šiuos 

veiksnius.  

Lambert išryškina 4 šeimos ir darbo sąveikos tipus: (Reingardienė, 2004)  

• Segmentacija. Šis tipas paryškina šeimos ir darbo individualumą, paryškina jų skirtumus, 

teigia, jog šios dvi institucijos yra kaip du, nuo vienas kito nepriklausomi segmentai; 

• Kompensacija. Šiam tipui priskiriamos situacijos, kai nepasitenkinimas, vienos ar kitos 

sferos realizavimo stoka kompensuojama didesniu įsitraukimu į kitą veiklą; 

• Persidengimas. Vadovaujantis šiuo tipu dažniausiai darbinė, profesinė veikla sukelia 

problemų ją perkialiant į šeimą ar laisvalaikį; 

• Prisitaikymas. Prisitaikymo procese šeimos ar darbo veikla ribojama norint pagerinti tam 

tikros sferos poreikius.  

Reingardienės, J. (2004) atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai pasitaikantys tipai jaunų 

moterų tarpe yra persidengimo ir prisitaikymo. Tai parodo, kad jaunos mamos jaučia pasitenkinimą 

būdamos šeimoje, tačiau kartu jos nori būti įvertintos bei pačios tobulėti ir pasinerti į profesinę veiklą. 

Taigi, atsiranda pagrindas tikėti, jog šeima ir darbas gali būti vienas kitą stiprinantys ir papildantys 

veiksniai.  
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Darbas, toks kaip namų ūkio priežiūra, vaikų priežiūra ir auginimas paprastai yra 

neapmokamas ir ekonomiškai nematomas. Na, o vyriškas darbas apibrėžiamas kaip apmokamas, 

finansiškai matomas ir prestižinis (Megan, Jones, Tara,  Teel,..., 2020). Toks apibūdinimas išryškina 

visuomenėje  susidariusį  stereotipą apie lyčių vaidmenis šeimoje. Aprašytame Megan S. Taros 

L…(2020) straipsnyje minima, jog jau nuo senų laikų dažniausiai buvo tikimasi, jog jaunos moterys, 

turinčios karjerą, profesijas, tokias kaip teisė, medicina, akademinė bendruomenė, verslas, atsisako 

jų, kai jos tampa motinomis. Šias mintis grindžia Jungtinėse Amerikos valstijose atlikto tyrimo 

rezultatai, kuriuose teigiama, jog net 43 %, dvigubai daugiau nei jaunų tėvų,  jaunos motinos palieka 

visą savo profesinę veiklą, karjerą gimus pirmam vaikui.  Jos palieka darbą vadovaujantis visuomenės 

kuriamomis teorijomis, susijusiomis su pagrindiniais motinystės instinktais ir pareigomis, kurios jas 

stabdo atlikti kelis vaidmenis vienu metu. Remiantis šiais stereotipais, dirbančios ir siekiančios 

mokslo, žinių jaunos motinos yra suprantamos kaip mažiau atsidavusios ir įsipareigojančios. Todėl 

labai svarbu paneigti šiuos nusistovėjusius stereotipus ir padėti jaunoms mamoms siekiančioms 

įgyvendinti savo karjerinius siekius atrasti motyvacijos tai derinti ir padaryti. Geras to pavyzdys yra 

Heather, K., Galbraith, Q....(2020) atlikti tyrimai bei apybraižos apie dirbančias jaunas motinas, 

kuriose teigiama, jog dirbančios motinos jaučia didesnį pasitenkinimą savo veikla nei neturinčios 

vaikų. Jos puikiai gali apimti kelis vaidmenis ir juos atlikti. Todėl motinystės ir karjeros derinimas 

gali būti puikus suderinamumo variantas ir pasitenkinimo priežastis.  

Joona Andersson P. (2017) analizuodama ryšį tarp motinystės ir darbo, pateikė įžvalgas, 

kuriose teigiama, jog tapusios motinomis moterys darbe pasiekia daug efektyvesnių rezultatų negu 

neturinčios vaikų. Jos sugalvoja geresnių verslo idėjų, atranda daugiau rinkos galimybių ir dėl to 

pradeda dirbti geriau. Pasak tyrimo autorės, moterys, susilaukusios vaikų turi pakankamai 

motyvacijos ir ambicijų, kurios padeda siekti užsibrėžtų tikslų (Joona Andersson, 2017). Šis autorės 

tvirtinimas dar kartą verčia daryti prielaidą, kad vis dėlto darbas, šeima yra suderinami tarpusavyje, 

vienas kitą papildantys dariniai. Kalbant apie darbo ir išsilavinimo siekiančias mamas, verta paminėti 

2010 metais atlikto tyrimo rezultatus, kurie atskleidė, jog akademinėje terpėje jaunos motinos siekia 

daktaro laipsnio kur kas dažniau nei vyrai (Stinchfield, Tracy, Trepal, 2010). Jos nė kiek nenusileidžia 

vyrams ir nesuteikia jiems galimybių užimti aukštus postus bei vietas kaip yra įprasta. Apskritai, toks 

įsitraukimas į akademinę bendruomenę jaunas mamas tik paskatina žengti karjeros laiptais, ypač, kai 

joms yra sudaromos visos sąlygos derinti tai su šeimos poreikiais. Tai reiškia, jog jaunos mamos tikrai 

gali atrasti pusiausvyrą tarp darbo, mokslų ir šeimos, tik tam reikia pačios nusiteikimo ir noro. 

Apibendrinant, galima teigti, jog vis dėlto šeimos, studijų ir karjeros derinimas gali 

egzistuoti ir egzistuoja. Jaunos mamos geba pamatuoti ir atsirinkti joms svarbiausias, joms tinkamas 

veiklas, nors ir atlikti tyrimai parodė, jog visuomenėje vis dar yra skirtingų jaunų moterų, mamų 

požiūrių: kai jauna mama labiau vertina šeimą, tačiau vis tiek pasirenka ir profesinę nors ir mažiau 
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apmokamą veiklą; kai jauna mama labiau vertina darbą taip mažiau laiko praleidžiant su šeima; kai 

jauna mama stengiasi suderinti šeimos gyvenimą su profesine veikla ir išvengti derinimo konfliktų.  

Šie apibendrinti gana skirtingi požiūriai puikiai atspindi jau tyrinėtus šeimos ir darbo sąveikos tipus, 

pagal kuriuos išsiaiškinta, jog dažniausiai moterys, šiuo atveju jaunos mamos vadovaujasi 

persidengimo ir prisitaikymo modeliais, kuriems būdinga moterų išskiriami prioritetai, emocinis 

įsitraukimas į tam tikrą sritį bei noras pasiekti savo tikslus.  

 

1.1.2. Vyro vaidmuo jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimo perspektyvoje 

 

Souha R. Ezzedeen ir Kristen G. Ritchey (2009) atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti, kaip 

jaunos mamos sugeba derinti aukštas pareigas su šeima bei kokią įtaką derinimui turi jaunų mamų 

partneriai, sutuoktiniai. Buvo apklaustos 25 moterys, užimančios vadovių pareigas. Taip pat buvo 

gilinamasi į jų padarytą karjeros pažangą ir šeimos gyvenimą. Buvo įdomu sužinoti, kaip šie du 

veiksniai įtakojo vienas kitą siekiant išlaikyti pusiausvyrą, atspindinčią jų vertybes ir aplinkybes 

(Ezzedeen, Souha, Ritchey, Kristen, 2009). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog būtent partneriai, 

sutuoktiniai atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant ambicingų jaunų moterų karjeros ir šeimos 

pusiausvyros. Jų emocinis palaikymas, patarimai, skatinimas, techniniai patarimai yra ypač svarbūs 

moteriai. Įdomu tai, jog tyrimo rezultatuose išryškėjo, kad vyro/partnerio karjera ir kilmė yra svarbūs 

aspektai leidžiantys moteriai tinkamai pasirinkti ir suteikia galimybę derinti šeimą ir karjerą. Tai 

reiškia, jog abu partneriai turi atsižvelgti į vienas kito poreikius, veiklas, palaikyti vienas kitą, 

tinkamai paskirstyti ir išmokti planuoti vykdomus šeimos ir karjeros darbus. Tam tikra prasme, tik 

pozityvus požiūris leidžia vienas kitam pradėti ir vystyti savo norimas veiklas. 

Kalbant apie vaidmenų pasiskirstymą jaunose šeimose, svarbu paminėti tradicinį ir 

egalitarinį šeimos modelius (Galdauskaitė, 2018). Jau nuo seno susiformavęs požiūris, jog šeimoje 

turi vyrauti būtent tradiciniai vaidmenys, pabrėžiant, kad būtent vyrai yra atsakingi už šeimos 

finansinį išlaikymą ir jie visai neturi prisidėti prie namų ūkio, vaikų priežiūros. Kitaip tariant, 

egzistuojant tradiciniams vaidmenims šeimoje, dažniausiai jaunos mamos nesiryžta siekti 

išsilavinimo, profesinio pasisekimo taip likdamos prie namų ruošos ir  vaikų.  Keičiantis visuomenei, 

pradėjo ryškėti ir kisti toks požiūris į šeimą, kuriame jau atsirado lyčių lygybės ir pareigų 

pasiskirstymo perspektyvos. Tai reiškia, jog moterys pradėjo norėti tobulinti savo žinias, realizuoti 

save, drąsiau įgyvendinti savas idėjas, mintis. Remiantis Galdauskaitės D. (2018) atlikto tyrimo 

duomenimis, pereinant nuo tradicinio iki egalitarinio šeimos modelio pradėjo ryškėti darbo ir šeimos 

vaidmenų derinimo konfliktas. Padidėjęs jaunų mamų, moterų poreikis siekti karjeros pradėjo daryti 

neigiamą poveikį šeimos vidiniams santykiams ir partnerių suderinamumui: pokyčiai šeimoje 

atsirandantys dėl vyrų perimamų pareigų iš karjeros siekiančių jaunų moterų turi būti priimti tinkamai 
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ištiesiant vienas kitam pagalbos ranką. Tik didelių pastangų dėka, šeimoje gali atsirasti stipri šeimos 

ir karjeros derinimo dermė. Šias jaunų moterų šeimos ir darbo derinimo apybraižas patvirtina 2016 

metais atliktas tyrimas apie moterų, auginančių vaikus, sunkumus derinant šeimą ir karjerą (Bielskytė, 

Smilgienė, 2016).  Remiantis tyrimo rezultatais, autorės išskyrė pagrindinius faktorius, kurie padeda 

jaunoms mamoms siekti mokslo, žinių, tobulėjimo profesinėje veikloje derinant tai su šeimyniniu 

gyvenimu: vaidmenų pasikeitimas su vyru ir tolygus darbo bei pareigų pasidalijimas šeimoje. Šie 

veiksniai puikiai apibūdina šiuolaikinės visuomenės požiūrį į  šeimą bei išryškina  egalitarinius lyčių 

vaidmenis šeimos ir karjeros derinimo takoskyroje.  

Remiantis Vokietijoje darytomis analizėmis apie vyro ir moters vaidmenų bei laiko 

pasiskirstymą, galima teigti, jog tiek vyrai, tiek moterys geba lanksčiai, savarankiškai atlikti namų 

ruošos darbus paliekant laiko ir kitoms sferoms, šiuo atveju, darbui (Molina, Alberto, 2015). Kitaip 

sakant, namų ūkio darbai, vaikų auklėjimas nė vienai lyčiai nedaro neigiamo poveikio darbui, 

studijoms bei karjerai ir atvirkščiai. Toks požiūris parodo tikrąjį santykį šeimoje ir norėjimą išvengti 

darbo ir šeimos konflikto. Kita vertus, šeimos ir darbo derinimo perspektyvoje iškyla trukdis, kuris 

tampa sunkia užduotimi šeimoje, kai vis dėlto, motina gauna mažesnes pajamas nei jų vyrai. Tokios 

situacijos dažniausiai egzistuoja kaimo vietovėse, kuriose šeimos modelis tampa labiau tradicinis 

(Molina, Alberto, J., 2015). Pastebima tendencija, jog šiose vietovėse tikslo siekiančioms mamoms 

vien noro neužtenka. Joms reikalingi tam tikri ištekliai, aplinkinių parama, kurios pagalba jos galėtų 

įsitvirtinti ir būti darbo rinkoje. Taip pat labai svarbus aspektas – laiko paskirstymas. Svarbu, jog abu 

sutuoktiniai gebėtų lanksčiai derinti darbo valandas su vaikų priežiūros valandomis. Taigi, kalbant 

apie šią visuomenėje egzistuojančią problemą, kaip nelygybė tarp kaimo ir miesto vaidmenų 

pasiskirstymo atžvilgiu, reikėtų kalbėti kuo dažniau ir ieškoti tam skirtų sprendimo būdų.  

Haines Victor, Bilodeu...(2018) pateikia atliktų tyrimų išvadas, kuriose teigiama, jog vis 

dėlto dirbančios moterys prisiėma daugiau atsakomybės namų srityje, ruošoje nei vyrai. Autoriai 

pabrėžia, kad vis dar kylantis nesuderinamumas tarp šeimos ir darbo yra būtent moters problema 

(Haines Victor, Bilodeu, 2018). Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, jog dirbantys vyrai ir moterys 

susiduria su skirtingomis problemomis, susijusiomis su darbo ir namų poreikiais ir ištekliais, kurie 

tik paryškina vyro ir moterų vaidmenų skirtumus šeimos ir darbo derinimo perspektyvoje. Skiriasi jų 

požiūris į laiko valdymą, į uždirbamas pajamas bei reikalingą aplinkinių teikiamą paramą. Kitaip 

tariant, šio tyrimo rezultatai atskleidė, jog skirtumai tarp lyčių vaidmenų pasiskirstymo vis dar 

egzistuoja ir juos reikia kuo skubiau suvienodinti siekiant sumažinti konfliktą tarp darbo ir šeimos 

tiek vyro, tiek moters atžvilgiu.  

Kaip Ruitenberg J. (2014) įžvalgos apie moterų ir vyrų vaidmenis darbo ir šeimos derinimo 

takoskyroje parodė, suvokimas apie lyčių lygybę šeimos ir darbo gyvenime, visuomenėje išliko ne ką 

ir pakitęs. Moterys, jaunos mamos, norėtų siekti karjeros aukštumų, tačiau savo norą slopina dėl 
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susiformavusios aplinkinių nuomonės ir joms tenka priimti vaidmenų nelygybę įsitvirtinimo darbo 

rinkoje atžvilgiu. Nors atlikus tyrimą, atsirado ir tokių respondenčių, kurios nelygybės visai nejaučia 

ir susiklosčiusią situaciją, kurioje jos pagrindinis vaidmuo būti namie ir auklėti vaikus, vertina kaip 

natūralų dalyką (Ruitenberg, 2014). Toks susiformavęs ir nuo seniai išlikęs požiūris tik dar labiau 

supriešina vyro ir moters vaidmenis ir daro neigiamą įtaką jų šeimos ir darbo, karjeros derinimo 

būdams. Kitaip sakant, toks požiūris stabdo ir trukdo daryti pažangą ir tobulėti siekiant tikslų 

įgyvendinimo.  

Apibendrinant, galima daryti prielaidą, jog jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimui iškyla 

problema – lyčių vaidmenų stereotipai vienas kitam sudarantys tam tikrą priešpriešą. Viena vertus, 

tai kyla iš aplinkinių reakcijų bei nusistovėjusių nuostatų, kad moterys turi likti namie, rūpintis 

vaikais, o vyrai rūpintis šeimos finansine gerove, kita vertus jaunoms mamoms kyla savirealizacijos 

jausmas, noras būti svarbiai bei išgirstai ir finansiškai nepriklausomai. Esant šiems faktoriams 

atsiranda vyro nepasitenkinimas esama padėtimi ir taip kyla santykių nesuderinamumo konfliktas. 

Kaip to išvengti, priklauso nuo pačių vyro ir moters požiūrių ir gebėjimo tinkamai bei lanksčiai 

planuoti šeimos ir darbo procesus. Tai reiškia, kad abu šeimos nariai turi prisitaikyti vienas prie kito 

poreikių, vienas kitą skatinti bei motyvuoti priimant lemiamus sprendimus taip išvengiant 

konfliktinių situacijų.  

 

1.1.3. Darbdavių požiūris į jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimą 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje didelis dėmesys yra skiriamas jaunoms šeimoms, jų įsitvirtinimui 

darbo rinkoje derinant tai su šeimyniniu gyvenimu, vaikų priežiūra. Daugelis valstybių siekia 

užtikrinti lyčių nelygybes darbo rinkoje ir paskatinti bei paspartinti būtent moterų profesinę veiklą. 

Kaip jau žinoma, vaikų turinčios jaunos šeimos patiria tam tikrus sunkumus. Vienas jų gali būti 

apibūdintas vienu iš atvejų, kai dirbanti jauna moteris turi kartu atlikti ir namų užduotis, kurios yra 

neabejotinai svarbios ir turi būti atliktos dienos metu. Jei darbdavys nėra linkęs atsižvelgti į jaunų 

šeimų, šiuo atveju jaunų mamų poreikius, tai gali sukelti didelius trikdžius jų šeimos ir karjeros 

derinimui. Todėl labai svarbus aspektas – tinkamai bei lanksčiai reaguoti į darbuotojų problemas ir 

atitinkamai padėti jiems jas spręsti. Kaip įprasta, iš darbuotojo tikimasi, jog jis dirbs ilgas darbo 

valandas, bet kuriuo metu bus prieinamas ne tik darbdaviams, bet ir klientams, taip pat galės paaukoti 

savo gyvenimą už darbo ribų (Glass, Fodor, 2017). Bėda, kad jaunos motinos visa to negali užtikrinti 

100 %, nes jos turi laviruoti tarp darbo ir šeimos atsižvelgiant į vienos ar kitos sferos atitinkamus 

reikalavimus. Atsižvelgiant į šią susidariusią kliūtį, darbdaviai nerimauja ir į jaunas mamas žiūri kaip 

į turinčias mažiau kompetencijos ir lūkesčių išsilaikyti darbo rinkoje. Analizuojant naujausius 

tyrimus, atliktus Jungtinėse valstijose, daugumos jaunų mamų pasitraukimą iš profesinės veiklos 
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paskatina darbdavių šališkas požiūris jų atžvilgiu (Glass, Fodor, 2017). Vis dėlto, daliai  respondenčių 

profesionalių mamų pavyko išsilaikyti darbo rinkoje, nors darbdavių šališkas požiūris į jas ir 

sumažino jų apsukas karjeros srityje. Pasak jų, vadovai iš tiesų teikia didelę įtaką nelygybei darbo 

vietoje ir įvardina to priežastis: pačių vadovų suvokimas apie darbuotojų, šiuo atveju, jaunų, 

ambicingų mamų, tinkamumą bei darbo poreikius. Galimi to sprendimo būdai atsispindi pateiktame 

jaunų mamų sąraše, kuris buvo sudarytas remiantis Whittington A. (2018) atlikto tyrimo apie karjeros 

ir motinystės derinimą duomenis. Taigi, jaunos mamos iš darbdavių tikisi didesnio konkurencingo 

atlyginimo, didesnės galimybės derinti darbinius reikalus su vaikų priežiūra taip užsitikrinant tą pačią 

poziciją darbe ir lanksčias darbo valandas, kurios užtikrintų šeimos ir karjeros derinimo galimybes. 

Tai pagrindiniai faktoriai padėsiantys sustiprinti darbdavio ir darbuotojų, šiuo atveju, jaunų mamų 

santykius ir pasitikėjimą vienas kitu, nes tik pasitikėjimas ir pagalba atneš sėkmę pačiai organizacijai. 

Visgi, atlikti tyrimai Lietuvoje parodė, jog darbdaviai nėra linkę toleruoti nuolatinį darbo ir šeimos 

derinimą, jie vertina, jog būtent moterų atsakomybė spręsti šeimos problemas ir prižiūrėti vaikus 

(Kairienė, B., Jančaitytė, Kolbergytė, 2009). Nors remiantis jų pateiktais rezultatais matoma, jog 

darbdaviai stengiasi sukurti jaunoms mamoms ir tėčiams lanksčius darbo grafikus, lanksčias darbo 

vietas. Šiuos atlikto tyrimo rezultatus papildo 2017 metais atlikta apžvalga, kurioje pagrindžiamas vis 

dar egzistuojantis neigiamas darbdavių požiūris į jaunas mamas (Vyšniauskienė, 2017).  Kitaip 

tariant, jaunos moterys nuolat jaučia diskriminaciją iš savo darbdavių, kuri jaučiama nelanksčiu darbo 

grafiku, suteikiamomis nepilnomis darbo valandomis ir aiškiu požiūriu, jog būtent vyrai yra vertesni 

būti darbo rinkoje nei moterys, kurios, anot jų, turėtų būti tik namų aplinkoje. Atsižvelgiant į  turimus 

duomenis, galima kelti klausimą, kokios priežastys lemia tokį darbdavių nusiteikimą ir kaip pakeisti 

jų požiūrį bei matomą priešpriešą jaunų, ambicingų ir siekiančių savo tikslų mamų atžvilgiu. 

Žvelgiant iš teigiamos pusės, Reingardienės J. (2006) požiūriu, jaunos mamos įsiliejimas į 

darbo rinką po motinystės ir vaiko priežiūros atostogų yra palankus tiek darbdaviui, tiek pačiai 

moteriai, nes: 

• Padeda moterims derinti darbą ir šeimą bei užtikrinti darbo rinkos funkcionavimą išsaugant 

darbo vietą ir grįžti į ankstesnį darbą vos gimus vaikui. Šiuo atveju yra palaikomas santykis su darbo 

rinka; 

• Suteikia galimybę išsaugoti specialistus; 

• Suteikia galimybę stiprinti žmogiškąjį kapitalą ir jį valdyti produktyviau; 

• Suteikia darbui našumo; 

• Mažina nedarbingumo lygį; 

• Skatina tikslingiau planuoti šeimos ir darbinius santykius. 
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Šie veiksniai visgi suteikia pozityvumo jaunų mamų darbo ir šeimos derinimo perspektyvai. 

Žinodami ir vadovaudamiesi šių faktorių egzistavimu, darbdaviai iš tiesų turėtų pamatuoti ir vertinti 

savus darbuotojus, šiuo atveju, jaunas mamas taip joms suteikiant palankias darbo sąlygas. 

Taigi, išanalizavus darbdavio požiūrį į jaunų, studijuojančių mamų šeimos ir darbo derinimo 

galimybes, galima daryti išvadą, jog šioje plotmėje iškyla darbdavio nepasitikėjimo dirbančiomis 

jaunomis mamomis aspektas, kuris pasireiškia nelanksčiu darbo grafiku, nepaskirtomis užduotimis, 

nepatikimu žvilgsniu ir pan.. Taigi, peršasi mintis, kad pačios jaunos mamos nuolat turi įrodinėti savo 

darbdaviams, kad jos geba derinti šeimą ir darbą bei atsakingai atlikti pavestas užduotis. Atsižvelgiant 

į Reingardienės J. (2006) pateiktas įžvalgas apie teigiamas šeimos ir darbo derinimo puses tiek 

darbdavio, tiek jaunų moterų atžvilgiu, labai svarbu, jog pats darbdavys padėtų moteriai atrasti tą 

pusiausvyrą, tinkamai paskirstyti šeimos ir darbo vaidmenis, sistemingai planuoti laiką ir suteikti 

tinkamą socialinę paramą. Sugrįžimas į darbo rinką yra ganėtinai sunkus procesas, kuriam reikia įdėtų 

pastangų ir susikaupimo. Tai tam tikras iššūkis ne tik jaunai mamai, bet ir pačiam darbdaviui 

susidoroti su šiais iškylančiais sunkumais. Dauguma šiai temai nagrinėti pasitelktų tyrimų parodė, 

jog pačiam darbdaviui norėtųsi, jog būtent darbas, o ne šeimos reikalai taptų svarbesni darbuotojui, 

tad šis teikiamas prioritetas sukelia dar didesnių problemų integruojantis į darbo rinką. Todėl itin 

svarbu atkreipti dėmesį ir stengtis suderinti prioritetines veiklas atsižvelgiant į abiejų pusių interesus.  

 

1.1.4. Karjeros valdymo bei planavimo ypatumai švietimo įstaigose 

 

Sprendimų priėmimas karjeros klausimais yra iš tiesų nelengva užduotis jaunam žmogui. Šis 

procesas susideda iš savęs pažinimo, profesinių ir karjeros tyrimų. Pirmiausia, jis turi pažinti save, 

suprasti ko jis iš tikrųjų nori ir siekia, daug domėtis, gilintis ir mokintis tuos sprendimus priimti 

teisingai. Todėl gairėse studentams apie asmeninės karjeros valdymą pabrėžiama, jog „priimant 

karjeros sprendimus vien tik žinių ar informacijos apie save ir savo galimybes nepakanka – reikia 

žinoti, kaip priimami karjeros sprendimai, išmokti tinkamai apsispręsti“ (Valickas, Chomentauskas, 

it kt, 2005). Vadinasi, jaunas žmogus turi įdėti daug darbo ir pastangų norėdamas įgyvendinti 

užsibrėžtus karjeros tikslus ir uždavinius, tuo labiau derinant tai su kitomis ne ką mažiau svarbiomis 

sritimis – šeima ir studijomis.  

Yra išskiriami 4 karjeros planavimo gebėjimų sritys: (Gailevičiūtė, 2014) 

 Mokymosi/socialinių gebėjimų. Tai susiję su jauno žmogaus savarankiškumu, naujų 

žinių, informacijos plėtojimu ir įgijimu, gebėjimu bendrauti bei prisitaikyti; 

 Profesinė/darbo pasaulio pažinimo. Kalba eina apie prisitaikymą darbo aplinkoje, apie 

darbo vertybes, įpročius, produktyvumą; 
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 Asmeninė/savęs pažinimo. Tai susiję su savęs analizavimu, ieškojimu, su naujų 

gebėjimų atradimu ir jų panaudojimu. 

Atsižvelgiant į šiuos apibrėžimus, jaunas žmogus siekdamas karjeros turi aprėpti nemažai 

sferų. Kitaip tariant, studentui reikia prisijaukinti bei išlaikyti autonomiškumą, tobulinti savo 

socialinius gebėjimus, tuo pačiu turi siekti profesinio tobulėjimo, kompetencijų gerinimo. Galiausiai 

jaunas žmogus turi nepamiršti ir savo turimų vertybių, asmeninių savybių, kurios suteikia tam tikrą 

pagrindą vystytis tolimesniems karjeros sprendimams.  

Kalbant apie karjeros pasirinkimo galimybes lyčių atžvilgiu, moterys pasirenka lengviau 

derinamas su darbu ir šeima studijų programas. (Valickas, Rosinaitė, ir kt, 2012). Taip pat šioje 

metodinėje priemonėje užsimenama apie visuomenėje nusistovėjusius stereotipus į moteriškąją ir 

vyriškąją puses . (Valickas, Rosinaitė, ir kt ,2012). Tai reiškia, jog vis dar atsiranda stereotipiška 

nuomonė apie vyriškų ir moteriškų specialybių pasirinkimą. Todėl toks požiūris gali  apsunkinti 

moterų karjeros planavimo ir valdymo procesą taip įsitvirtinant darbo rinkoje. Vadovaujantis 

pateiktomis įžvalgomis, dėl šių priežasčių moterys dažniausiai pasirenka eiti lengvesniu keliu, 

pasirenka tokia sritį, kurioje jos jaučiasi komfortabiliai ir emociškai stabiliai. Tokį vis dar vyraujantį 

stereotipinį visuomenės nusistatymą pagrindžia Londono universitete atlikti tyrimai, kurių rezultatai 

parodė, jog siekti karjeros moterims trukdo požiūris į jas, kaip į pagrindines vaikų globėjas, namų 

tvarkytojas. Tol, kol šis požiūris egzistuos, moterys kovos su galimybėmis turėti gerą karjerą, tuo 

labiau kovos su galimybe tai derinti su kitomis sritimis (Beauregard, 2007).  

A. Parsons išryškina tokius karjeros projektavimo principus, kurie tik dar labiau 

pagrindžia karjeros planavimo sampratą: (Smailyt, 2014) 

- Geras savęs pažinimas; 

- Geras pasirenkamos profesijos ypatumų žinojimas; 

- Mokėjimas teisingai šiuos du žinojimus derinti ir jų išdavoje priimti teisingą profesinį 

apsisprendimą.  

„Teisingas profesinis apsisprendimas yra labai sudėtingas procesas, reikalaujantis kruopštaus 

ir ilgo darbo tiek savęs, tiek profesijos pažinimo srityje, todėl nei savianalizė, nei profesijos 

pažinimas, paremti stebėjimais ar testais, negali būti patikimais karjeros projektavimo tyrimo 

metodais, nes geriausiai žmogus save ir profesiją pažįsta veikloje“ (Pukelis, 2006). Vadinasi, 

planuojant karjerą, labai svarbu visapusiškai save paruošti: išmokti analizuoti save, savo poelgius, 

asmenines savybes, gilintis ir nuolat domėtis pasirinkta profesija, mokėti savo turimas žinias 

pritaikyti esamoje situacijoje.  Norėdamas susiplanuoti karjerą ir ją pakreipti teisinga linkme, jaunas 

žmogus privalo motyvuotai siekti savo tikslų, jis turi žinoti, ko jis nori iš tiesų. Taip pat labai svarbu, 

jog tikslų jis siektų aktyviai ir nesustotų pusiaukelėje, kol neįgyvendins užsibrėžtų uždavinių. 
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Galiausiai, labai svarbu į visą situaciją pažiūrėti lanksčiai ir gebėti prisitaikyti prie esamų sąlygų bei 

aplinkybių. 

Taigi, apžvelgus jauno žmogaus karjeros planavimo procesą, galima daryti išvadą, jog tai yra 

itin kruopštus, atsakingas darbas. Pirmiausia, jaunas žmogus turi atsakyti sau į klausimą, kokios 

karjeros, kokia profesija jį domina. Apžvelgus pagrindinius karjeros planavimo etapus, galima teigti, 

jog norint susiplanuoti ir siekti norimos karjeros, reikia ne tik profesinių žinių, bet ir savęs pažinimo. 

Tai reiškia, jog jaunas žmogus turi ne tik pažinti save, atskirti ir valdyti savo emocijas, bet mokėti 

priimti savus pliusus bei minusus. Taip pat svarbu numatyti galimas būsimos karjeros veiklas bei 

perspektyvas, kurių pasekoje bus lengviau nusimatyti pagrindinius tikslus ir uždavinius.  
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2. NARATYVINIO IR EKSPERTINIO INTERVIU APIE DARBO, 

ŠEIMOS IR KARJEROS DERINIMĄ APŽVALGA 
 

             Pirmuoju tyrimu buvo siekiama atskleisti jaunų mamų patirtis derinant karjerą ir 

šeimą studijų laikotarpiu. Skyriuje apžvelgiama pasirinkto kokybinio tyrimo metodika, 

charakterizuojami tyrime dalyvaujantys asmenys. Antrajam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis 

ekspertinis (struktūruotas interviu) interviu, kurio pagalba apklausti švietimo įstaigų specialistai ir 

klausiama jų nuomonė apie studentų studijų, šeimos ir karjeros derinimą. 

 

2.1. Naratyvinio ir Ekspertinio interviu metodologija 
 

Siekiant išsiaiškinti kokias strategijas taiko jaunos mamos planuodamos derinti šeimą, 

studijas ir karjerą, tyrimui atlikti pasirinktas naratyvinio tyrimo metodas. Pagrindinis šio metodo 

aspektas – pasakojimas, tam tikras žmogaus tikrovės suvokimas, priemonė mūsų protui lengviau 

priimti ir konstruoti tikrovę (Dessavre, Gama, Ramirez-Marquez, 2019). Todėl remiantis šio tyrimo 

metodologiniu aiškinimu, darbe bus siekiama išsiaiškinti informantų (dirbančių ir kartu 

studijuojančių jaunų mamų) požiūrį, patirtį, nuomonę, kuri padės atskleisti pagrindinius faktorius, 

padedančius joms derinti šeimą ir karjerą studijų laikotarpiu. Hamilton, L., M., Smith, L....(2008) 

savo įžvalgose apie naratyvinį tyrimą teigia, jog tai yra tyrimas, siūlantis tyrėjams būdą mąstyti ir 

dalintis patirtimi. Taip pat tai yra galimybė mokytis vieniem iš kitų, keistis žiniomis, įgūdžiais, 

gyvenimišku supratimu (Hamilton, Smith, 2008). Remiantis naratyvine paradigma, žmogus, 

siekdamas sukurti gyvenimo įvykio ar savo patyrimo reikšmę, stengiasi jį verbalizuoti (Malinauskas, 

Mozerytė, 2011). Jaunos mamos kalbėdamos apie šeimos ir karjeros derinimo patirtis studijų 

laikotarpiu, pateikė savas istorijas unikaliai, specifiškai, atspindint būtent to žmogaus asmenybę bei 

charakterį. Kartu interpretuojant tam tikrus reikšmės formavimo būdus, galime giliau pažinti ir 

suprasti, ką žmogui teko išgyventi vienoje ar kitoje situacijoje (Haninnen, 2004). 

Šis tyrimas bus atliekamas remiantis Socialinio konstrukcionizmo teorija. Pastarojoje 

teigiama, kad socialinę tikrovę aktyviai ir kūrybingai kuria žmonės. Pats žinojimas ir realybės 

suvokimas konstruojamas per žmonių patirtis ir santykius (Varžinskienė, Vasilikaitė, 2017). 

Remiantis socialinio konstrukcionizmo teorija, metodologijoje svarbus santykis tarp tyrėjo ir tyrimo 

dalyvių, kuriame tyrėjas tampa smalsiu, siekiančiu suprasti tyrimo dalyvių gyvenimą ir kuriamas 

prasmes. Na, o tyrimo dalyvės (šiuo atveju, jaunos dirbančios ir kartu studijuojančios mamos) tampa 

svarbiomis savo realybės kūrėjomis ir žinovėmis, gebančiomis taikliausiai papasakoti savo gyvenimo 

istorijas (Varžinskienė, Vasilikaitė, 2017).  
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Ekspertinis interviu metodas parinktas todėl, nes norima labiau įsigilinti į tyrimo dalyvių, 

šiuo atveju, švietimo įstaigų specialistų sukauptą patirtį, jų subjektyvią nuomonę. Interviu buvo 

sudaromas remiantis aiškiu planu, numatant konkrečius klausimus bei jų tvarką. Šiuo atveju labai 

svarbu, jog visi tyrimo dalyviai gautų vienodus klausimus, vienodas jų formuluotes, o užduodami 

klausimai būtų aiškūs, konkretūs.  

Tyrimo proceso eiga. Gilinantis į naratyvinio tyrimo metodologiją, galima išskirti 

pagrindinius žingsnius, padedančius sklandžiai atlikti tyrimą (Dessavre, Gama, Ramirez-Marquez, 

Jose, 2019) (žr. 1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

1 paveikslas. Naratyvinio tyrimo atlikimo žingsniai (parengta darbo autorės pagal 

Dessavre, Gama, Ramirez-Marquez, Jose, 2019) 

1 paveiksle matyti, jog pirmas iš naratyvinio tyrimo etapų yra Duomenų rinkimas iš 

informantų: Duomenys rinkti naratyvinio, pusiau struktūruoto interviu principu. Iš pat pradžių 

sugalvojamas pagrindinis klausimas, kuris padės informantėms (dirbančioms ir kartu 

studijuojančioms jaunoms mamoms) atskleisti savo požiūrį bei turimą patirtį apie šeimos ir karjeros 

derinimą jų gyvenime. Gauta informacija, duomenys surenkami ir išklausomi bei ruošiami sekančiam 

naratyvinio tyrimo etapui.  

Sekantis etapas yra Gautų duomenų  analizavimas išskiriant ir grupuojant reikšmingiausius 

žodžius ir sąvokas: dar kartą išklausomi informančių pasakojimai, mintys, išryškinami pagrindiniai 

aspektai, ieškomos ir įžvelgiamos tam tikros sąsajos, išskiriami svarbiausi teiginiai, kurie bus 

panaudojami trečiame naratyvinio tyrimo žingsnyje. 

Paskutinis etapas yra Išsami turimų duomenų analizė: išryškinus ir atkreipus dėmesį į 

išsakytas pagrindines informančių mintis ir patirtis bei pastebėjimus, atliekama naratyvinio tyrimo 

analizė, kuri dar išsamiau leis įsigilinti ir paliesti dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų šeimos 

ir karjeros derinimo aspektą. 
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Bryman (2008) pateikia kokybinio tyrimo etapus: 

- Bendrieji tyrimo klausimai;   

- Tinkamų situacijų ar dalyvių pasirinkimas; 

- Duomenų rinkimas; 

-  Duomenų interpretavimas;  

- Konceptualus ir teorinis darbas; 

-  Rezultatų aprašymas ir išvados. 

Visi šie etapai yra vienas su kitu susiję. Svarbiausia išsiaiškinti, ką šiuo tyrimu norima 

pasakyti, kas bus tiriama ir kodėl. Tada numatomi tyrime dalyvausiantys tyrimo dalyviai, kurie padės 

atskleisti vyraujančią temą. Visi surinkti interviu duomenys yra susisteminami, išanalizuojami ir 

galiausiai kategorizuojami. Sekančiame etape ieškomos sąsajos tarp kategorijų bei atliekama jų 

interpretacija. Pastaroji aiškinama remiantis teorinėmis įžvalgomis ir galiausiai apibendrinama.  

Tyrimo dalyvių imtis ir atranka. Naratyviniame tyrime dalyvavo 6 jaunos mamos (nuo 21 

metų iki 35 metų). Tai mamos, kurios derina studijas, darbą ir šeimą. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta 

mišri tikslinė atranka: kriterinė ir „sniego gniužtės“ atrankos (Rupšienė, 2007). „Kriterinė atranka yra 

taikoma tada, kai imties vienetai iš populiacijos yra atrenkami, laikantis tyrėjos nustatytų kriterijų“ 

(Bitinas et al. 2008). Šiam tyrimui tyrimo dalyvės buvo atrinktos remiantis šiais kriterijais:  

- Atrinktos jaunos mamos, kurios derina šeimą, darbą bei studijas; 

- Atrinktos tyrimo dalyvės iki 35 metų; 

Taip pat tyrimui atlikti pasirinktas „sniego gniūžtės“ principas. Jo pagalba, tyrimo dalyvės pačios 

pasiūlė jų žiniomis tinkamus pašnekovus.   

Ekspertiniame interviu dalyvavo 4 skirtingų švietimo įstaigų specialistai. Tyrimui atlikti 

buvo pasirinkta tikslinė atranka: kriterinė atranka. (Rupšienė, 2007). Dalyviai buvo atrenkami 

remiantis šiais kriterijais: 

- Dirbantys švietimo įstaigose asmenys; 

- Specialistai, dirbantys studijų skyriuose, studentų karjeros valdymo skyriuose. 

Duomenų rinkimo būdai. Naratyviniame tyrime visi duomenys renkami individualiu 

pokalbiu/naratyviniu pusiau struktūruotu interviu su kiekviena iš jaunų mamų. Todėl taip bus 

užtikrintas glaudus ryšys tarp tyrėjo ir  informanto, bus suteikiama galimybė didesniam jų 

bendravimui ir atvirumui. Siekiant išsikelto tikslo, taikomas naratyvinis interviu padės sulaukti 

efektyvaus tyrimo dalyvių grįžtamojo ryšio, atvirų bei nuoširdžių pasakojimų ir istorijų, kuriose 

atsispindėtų visa informančių turima patirtis, nuomonė apie tyrimo temą, iškilę sunkumai, 

pastebėjimai, vertinimai.  

Kokybiniam tyrimui atlikti buvo sudarytas struktūruotas interviu (žr. 1 priedą). Pastarąjį 

sudarė 6 klausimai. Interviu buvo atliekamas abejoms pusėms patogia ir suderinta forma – nuotoliniu 
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būdu. Prieš atliekant interviu, tyrimo dalyviai buvo supažindinti su analizuojama tema, tyrimo tikslu, 

interviu struktūra bei forma. Klausimai buvo sudarinėjami taip, kad tyrimo dalyviams būtų patogu į 

juos atsakyti. Buvo tikimasi atsakymų išsamumo. Visi duomenys, surinkti iš tyrimo dalyvių yra 

analizuojami, išrenkami reikšmingiausios teorijos ir jos interpretuojamos. 

Tyrimo instrumentas. Naratyviniame tyrime visiems informantams bus užduodami 

pagrindiniai klausimai: Papasakokite kaip jums sekasi derinti karjerą ir šeimą studijų laikotarpiu? 

Kas jus skatina suderinti šias tris sritis? 

Kaip jūs vertinate savo pastangas derinti  darbą, studijas ir šeimą? 

Šie klausimai yra tiesiogiai susiję su analizuota teorine medžiaga bei su tikslinės auditorijos 

pasirinkimu. Informantės turės galimybę atskleisti savo požiūrį bei išdėstyti pagrindines mintis šiuo 

aspektu. Interviu metu tyrimo dalyvėms buvo užduodami papildomi klausimai (žr. 1 priedą). Kadangi 

pokalbių metu tyrimo dalyvės ne pilnai atskleisdavo savo turimą patirtį, retkarčiais joms buvo sunku 

dėstyti mintis, todėl papildomų klausimų pagalba turėjau galimybę pasitikslinti gautus duomenis taip 

dar labiau įsigilindama į gaunamą pašnekovių  patirtį. Po kiekvieno pokalbio tyrimo dalyvių buvo 

klausiama, kaip jos jaučiasi po išsipasakotų istorijų tam, kad būtų galima labiau įsijausti ir įsigilinti į 

jų išgyventas istorijas. 

Ekspertiniame interviu visiems informantams buvo užduodami šie klausimai:  

Kaip dažnai tenka jūsų įstaigoje studentams derinti studijas, šeimą ir karjerą? 

Kaip manote, kokios priežastys lemia tokį jų pasirinkimą? 

Kaip manote, su kokiais sunkumais susiduria studentai derinant studijas, šeimą ir karjerą 

vertinant tai pagal lytį? 

Kokias sąlygas stengiatės sukurti/palaikyti padedant studentams suderinti studijas, šeimą ir 

karjerą? 

Kokias skatinimo priemones naudojate norėdami išlaikyti studentus derinančius studijas, 

šeimą ir karjerą? 

Kaip manote, kokios papildomos priemonės valstybės švietimo įstaigos lygmeniu galėtų 

padėti studentams derinti studijas, šeimą ir karjerą? 

Tyrimo dalyvių atsakymai padės pažvelgti į jaunų mamų studijų, šeimos ir karjeros derinimo 

aspektą edukologiniu požiūriu.  Tyrimo dalyviai kalbėdami apie studentų šeimos, karjeros derinimą, 

atskleis savo visą turimą patirtį, žinias bei subjektyvią nuomonę. Klausimai buvo paruošti iš anksto, 

parengti pagal nagrinėjamą temą.  

Tyrimo etika. Visiems tyrimo dalyviams bus pristatytas tyrimo tikslas, laukiami rezultatai, 

jų panaudojimo tikslai. Atlikdama naratyvinį tyrimą bei ekspertinį interviu remsiuosi šiais etikos 

principais: (Žydžiūnaitė, 2011). 
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Respondentai bus įtraukiami į jį geranoriškumo principu, kuris teigia, jog tyrime negali būti 

jokių žeminančių respondentų orumo ir garbės teiginių, taip pat tiriamieji turės teisę laisvanoriškai 

įsitraukti į tyrimą, patys pasirinkti ar nori dalyvauti ir atsakyti į užduodamus patikslinančius 

klausimus, ar ne. Taip pat respondentai turės laisvę žinoti, kur jų pateikti pasakojimai ir patirtys bus 

panaudoti, kokiu tikslu.  

Taip pat tyrimą atliksiu remiantis pagarbos asmens orumui principu. Viso tyrimo metu bus 

išlaikomas lygiavertis santykis tarp informantų ir tyrimo vykdytojo. Pokalbio metu visi papildomi 

klausimai bus formuluojami taip, kad jie atskleistų būtent tiriamųjų požiūrį į tyrimo objektą, 

klausimai bus formuluojami aiškiai bei konkrečiai.  

Apdorodama duomenis, laikysiuosi dar vieno  tyrimo etikos principų – teisingumo. Tyrėjas 

turės užtikrinti respondentų privatumo išsaugojimą. Taip pat tiriamiesiems užduodami klausimai bus 

susiję su pagrindine darbo tema, tikslu ir uždaviniais. 

Tyrimo ribotumai. Visi naratyvinio tyrimo dalyviai pokalbių metu turės galimybę pateikti 

savo subjektyvią nuomonę apie šeimos ir karjeros derinimo perspektyvas. Pateikiant savo 

pasakojimus, patirtis ir išgyvenimus, tyrėjas turės galimybę artimiau susipažinti su informantėmis, jų 

asmeninėmis savybėmis, patiriamais sunkumais ir sėkmėmis bei atvirkščiai. Dėl šių priežasčių iš 

tyrimo dalyvių bus laukiama skirtingų, įvairiapusiškų nuomonių raiškos (Žydžiūnaitė, 2011). 

Švietimo įstaigų specialistai ekspertinio interviu supažindins su tvarka, padedančia 

studentams derinti šeimą ir karjerą. Kartu pateiks savo nuomonę, išsakys turimą patirtį. Atlikus būtent 

šį struktūruotą interviu, darbas įgaus akademinį lygmenį.  

 

2.1.1. Tyrimo dalyvių charakteristikos 

 

Norint geriau įsigilinti ir suprasti tyrimo rezultatus, pristatoma pašnekovių pagrindinė 

charakteristika.. Pabrėžiama, jog pašnekovių vardai yra išgalvoti. 

1 lentelė. Tyrimo dalyvių charakteristika (parengta darbo autorės) 

Nr. Vardas Amži

us 

Šeimyninė 

padėtis 

Vaikų 

skaičius 

Vaikų 

amžius 

Išsilavinimas Studijų 

programa 

Darbas 

1. Simona 25 Ištekėjusi 1 3 m Aukštesnysis Buhalterinė 

apskaita 

Lietuvos 

paštas 

2.  Kristina 29 Ištekėjusi 1 3,5 m Aukštesnysis Švietimo 

vadyba 

Mokykla 

 3. Daiva 25 Našlė 3 4 m , 

2m(dvyniai) 

Aukštesnysis Reklamos 

vadyba 

Lietuvos 

geležinkeliai 

4. Viltė 35 Partnerystė 5 16 m 

(dvyniai), 5 

m, 3m, 11 

mėn 

Aukštasis BSR cluster 

manager 

(Jungtinis 4 

šalių studijos 

(EKS 6 

lygmuo). 

X Y 

universitetai 
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5. Greta 28 Ištekėjusi 1 1 m Vidurinis Siuvimas, 

drabužių 

konstravimas 

Individuali 

veikla 

6. Brigita 21 Partnerystė 2 1,9 m ir 7 sav. Vidurinis Statyba Individuali 

veikla 

 

Visi interviu pokalbiai vyko nuotoliniu būdu (skype, viber, messendzer) dėl šalyje 

siaučiančios pandemijos covid – 19. Man, kaip tyrėjai, atlikti interviu nuotoliniu būdu buvo gana 

sudėtinga, kadangi manau, jog gyvas pašnekesys tampa daug nuoširdesnis, atviresnis bei nėra jokių 

pašalinių veiksnių, kurie gali sutrikdyti ar nukreipti pašnekovo dėmesį. Tačiau džiaugiuosi, jog būtent 

mano kalbinamos moterys stengėsi drąsiai, aiškiai dėstyti mintis, dalintis   savomis istorijomis, kurias 

pasakodamos parodydavo ir savo emocijas, išgyvenamus jausmus.  

Visi moterų pasakojimai buvo išskaidyti į segmentus, išskirti jų pagrindiniai įvykiai, patirtys. 

Mano, kaip tyrėjos užduotis – surasti panašumų tarp skirtingų tyrimo dalyvių patirčių. Tuo pačiu, 

sudaryti sąryšingus naratyvus, kurie pasakotų apie jaunų mamų darbo, šeimos ir studijų derinimo 

patirtį. 

Norint geriau įsigilinti į ekspertinio interviu ir suprasti tyrimo rezultatus, pristatoma 

pašnekovių pagrindinė charakteristika. 

2. lentelė. Tyrimo dalyvių charakteristika (parengta darbo autorės) 

Eil. Nr. Vardas  Švietimo įstaiga Pareigos 

1. Ekspertas 

nr. 1  

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Karjeros konsultantė ir 

psichologė 

2. Ekspertas 

nr. 2 

Kauno technologijos universitetas Studijų procesų skyriaus 

vadovė 

3. Ekspertas 

nr. 3 

Marijampolės kolegija Studijų ir karjeros skyriaus 

vadovė 

4. Ekspertas 

nr. 4 

Marijampolės profesinio rengimo 

centras 

Paslaugų centro vedėjas 

 

 Visi interviu pokalbiai vyko nuotoliniu būdu. Šį interviu atlikti buvo lengviau nei naratyvinį, 

kadangi pastarasis reikalavo daugiau atsidavimo tiriamajam, daugiau įsiklausymo į jų pasakojamas 

istorijas. Būtent šis interviu su švietimo įstaigų darbuotojais buvo apdorotas ir išskaidytas į 

kategorijas ir subkategorijas ieškant bendrų, neiškraipytų tiesų tarp tiriamųjų. 
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3. NARATYVINIO IR KOKYBINIO TYRIMŲ APIE DARBO, 

ŠEIMOS IR KARJEROS DERINIMĄ REZULTATAI 
 

3.1. Dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų darbo, šeimos ir karjeros 

derinimo rezultatai 
 

Šioje dalyje bus pristatomi ir analizuojami bei interpretuojami interviu naratyvai, kurie 

padės išryškinti esmines temas, problemas, jų sprendimo būdus.  

3.1.1. Darbo, studijų ir šeimos derinimo istorija 

 

Tyrimo dalyvės, pasakodamos apie tai, kaip joms sekasi derinti darbą, studijas ir šeimą, 

atskleidė savo jausmus, išgyvenimus šių sričių derinimo perspektyvoje. Pateiktose istorijose galima 

įžvelgti bendras tendencijas, ryšį, kuris padeda susidaryti tam tikrą požiūrį šia tematika. 

Laikas iki studijų, darbo ir šeimos atsiradimo: gyvenimo istorija 

Pirmoji naratyvo dalis leidžia atskleisti tyrimo dalyvių patirtis ir gyvenimą iki šeimos 

pagausėjimo, darbo bei studijų atsiradimo. Pašnekovės kalbėjo apie savo jausmus, prisiminė savo 

gyvenimą iki derinimo laikotarpio. Kalbėjo apie savo rutiną, pareigas. Pavyzdžiui, tyrimo dalyvė 

Kristina pasakojo, kad prieš pasirinkdama derinti ne tik šeimą ir darbą, bet ir studijas, su vyru 

pasiskirstė pareigomis ir daug kalbėjo apie tai. Pašnekovė pabrėžė (balso intonacijos pasikeitimas), 

jog viskas atrodė daug lengviau nei yra dabar iš tikrųjų: 

<...> Tai tikrai yra sunkus dalykas, prieš stojant į studijas su vyru nutarėm ir     

pasiskirstėm kaip ką darysim, tačiau prasidėjus studijoms, tikrai pasidarė sunkiau nei buvom 

nusimatę.  Būna dienų, kai grįžtu namo po darbo ir nebenoriu nieko daryti, jaučiuosi pavargus ir 

emociškai išsekus. Viskas aplinkui pradeda erzinti. Todėl labai džiaugiuosi, jog mano vyras mane 

pažįsta, ir tokiomis akimirkomis leidžia man pabūti vienai su savimi. Dažniausiai kai reikia mokytis 

daryti užduotus darbus, tai darau naktimis, kadangi auginu sūnų, kuriam iš tiesų reikia skirti daug 

dėmesio. Žinoma, šeima man yra prioritetas vienas, ir man labai apmaudu, jog būtent šiuo metu, kai 

dirbdama kartu ir studijuoju, nepakankamai skiriu laiko šeimai. (Kristina, 29).  

Pašnekovė  Viltė pasakodama apie savo laiką iki šių sričių atsiradimo jos gyvenime, 

aptarė kokiomis savybėmis ji pasižymėjo, kas ją pastūmėjo elgtis būtent taip. Viltė visada 

pasižymėdavo kaip žmogus, kuris nuolat kažko siekia ir auga. Kalbėdama apie mamą, kuri jai buvo 

didelis pavyzdys (pakili balso intonacija ir šypsena veide), tyrimo dalyvė atskleidžia jog tai buvo 

vienas iš veiksnių, skatinančių derinti darbą, šeimą ir studijas. Ankstyvas nėštumas, studijos, anot, 

pašnekovės jai buvo tam tikras iššūkis (aplinkinių neigiama nuomonė, pamokymai) tačiau atkaklumas 

ir užsispyrimas davė puikių rezultatų ir nesustabdė Lauros siekti užsibrėžtų tikslų: 

<...> Kiek save atsimenu aš visada buvau ir esu ir tikriausiai būsiu žmogus, kuriam 

yra svarbu daryti, siekti ir augti. Turiu pavyzdį, tai mano mama, kurią visada matydavau 
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besirūpinančią manimi ir sese, o taip pat daug ir dirbančią, bet kartu ir daug turinčią. Bet viso ko 

pradžia tikriausiai buvo mano ankstyvas nėštumas (ir kaip bebūtų keista, planuotas). Tik 

pagimdžiusi turėjau 4 mėnesius priduoti savo bakalaurinį darbą ir jį apsiginti, ir tikriausiai visų 

mano aplinkoje esančių žmonių manęs nurašymas ir sakymas, kad neįmanoma auginti dvynukus, 

būti jauna mama ir dar plius mokytis (tuo metu buvau motinystės atostogose ir nedirbau) mane taip 

supykdė, kad pasakiau, kad viskas yra įmanoma padaryti, jeigu tiksliai žinai ko sieki ir ką nori 

pasiekti. Iš tiesų buvo iššūkis, dienos metu būti su mažiukais vaikučiais vienai namuose (dienos metu 

neturėjau pagalbos iš šono) o naktimis sėdėti mokytis ir rašyti baigiamąjį darbą, bet atkaklumas ir 

užsispyrimas (tas jaunatviškas noras įrodyti, kad viską gali, BET IR TIKRAI VISKĄ GALI) davė 

rezultatą turėjau diplomą rankose. Baigiau magistrą, ir baigimo dieną tik apsigynus, man pasiūlė 

dėstyti universitete ir stoti į doktorantūrą. Susidėliojau visus pliusus ir minusus ir nusprendžiau tęsti 

savo kelionę toliau (Viltė, 35) 

Galima pastebėti, jog pašnekovių pasakojimuose  ryškėja aplinkybė, kuri skatina moteris 

imtis šių derinamų veiklų – atsiradęs vaikas šeimoje. Moterys siekia užtikrinti ne tik savo, bet ir vaikų 

ateitį, siekia visiškos laisvės, finansinės nepriklausomybės, savęs realizavimo. Tai tik patvirtina 

pašnekovės Brigitos pavyzdys. Pašnekovė atskleidžia (virpulys balso intonacijoje), kad darbo pradžia 

esant jau nėščiai buvo labai sunki: fiziškai sunkus darbas, spaudimas iš vadovų dėl didesnio krūvio, 

ko esanti nėščia moteris padaryti neįstengė. Šis pašnekovės pasakojimas suteikia pagrindo manyti, 

jog požiūris į nėščią moterį nėra pozityvus ir jį būtina keisti iš pamatų: 

<...> Pastojau ką tik baigus vidurinę, tad iškart žinojau jog siekiant kažko daugiau teks 

paaukoti labiau save. Labai norėjau, kad gimus vaikui, jam nieko netruktų. Tad po mokslų ( vidurinės 

baigimo) pradėjau dirbti iškarto, gavau nekvalifikuotą darbą. Šeima man suteikė daugiausiai 

motyvacijos imtis mokslų, susikurti geresnę karjerą. Visa tai turėdama aš pradedu labiau pasitikėti 

savo jėgomis. Darbas nelengvas (lyginant jog jau tada buvo tik nėštumo pradžia), gaudavau 

spaudimą iš "aukščiau", jog vis daugiau daryčiau fiziškai sunkesnius darbus, ko labiausiai tada 

prisivengdavau, bet tada man pagalbos ranką ištiesdavo bendradarbes. Po kelių mėnesių netvėriau 

ir išėjau iš darbo. Dėl ko? Gal turbūt vien tai jog jaučiausi lyg "užkeikta" darbe. Atėjus vien į darbą 

pradėjo nesisekti, susiklostydavo daug situacijų per kurias galėjau drąsiai netekti tuo laiku savo 

vaikelio, kaip tarkim nuslydimas nuo laiptų... Iki šiol pamenu šią situaciją kai paslydusi per pilvą 

persivėriau per turėklus. Visų bendradarbių akys buvo į mane, kol vieną nepribėgo ir nepasiteiravo 

ar viskas man gerai. Pamenu sekančią dieną žut būt ieškojau kaip patekti pas gydytoja, jog patikintu 

jog viskas gerai... (Brigita, 21).  

Tyrimo dalyvė Simona savo gyvenimo istorijoje paminėjo, jog atsiradus vaikeliui, ji 

nenorėtų nutraukti kitų veiklos sričių, kurios egzistuoja jos gyvenime. Iš to galima pastebėti, jog šių 

laikų moterys nenori vien tik užsidaryti namie bei užsisklęsti savyje. Visų pašnekovių pavyzdžiai 
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rodo, kad moterys siekia save realizuoti, nori pasitikėti savimi, rodyti pavyzdį kitiems bei siekti 

aukštesnių tikslų. Ir svarbiausia, kad ir kaip būtų sunku, jos ryžtingai to siekia.  

<...> Jau nuo pat pradžių kai pastojau, žinojau, kad savo darbo tikrai nenorėsiu apleisti ir 

reiks iš visų jėgų stengtis išlaikyti tai ką turiu. Pagrindinis klausimas vis sukosi mano galvoje: kaip 

reikės viską suderinti ir atrasti jėgų tai padaryti. Asmeniškai man, sunkiausia paskirstyti laiką taip, 

kad nenukentėtų nei darbas, nei studijos, nei šeima. Ypač sunku būna tada, kai dėl mano darbų, veiklų 

vis dėlto nukenčia šeima. Tačiau žinau ir tai, kad tokį kelią eiti pasirinkau pati. Pagalvojus apie tai, 

jog esu be galo laiminga, kad turiu visa tai ir būtų be galo liūdna jei iš manęs būtų atimta galimybė 

turėti šiuos dalykus. Todėl stengiuosi visa širdimi imti iš gyvenimo visa, ką jis man duoda, 

pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis ir svarbiausia, būti savo vaikui pavyzdžiu. (Simona, 

25). 

Šiuose skirtinguose moterų gyvenimo etapuose iki šeimos, darbo ir studijų derinimo galima 

rasti sąryšingų veiksnių, kitaip tariant, vienijančių tiesų, vardan kurių moterys pradeda derinti šias 

tris sritis – įrodyti sau ir aplinkiniams, kad gali ir sugebi. 

Nusistovėjusi rutina šeimos, darbo ir studijų derinimo perspektyvoje: pareigų, 

vaidmenų pasiskirstymas 

Antroje naratyvo dalyje pašnekovės apibūdina rutiną, vyraujančią jų šeimoje. Išklausius visų 

moterų patirtis, galima pabrėžti, jog rutinos įvedimas ir laikymasis šioje situacijoje yra labai svarbus 

faktorius norint išlaikyti darnius, palankius santykius šeimoje. Pašnekovės aiškiai įvardina šeimos 

narių pareigas, vaidmenis, teikiamą pagalbą vienas kitam. Pavyzdžiui, pašnekovė Sandra įvardina, 

kas atsakingas už sūnaus vežimą į darželį, už valgio ruošimą, nurodo laiko tarpus, kada ruošiasi 

studijoms: 

<...> Ryte vyras veža sūnų į darželį, aš į darbą, po darbo (dirbu mokykloje) jei anksti 

baigiu, parvykstu namo paruošiu valgyti, ir vykstu į studijas, o vyras su sūnum parvyksta namo. Šiuo 

metu kai karantinas, yra paprasčiau, nes aš būnu namie, nors paskaitos vyksta nuotoliniu, bet jau aš 

pasirūpinu vakare vaiku. Pasiruošti studijom tenka tik naktimis, kai miega visi (Kristina, 29). 

 

 

 

 

 

Na, o tyrimo dalyvės Viltės apibūdinta rutina yra išties labai įtempta: dieną dėstymas 

penkiose mokslo institucijose, vakaras su šeima, naktis su mokslais. Maža to, įtemptu jai laikotarpiu, 

Lauros šeima dar pagausėjo trimis vaikais, kas įsupo Viltės šeimą į nesibaigiančią rutiną. Klausant 

pašnekovės nuoširdaus pasakojimo (veide pasirodo džiaugsmo ašaros), galima pajausti jos didelį 
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ryžtą ir norą eiti tik pirmyn. Analizuojant Viltės istorijas, galima susidaryti prielaidą, jog vaikai tikrai 

nėra priežastis nutraukti visą veiklą, kuria užsiėmei iki šiol, vaikai yra dar didesnis paskatinimas visa 

tai suderinti: 

<...>dieną dėstau 5 mokslo institucijose, bėgiodama iš vienos į kitą, vakare parsivedus 

vaikus leidi laiką su šeima, o kaip visada atėjus nakčiai ir visus sumigdžius sėsdavau prie mokslų. 

Manote buvo sunku? Tada atrodė, kad taip, bet dabar galiu pasakyti, kad tikrai ne praėjo laiko ir 

susilaukiau 3, 4, ir 5 vaikučio ir nusprendžiau, kad man visko dar negana. Todėl šiuo metu aš vėl 

pradėjau mokytis ir mano gyvenime aš vėl derinu šias 3 sritis šeimą, studijas ir darbą. <...> Atrodė 

jau norisi ramybės, ramiau, turėti socialinį gyvenimą, nes Šeima, darbas ir mokslas atima mane 

kaip asmenybę. Aš neturiu socialinio gyvenimo, nes po šių 3 skambių žodžių nelieka nė minutes sau 

(žinoma, jeigu turi iš šono aukles, namų tvarkytojas) tada taip tikiu, kad įmanoma rasti laiko kavai 

su draugėmis, tačiau jeigu neturi to, socialinis gyvenimas dingsta (na kol maži vaikai ir privalai jais 

100 proc. Rūpintis (Viltė, 35).  

Žinoma, šiuo atveju pašnekovės veidas surimtėja, kai pradedama pasakoti apie jausmus kurie 

parodo, jog derinti šias tris sritis yra tikrai nelengva užduotis, reikalaujanti daug jėgų bei atimanti 

nemažai laiko. 

Kaip iš pašnekovės Brigitos interviu duomenų galima susidaryti nuomonę, jog rutina 

derinant šeimą, studijas ir darbą ją labai slėgė (Juntama pesimistinė nuotaika, kalbama su tylos 

pauzėmis, pasirodo ašaros). Tai patvirtina tokie teiginiai, kaip blogėjanti sveikata, pervargimas, laiko 

su šeima nebuvimas, ko pasekoje Brigita atsisakė vienos iš šių sričių: 

<...> Darbdavys vis spausdavo ir spausdavo, priekaištų gaudavau. Kol galiausiai vieną 

dieną jis pradėjo rėkti ant manęs, išplūdo negražiais žodžiai. Pamenu lyg šiol kaip suspaudus lūpas 

dirbau. Kaip akyse po truputį kaupėsi ašaros. O atrodė aš taip stengiausi kiek galiu, o jam vis tiek 

blogai. Tą kartą iš dalies džiaugiausi jog buvau su kauke ( jau buvo karantino laikotarpis), nes tikrai 

virpančios lūpos nebūčiau paslėpus. Tada jaučiausi emociškai pažeista. Vakare atėjęs atsiprašė, jog 

nenorėjo, mat emocijos jį užplūdo. Aš nieko neatsakiau, tik toliau dirbau. Sekančios dienos darbo 

buvo nelengvos, pradėdavau verkti, o atrodo nebūdavo jokios prasmės tam. Pradėjo blogėti sveikata, 

darbdavys iškart išleido "atostogų", nenorėjo rizikuoti tuo laiku kai tokia situacija šalyje buvo. 

Gydytojų sprendimų, man nieko blogo nebuvo, tiesiog buvau pervargusi per daug, taip pat buvo per 

daug ir streso. Liepė ilsėtis, bet turint tokį darbą apie poilsį sunku buvo pagalvoti. Tai apgalvojus 

viską taip ir nusprendžiau jog nebedirbsiu. Nesinorėjo kenkti būsimam vaikeliui su tokiu darbu. Tad 

paskambinęs paklausti kaip savijauta, lyg nujausdamas paklausė ar dar dirbsiu. Po kelių sekundžių 

pauzės atsakiau jog ne. Tik išgirdau nepatenkinta ,, supratau"  ir mūsų pokalbis baigtas (Brigita, 21). 

Vadinasi, negatyvi emocinė aplinka, savijauta gali moterį privesti ir prie sprendimų, kurie 

lemia kažkurios srities išbraukimą iš gyvenimo bei pasišventimą likusioms. Analizuojant Brigitos 
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interviu duomenis, galima išskirti, jog moterims, kurios pasiryžta derinti darbą, šeimą ir karjerą, 

reikalingas didelis palaikymas, didelis aplinkinių motyvavimas ir galimybė žinoti, kad tu gali ir 

sugebi tai padaryti.  

Apibendrinant galima teigti, jog tyrimo dalyvės iš visų jėgų stengiasi suderinti darbą, 

studijas ir šeimą. Pagirtina, jog iš jų pasakojimų matosi, jog tai padaryti pašnekovėms iš ties sekasi. 

Nors visos moterys įvardina susiduriančios su sunkumais, tokiais kaip neigiamas aplinkinių požiūris, 

nepasitikėjimas savimi, tačiau jos vis tiek nepasiduoda ir juda pirmyn. Tyrimo dalyvės atskleidžia 

savo jausmus ir išgyvenimus, kurių vedinos pasiekė tai, ką turi dabar. Pasakojimuose išryškėjo 

vienintelė derinimo problema – laiko stoka vaikams. Visgi galime interpretuoti, jog dažniausiai 

moterys statant prioritetus, pabrėžia šeimos svarbumą. Tačiau ne visada išeina patenkinti šeimos 

poreikius taip,  kad nenukentėtų kitos sritys.  

3.1.2. Šeimą, karjerą ir studijas derinti skatinantys veiksniai 

 

Tyrimo dalyvės šioje interviu dalyje atskleidė jas skatinančius veiksnius, vardan kurių jos 

stengiasi derinti šeimą, darbą ir studijas. Gautuose duomenyse labai aiškiai išryškėja pagrindinis 

jaunų moterų darbo, šeimos ir studijų derinimo motyvas.  

 Individualių poreikių tenkinimas: savirealizacija, tikslų įgyvendinimas, tobulėjimas 

Iš pašnekovių pasakojimų galima įžvelgti, jog apklaustas moteris vienija nusiteikimas 

pradėtą darbą pabaigti iki galo, kantrybė, bei begalinis noras siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

Pavyzdžiui, pašnekovė Kristina teigia norinti visada pabaigti tai, ką pradėjo: 

<...> Noriu pabaigti tai ką pradėjau, nes manau visada bus sunku kažką su kažkuo suderinti 

(Kristina, 29). 

Tyrimo dalyvės Viltė ir Greta taip pat mini savęs motyvavimo ir noro tobulėti aspektus: 

<...> Tikriausiai aš pati save motyvuoju ir skatinu derinti šias sritis (Viltė, 35). 

<...> Didžiausia paskata, tai turbūt noras tobulėti, kadangi individuali veikla rišasi su 

studijų kryptimi (Greta, 28). 

 

Tokie apibūdinimai tik dar kartą pabrėžia pačių moterų nusiteikimo ir pasitikėjimo savimi 

svarbą. Žinoma, norint save užsimotyvuoti, reikalinga ir aplinkinių pagalba. Jų reakcijos, pagalba bei 

geras žodis padeda moterims nesustoti ir nuolatos tobulėti, realizuoti save, siekti tai, ko jos iš tikrųjų 

nori. Pagrindžiant išsakytas interpretacijas, verta paminėti ir pašnekovės Simonos įžvalgas apie tai, 

kas ją skatina stengtis suderinti šeimą, darbą ir studijas. Jos istorijoje paminėta ir vyro vaidmens 

svarba: didelis palaikymas, pagalba su namų ruošos darbais, pagalba auginant vaiką. Vaidmenų, 

pareigų pasiskirstymas šeimoje yra itin svarbus aspektas, padedantis suderinti visas šias sritis, 

padedantis apsisaugoti nuo streso bei pervargimo, kartu padedantis palaikyti darnius santykius su 

savo antrąja puse: 
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<...> Derindama darbą, studijas ir šeimą, daugiausiai palaikymo sulaukiu iš vyro. Kaip ir 

sakiau, jis padeda man su namų ruošos darbais, padeda ir tikrai daug laiko skiria mūsų sūneliui. 

Man, kaip mamai, labai svarbu užauginti vaiką atsakingu, laisvu, doru, pasitikinčiu savimi piliečiu. 

Todėl manau, kad matydamas savo mamą, kuri nesėdi vietoj ir nuolat kažką veikia, mano sūnus 

ims tinkamą pavyzdį. Tas mane ir skatina dar labiau judėti pirmyn ir nesustoti (Simona, 25). 

Pašnekovė įvardina, kad susilaukus vaikelio, jai tapo svarbu rodyti jam tinkamą pavyzdį. 

Todėl tai moteriai tapo kaip dar viena paskatinančioji priemonė derinant darbą, studijas ir šeimą: 

Taigi, galima daryti prielaidą, kad moterų pateikti pasakojimai apie jas skatinančias derinti 

šeimą, darbą ir studijas aplinkybes byloja, jog pirmiausia, labai svarbus teigiamas savęs vertinimo 

aspektas. Svarbu vidinis nusiteikimas ir supratimas, kad tik nuo tavęs pačios priklauso tolimesni tavo 

veiksmai. Šiuo atveju, bendraujant su visomis pašnekovėmis, jaučiama jų vidinė stiprybė ir 

pasiryžimas (tvirtas balso tembras) siekti ne tik šeimos gerovės, bet ir asmeninės laisvės ir tobulėjimo. 

Taip pat pašnekovių pasakojimuose ryškėja vyro vaidmuo, kuris yra gana svarbus jaunų 

mamų darbo, šeimos ir studijų derinimo perspektyvoje: pareigų pasiskirstymas namų ruošoje, vaikų 

auginime bei auklėjime, teigiamas žodis, palaikymas ir tikėjimas tuo, kad tavo artimam žmogui tikrai 

pasiseks. Visi šie faktoriai tik pagrindžia teorinėse prielaidose analizuotą medžiagą apie vyro 

vaidmens svarbą.  

 

3.1.3. Savęs vertinimas darbo, studijų ir šeimos derinimo takoskyroje 

 

Tyrimo dalyvės savo pasakojimuose kritiškai pažvelgia į savo darbo, studijų ir šeimos 

derinimo modelį ir savo pastangas suderinti šias sritis galiausiai vertina teigiamai, nors ir tvirtina, kad 

derinti darbą, šeimą ir studijas, skirti kiekvienai sričiai pakankamai laiko yra gana sunku. 

Palanki savęs vertinimo sistema: teigiamas požiūris į save 

 Pavyzdžiui, pašnekovė Kristina savo įdedamas pastangas vertina gerai, tačiau užsimena apie 

aplinkinių žmonių reakcijas, kurios būna tiek neigiamos tiek teigiamos (nuostaba): 

<...> Aš pati tai gerai, tačiau aplinkiniams atrodo tai nereali misija. Pripratau, visi žinom 

savo pareigas ir jau supranti, kad vakaras bus skirtas studijoms, o ne kitiems užsiėmimams (Kristina, 

29). 

Tuo tarpu, tyrimo dalyvės Daivos  pasakojime galima įžvelgti, jog būtent darbdavio 

kuriamos sąlygos padėjo išsilaikyti šiose visose srityse: 

<...> kadangi buvo darbo grafikas po 12 valandų: diena, naktis 2 laisvos ir darbe 

leisdavo imti 3 savaites atostogų su pilnu 100 % algos apmokėjimu kol reikdavo važinėti į mokslus 

tas skatino mokintis, nes mokslai tęsėsi 4 metus su rudens pavasario sesijoms jei nebūtų mokėję 
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darbo užmokesčio už atostogas mokslo turbūt būčiau turėjus nesimokinti, nes būtų sunku 

finansiškai (Daiva, 25).  

Analizuojant pašnekovių istorijas, iškyla naujas vaidmuo, prisidedantis prie 

pozityvaus šeimos, darbo ir studijų derinimo – darbdavys. Šiuo atveju, interviu duomenyse galime 

įžvelgti darbdavio kuriamas lanksčias darbo valandas ir užtikrintą stabilų darbo užmokestį, kurio dėka  

jauna mama motyvuojama dirbti ir tobulėti dar labiau bei stengtis išsilaikyti darbo rinkoje kuo ilgiau. 

Vertinant savo pastangas suderinti šeimą, studijas ir darbą, pašnekovė Viltė nurodo, jog būti 

mama, moterim savo vyrui ir karjeros moterimi yra sudėtinga ir tam reikia daug pastangų. Vis dėlto, 

kaip ir kitos pašnekovės, Viltė savo pastangas vertina teigiamai. Moters kalboje jaučiasi pakili 

nuotaika ir pasididžiavimas tuo, ką daro ir kaip daro (šypsena veide, aukštas balso tembras): 

<...> Aš vertinu savo pastangas teigiamai, nes savo gyvenimą kuriu Aš pati. Man reikia 

įdėti pakankamai daug pastangų (derinimui), kad būčiau tokia kokia noriu būti: o Aš noriu būti 

MAMA, todėl daug laiko atiduodu galvodama kaip turiningai galima leisti laiką su vaikais (mano 

nuomone, ne kiekybė bet kokybė čia yra svarbiausia), Aš noriu būti Moteris savo vyrui, kuri būti 

šalia jo lygiavertė partnerė, Aš noriu būti Išsilavinusi Moteris, turinti žinių, savo pasaulėžiūrą ir 

turinti ką pasakyti įvairiomis temomis. Aš noriu būti Karjeros Moteris, kuri būtų nepriklausoma 

finansiškai, ir susikurtų pati tokį gyvenimą, kokio pati nori (Viltė, 35).  

 

Tyrimo dalyvės atsakymuose išryškėja palanki šeimos, darbo ir studijų derinimui savybė – 

pasitikėjimas savimi. Matosi, jog moteris užtikrintai ir noriai imasi užsibrėžtų tikslų, nori tobulėti ir 

užimant visas tris sritis, jaustis pilnavertiška asmenybe (kalba aiški, kalba be tylos pauzių).  

 Tyrimo dalyvės pasakoja: 

<...> Vertinu gan teigiamai, nors prisipažįstu gan emocionaliai reaguodavau į darbą. Bet tada 

man tik rūpėjo būsimųjų vaikelių būklė, jog jiems būtų viskas gerai (Brigita, 21); 

<...> per savo darbus ne visada šimtu procentų galiu savo laiką skirti šeimai ir man dėlto 

yra be galo liūdna. Nors kaip ir sakiau, šeima man yra numeris vienas, tačiau kartais 

nepadaryti darbai verčia nustumti ją šiek tiek toliau (Simona, 25) 

Tad galima daryti prielaidą, jog čia ryškėja svarbus veiksnys, kuris anot pašnekovių mažina 

motyvaciją derinti studijas darbą ir šeimą –  laiko, skirto šeimai trūkumas. Tai reiškia, jog darbas, 

studijos neleidžia pilnavertiškai atsiduoti šeimai ir atvirkščiai. Tai tik pagrindžia idėją, kad 

laviravimas tarp darbo, studijų ir šeimos yra itin sudėtingas uždavinys ir iš to kyla klausimas – kaip 

rasti teisingą derinimo modelį, kad būtų patenkinti visų poreikiai.  
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3.1.4. Aplinkinių žmonių reakcija į dirbančias, studijuojančias jaunas mamas 

 

Šioje dalyje pašnekovės pasakojo apie reakciją, kurios sulaukia iš aplinkinių žmonių. Taip 

pat pasakoja, kaip jos reaguoja į jų aplinkoje esančių žmonių komentarus, kalbas apie tai, kaip anot 

jų, mamoms sekasi derinti šeimą, darbą ir studijas. Taip pat moterys atskleidžia, jog daugelis 

aplinkinių stebisi, kaip tyrimo dalyvės gali viską suspėti.  

Šeimos, artimųjų palaikymas ir pagyros. 

Pašnekovės dar kartą pripažįsta, jog darbo, šeimos ir studijų derinimas yra sudėtingas 

procesas ir įvardina, kad būtent šeimos palaikymas suteikia joms jėgų judėti pirmyn. Vyras, tėvai tai 

žmonės, kurie savo palaikymu ir gražiais žodžiais prisideda prie moterų motyvacinio augimo. 

Pavyzdžiui, pašnekovė Simona savo pasakojime kalba:  

<...> labai džiaugiuosi, jog turiu pačią nuostabiausią šeimą, mamytę, tėvelį, vyrą, kurie 

mane supranta ir palaiko kiekviename žingsnyje, skatina nesustoti. O geras žodis, pagyra tikrai 

motyvuoja dar labiau (Simona, 25). 

Na, o analizuojant tyrimo dalyvės Viltės pasakojimą, galima įžvelgti šiek tiek skeptišką 

požiūrį jos darbo, šeimos ir studijų derinimo atžvilgiu. Kaip ji pati teigia, jog vyras vis kartoja apie 

didelį krūvį, nuovargį, nuotaikų svyravimus. Nors pati moteris ir pripažįsta, kad iš tiesų kartais būna 

sunku ir nepakeliama: 

<...> visi norėtų, kad mama dirbtų mažiau. Kaip mano vyras sako, aš dirbu ir studijuoju 

naktimis, todėl mažai miego, mane daro mažiau pakančia įvairioms situacijoms, todėl stengiuosi 

bent 4-5 val. Per naktį pamiegoti, kad ryte nebūtų nuotaikų svyravimų. Neslėpsiu būna savaitėje 

dienų, kai tenka nemiegoti 40 ar 45 val. nes tiesiog paroje per mažai valandų, kad galėčiau nudirbti 

viską, ką privalau, nes turiu įsipareigojimus (Viltė, 35). 

Šioje vietoje kyla priešprieša tarp tradicinio ir egalitarinio požiūrių į šeimą. Tai reiškia, jog 

visgi lieka neaišku, kaip atrasti aukso viduriuką norint patenkinti ne tik savo asmeninius poreikius, 

bet ir išlaikyti tvirtus ir darnius santykius su artimais žmonėmis.  

Tyrimo dalyvės pasakoja: 

<...> sutinki daug tokių moterų, kurios turėdamos vaikučius mažus ir darbus studijavo 

supranta, kad sunku, bet įmanoma, nes moteris turi viską spėti ir galėti (Kristina, 29); 

<...> Labai džiaugiuosi, jog savo aplinkoje turiu draugių, kurios taip pat derina šiuos tris 

dalykus. Galime kartu pasidalinti džiaugsmais, užklupusiais sunkumais ir padėti viena kitai juos 

įveikti (Simona, 25). 

 

 



31 

 

Pašnekovės savo pasakojimuose atskleidžia, jog savo tarpe turi draugių kurios taip pat derina 

šeimą, darbą ir studijas. Tuo pačiu jos pasakoja, kad turėti žmogų su ta pačia patirtimi, gebėti dalintis 

ja bei pasiturėti žmogų, su kuo gali pasidalinti savais išgyvenimais yra labai svarbu. 

„Šalia“ esančių žmonių reakcijos: skirtingas požiūris. 

Nenuostabu, jog šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja skirtingas požiūris, supratimas apie 

vykstančius reiškinius. Visi žmonės yra skirtingi, tad ir jų pasisakymai, mintys bei nuomonės taip pat 

gali skirtis. Lieka neaišku, kokių paskatų vedamas žmogus gali neigiamai kalbėti apie kitą asmenį. 

Šiuo atveju, pašnekovė Simona kalba: 

<...> Kartais darbo aplinkoje ar tiesiog kažkokiame tai susibūrime jaučiu šiokį tokį 

nepasitenkinimą, lyg kažkokias tai apkalbas, ale kokia aš mama, kaip aš auklėju savo vaiką, kad per 

darbus manęs visai nemato vyras, ale tikrai tuoj bus skyrybos. Bet manau, kad tokios kalbos kyla iš 

pavydo ir tik iš pavydo. Koks kieno reikalas, kaip gyvena kiti, šito nesuprantu ir nesuprasiu manau, 

niekad (Simona, 25). 

Susiejant gautus duomenis su teorinėmis prielaidomis, galima pagrįsti mintį, jog neigiamas 

požiūris, neigiamos mintys ir gauti komentarai mažina moters, derinančios šeimą, darbą ir studijas 

savivertę, ko pasekoje, blėsta motyvacija, noras įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus bei patenkinti 

asmeninius poreikius. Skirtingai nei Simona, tyrimo dalyvė Daiva užsiminė apie teigiamą aplinkinių 

požiūrį ir pagalbą: 

<...> ir darželis, kadangi auklėtojos žinojo, kad studijuoju tai priimdavo ankščiau 

vaikus į grupę nepykdavo jei paimdavau paskutinius iš grupės (Daiva, 25). 

Tokia pagalba bei supratimas kito žmogaus, kitaip tariant empatijos jausmo turėjimas 

suteikia moterims, siekiančioms savo tikslų įgyvendinimo, padeda dar labiau pasitikėti savimi bei 

nesustoti tobulėjimo kelyje.  

Taigi, pristatant šią naratyvo dalį galime akcentuoti, jog artimųjų, aplinkinių žmonių 

teikiama pagalba ar išsakytos pagyros, geri žodžiai daro teigiamą poveikį jaunų mamų šeimos, darbo 

ir studijų derinimui: stiprinamas emocinis stabilumas, keliama savivertė, pasitikėjimo jausmas, 

didesnė motyvacija. Klausant pašnekovių ir jų skirtingų istorijų, visgi susidarė įspūdis, kad 

šiuolaikinėje visuomenėje vis dar išlikę požiūris, kad moteris turėtų būti atsakinga vien tik už namų 

ruošą, vaikų auginimą, užuomazgos. Iš to kyla tam tikra problema, kurią sprendžiant verta 

susimąstyti, kaip pakeisti žmonių požiūrį siekiant suvienodinti lyčių vaidmenis ir teises.  

 

3.1.5. Vyro vaidmens svarba 

 

Pašnekovės apibūdino vyrų atliekamą vaidmenį moterų šeimos, darbo ir studijų derinimo 

perspektyvoje. Taip pat įvardino konkrečius veiksmus ir pareigas, kurias atlieka jų vyrai.  
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Vaidmenų pasiskirstymas šeimoje, vyro atliekamos funkcijos, teigiama emocinė 

aplinka, vyraujantys santykiai su vyru 

Išklausius visus pašnekovių pasakojimus, pastebima, jog visoms tyrimo dalyvėms vyro 

vaidmuo jų šeimos, darbo ir studijų derinime yra labai svarbus: pagalba buities darbuose, vaikų 

priežiūroje, duodami patarimai, jaučiamas didelis palaikymas. Susisteminus gautus interviu 

duomenis, pagrinde vyrai pašnekovėms padėdavo prižiūrėti, užimti vaikus, pagaminti maistą, atlikti 

namų ruošos darbus.  

Labai įdomu buvo klausytis pašnekovės Viltės pasakojimų šia tema: 

<...> Iš tiesų vyras labai daug kur padeda (tiek kiek vyras supranta, kad reikia) todėl mes 

labai daug kuom ir kur dalinamės. Jeigu jau man pradeda stigti laiko, spėti viską padaryti, tuomet 

vyras visada yra šalia mūsų. Tačiau suprantu, kad vyras taip pat turi daug įsipareigojimų, ir 

prisiimdama sprendimą derinti šias sritis, turėsiu įdėti ir daugiau pastangų viską įgyvendinti, 

neįtraukiant jo savo avantiūras (Viltė, 35). 

 

Interpretuojant šias tyrimo dalyvės mintis, daroma įžvalga, jog šiuolaikinėje visuomenėje 

ryškėja stiprios moters vaidmuo. Tai reiškia, kad jauna mama, derindama šeimą, darbą ir studijas 

geba priimti pagalbą iš aplinkinių, geba ir pati prisiimti visą atsakomybę už savo veiksmus bei 

svarbiausia, stengtis tapti asmenybe, pasižyminčia žiniomis, gebėjimais bei asmenine laisve 

realizuojant save.  

Tyrimo dalyvė Jūratė atvirai bei nuoširdžiai papasakojo savo gyvenimo istoriją, kurioje 

randama skausmo, nevilties, tuo pačiu gausu ir gražių, teigiamų emocijų. Jūratės vyras buvo jau 

miręs, kai moteris derino likusios šeimos reikalus, darbą ir studijas. Tad visa atsakomybė ir tam tikra 

prasme našta teko Jūratei. Visa susiklosčiusi situacija privertė moterį dar labiau stengtis kabintis į 

gyvenimą. Šios apybraižos sustiprina moters vaidmenį ir tik įrodo, kad jei labai nori, viskas įmanoma. 

Kita pašnekovė Lina, kalbėdama apie vyro vaidmenį ir santykius su juo, nenustojo šypsotis. 

Jos pasakojime galima aiškiai pamatyti egalitarinio šeimos modelio apybraižas, kuriose egzistuoja 

lyčių lygybė, tolygus vaidmenų pasiskirstymas, pagalba vienas kitam. 

<...> Mūsų santykiai yra labai šilti, nuoširdūs, vienas kitam visada pasakome tiesą, kas 

patinka, o kas ne. Kadangi mano vyras taip pat dirba panašioje srityje kaip ir aš, suteikia man 

vertingų patarimų kaip sustiprėti darbe, kaip patobulinti savo įgūdžius, kas be ko duoda vertingų 

patarimų ir darant studijoms reikalingus darbus. Aš tai labai vertinu, o ypač vertinu ir gerbiu jį už 

tai, kad pareigas namuose su vyru pasidaliname per pus, jis man labai padeda. Jis supranta mane 

tomis akimirkomis, kai man reikia pabūti vienai ir duoda laiko atsipūsti. Iš tikrųjų, pagalvojus, kaip 

būtų sunku viską suderinti be vyro pagalbos (Simona, 25) 
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3.1.6. Darbdavio kuriamos sąlygos 

 
Tyrimo dalyvės pasakojo apie savo darbo sąlygas, kurias joms suteikia darbdaviai, koks 

elgesys ir požiūris vyrauja į jų šeimos, darbo, studijų derinimą.  

Darbdavio pagalba: lankstumas, palankus darbo užmokestis 

Išanalizavus pašnekovių atsakymus, galima išskirti pagrindinius kriterijus, kurie padeda ir 

skatina jas derinti šeimą, darbą ir studijas, nuolat tobulėti siekiant aukštesnių tikslų. Pavyzdžiui, 

dauguma tyrimo dalyvių sako, jog derinant šeimą, darbą ir studijas, joms svarbu turėti lanksčias darbo 

valandas: skirti laiko studijoms, paskaitoms lankyti, ruošti rašto darbus;  skirti laiko šeimai, vaikų 

priežiūrai, auginimui bei namų ūkiui puoselėti: 

<...>  Kol dirbau paskutiniajame darbe, sąlygos buvo patenkinamos, gaudavau dvi dienas 

laisvas iki numatomo egzamino datos. (Brigita, 21); 

<...>  Pašte dirbu 0,75 etato, kas man leidžia lanksčiau derinti darbą su studijomis bei 

šeima. Kaip ir sakiau, darbdavys suteikia man lanksčias darbo valandas: mano darbas prasideda 9 

– 10 valandą, tai leidžia man ramiai su sūnumi praleisti rytą, nuvežti jį į darželį, taip pat pasiimti jį 

iš darželio. Iškilus kokiems nors neatidėliotiniems reikalams, pavyzdžiui, studijos, atsiskaitymai, 

vizitai pas daktarus, darbdavys su mielu noru mane išleidžia, nes žino, jog savo darbus vis tiek atliksiu 

iki galo (Simona, 25) 

Na, o, tyrimo dalyvė Daiva kalba: 

<...> darbdavys daug prisidėjo prie mano mokslo kadangi padengė pusę mokslo sumos, net 

teko už mokslą mokėti, nes jau buvau savo nemokamus mokslus baigus ir net įstojus į nemokamą vietą 

teko mokėt už mokslą suteikdavo 100% mokamas atostogas mokslams 3 savaitėms tie kas mokinosi 

aukštąjam ne pagal specialybę taip pat mokėjo minimalią algą, o kas pagal specialybę tai 100% 

buvusios mano algos tai buvo didelė paskata mokintis ir nesustoti o pradėjus mokslus juos ir pabaigti 

nesustot pusiaukelėj.  (Daiva, 25). 

 

Čia galima pamatyti, jog darbdavys vertina savo darbuotoją ir šioje derinimo perspektyvoje 

yra tolerantiškas jaunos mamos atžvilgiu. Be visa to, investuodamas į mokslus, darbdavys mato 

darbuotojo potencialą bei gebėjimus. Vadinasi, stengiasi ir nori jį išlaikyti organizacijoje. Pastebėta, 

jog viena pašnekovių užsiima individualia veikla ir visas sąlygas kuriasi pati, tačiau vis tiek pabrėžia 

lankstumo svarbą. 
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Kuriamas palankus darbuotojui emocinis klimatas 

Daugelis pašnekovių kalba apie pozityvią aplinką, kurią jaučia darbo aplinkoje. Galima 

išskirti, jog darbdavys, anot tyrimo dalyvių: geba suprasti; suteikia laisvės pačiam darbuotojui kurti 

sau palankias sąlygas; moka suteikti pagalbą; pasiteirauja apie esamą savijautą; geba vertinti 

darbuotoją užtardamas geru žodžiu, pagirdamas jį. Šie visi aspektai  sukuria pozityvų emocinį klimatą 

ir skatina dar labiau stengtis, dirbti bei tobulinti savo įgūdžius.  

Tad apibendrinant šią naratyvo dalį, galima sakyti, jog vienas iš veiksnių, skatinančių jaunas 

mamas derinti šeimą, darbą ir studijas – teigiamas darbdavio požiūris. Pašnekovių teigimu, darbdavys 

norėdamas išlaikyti gerą darbuotoją, šiuo atveju, jauną mamą, besistengiančią derinti visas šias sritis, 

privalo užtikrinti jai lanksčias darbo valandas, užtikrinti jai finansinį stabilumą. Prie visa to, 

darbdavys turi būti tolerantiškas ir suprantantis jauną mamą, kaip asmenybę, siekiančią patenkinti 

savo poreikius ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.  

 

3.1.7.  Naratyvinio tyrimo duomenų apibendrinimas 

 

Papasakotos jaunų mamų šeimos, darbo ir studijų derinimo patirtys grįstos pašnekovių 

santykiais, prisiminimais, savikritiškumu, pasirinkimo laisve tenkinti savus poreikius. Visa reikalinga 

informacija buvo surinkta naratyvinio tyrimo būdu, kuriame buvo susisteminti ir išryškinti vienas su 

kitu susiję šeši naratyvai, praplečiantys visuomenės požiūrį apie nagrinėjamą temą.    

Kaip teorinėje dalyje analizuota, pasak Reingardienės (2004) dažniausiai pasitaikantys tipai 

jaunų moterų tarpe yra persidengimo ir prisitaikymo, kurie paaiškina jaunų mamų norą būti šeimoje 

ir kartu norą būti profesinėje veikloje. Pirmasis naratyvas leido susipažinti su jaunų mamų gyvenimo 

istorija iki studijų, darbo ir šeimos atsiradimo.  Moterų pasakojimuose buvo atskleidžiami jausmai, 

išgyventos emocijos, kurios dar labiau padėjo atskleisti vyraujančią tematiką ir išryškinti tyrimo 

dalyvių turimas patirtis. Išsiaiškinta, jog pagrindinė šeimos, darbo ir studijų derinimo sėkmė – sunkus, 

pareikalaujantis daug jėgų darbas. Todėl tyrimo dalyvių pastangos suderinti šias sritis iš esmės 

pagrindžia anksčiau minėtos Reingardienės (2014) mintis, jog jaunos mamos puikiai geba varijuoti 

tarp šių trijų sričių. Taip pat iš moterų pasakojimų išaiškėjo, jog aiškios rutinos įvedimas ir jos 

palaikymas yra didelė pagalba norint derinti darbą, šeimą ir studijas. Pašnekovių teigimu, labai 

svarbu, jog kiekvienas šeimos narys turėtų turėti savo pareigas, vaidmenis, kuriuos galėtų įgyvendinti.  

Analizuojant jau atliktus mokslinius tyrimus (Joona Andersson, 2017)  apie jaunų mamų 

šeimos, darbo ir studijų derinimą, buvo pateiktos įžvalgos, jog moterys tapusios motinomis geba daug 

daugiau pasiekti nei moterys neturinčios vaikų. Verta paminėti ir jų gebėjimą sugalvoti geresnių 

verslo idėjų, atrasti daugiau rinkos galimybių. Antro naratyvo pagalba išsiaiškinti pagrindiniai 

šeimos, darbo ir studijų derinimo motyvai.  Atskleisti tokie faktoriai, kaip savirealizacija, tikslų 
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įgyvendinimas, asmeninis tobulėjimas. Tokie skatinantys veiksniai vyrauja mano pašnekovių 

istorijose. Tad galime teigti, jog šiuo atveju, gauti  interviu duomenys dar kartą labai aiškiai patvirtina 

ir interpretuoja teorinėse prielaidose nagrinėjamas temas.  

Pašnekovių pasakojimuose taip pat buvo galima išgirsti, kaip moterys vertina savo pastangas  

derinti šeimą, darbą ir studijas. Apie tai kalbama trečiame naratyve, kuris padeda atskleisti moters 

kritišką požiūrį į savo veiklas. Pastebima tendencija, jog visos apklaustos moterys savo derinimo 

procesą vertina teigiamai, nors ryškėja pagrindinis motyvas, kuris tik apsunkina darbo, šeimos ir 

studijų derinimą – laiko stoka, ypač tyrimo dalyvės akcentuoja nepakankamai skirtą laiką šeimai. Tai 

tik dar labiau patvirtina faktą, kad  šis derinimo procesas reikalauja daug pastangų ir ryžto. Tam tikra 

prasme, gautus duomenis apie savęs vertinimą galime interpretuoti remiantis ir dar vienu šeimos ir 

darbo sąveikos tipu – kompensacijos (Reingardienė, 2014), kuriame atskleidžiama vienos ar kitos 

sferos realizavimo stoka kompensuojama didesniu įsitraukimu į kitą veiklą.  

Analizuojant mokslinius šaltinius, išskirti du šeimos tipai: egalitarinis ir tradicinis 

(Galdauskaitė, 2018).  Kitame naratyve išsiaiškinta, jog visuomenės požiūris į šeimą kinta. Tai 

reiškia, jog visuomenėje ryškėja egalitarinis požiūris, kad moteris nėra tik namų tvarkytoja ir vaikų 

augintoja. Ji taip pat turi savo teises ir norus bei poreikius realizuoti save. Nors atlikto tyrimo metu 

pašnekovės įvardino ir neigiamas kalbas, girdimas iš aplinkos darbo, šeimos ir studijų derinimo 

atžvilgiu. Todėl čia iškyla tradicinio požiūrio užuomazgos, stabdančios visuomenės toleranciją ir 

visišką laisvę. Šioje dalyje moterys pripažįsta, jog šeimos, artimų žmonių palaikymas yra labai 

svarbus aspektas šeimos, darbo ir studijų derinimo takoskyroje. Nors tarp tyrimo dalyvių atsirado ir 

tokių, kurios iš pat pradžių turėjo įrodyti šeimai, kad gali susidoroti su užduotimi ir tik tada sulaukė 

atgalinio ryšio. Šiuo atveju, tai tik pagrindžia svyruojantį visuomenės požiūrį į dirbančią ir kartu 

studijuojančią jauną mamą. 

Sekantis naratyvas padėjo atskleisti vyro indėlį padedant jaunoms mamoms derinti 

šeimą, darbą ir studijas. Apie vyro vaidmenį derinimo procese byloja daug mokslinių straipsnių ir 

atliktų tyrimų. Vienas iš mano analizuojamų tyrimų teorinėse įžvalgose (Ezzedeen, Souha, Ritchey, 

Kristen, 2009) pabrėžia vyro, sutuoktinio, partnerio svarbą šeimoje, kuri gali užtikrinti efektyvų bei 

sklandų jaunų mamų šeimos, darbo ir studijų derinimo procesą. Mano atlikto tyrimo metu tik dar 

labiau išryškėja vyro vaidmuo ir indėlis į šeimą. Moterų teigimu, tokie elementai kaip emocinis 

palaikymas, patarimai, paskatinimai ir pagalba namų ruošoje, vaikų auginime  sustiprina ne tik 

santykius, bet ir leidžia įsilieti į visas tris sritis. Nors mano atliktame tyrime ir pasitaikė pašnekovių, 

kurios visą ar bent jau didžiąją dalį atsakomybių prisiima sau. Vienos jų vyras jau buvo miręs visame 

derinimo procese, tad visas pareigas, vaidmenis moteris turėjo atlikti viena. Kita pašnekovė tvirtino, 

jog už visus savo veiksmus, vykdomas veiklas nori būti atsakinga pati ir norinti vyrą į tai įtraukti 

minimaliai. Tokios patirtys parodo jaunų mamų stiprybę ir pasiryžimą siekti savo tikslų ir asmeninio 



36 

 

tobulėjimo visomis prasmėmis. Visgi tyrimo dalyvės antrina minčiai, jog palaikymas ir geras antros 

pusės žodis būtų  ir yra labai didelė paspirtis derinti šeimą, darbą ir studijas.  

Paskutinis naratyvas padėjo atskleisti tiriamųjų darbdavių požiūrį ir teikiamas darbo sąlygas. 

Teorinėse prielaidose buvo analizuojamas mokslinis tyrimas apie darbdavio požiūrį į dirbančias ir 

kartu studijuojančias mamas (Vyšniauskienė, 2017). Remiantis gautais tyrimo duomenimis, galima 

prieštarauti teorinėje dalyje atliktam tyrimui. Pastarasis pagrindžia vis dar egzistuojantį negatyvų 

požiūrį į jaunas, dirbančias ir kartu studijuojančias mamas. Įdomu tai, jog būtent mano pašnekovės 

apie savo darbdavius atsiliepė tik teigiamais žodžiais, tokiais kaip padedantis, atjaučiantis, 

tolerantiškas. Moterys patvirtina, jog jas dar labiau skatina siekti savo užsibrėžtų tikslų ir viską spėti 

bei stengtis pozityvus emocinis klimatas darbovietėje. Be visa to, pagrinde jaunos mamos tikisi iš 

darbdavių lankstaus darbo grafiko bei palankaus, atitinkančio realybę darbo užmokesčio.  Vadinasi 

darbdaviui tenka nemenka užduotis išlaikyti ir patenkinti darbuotojų poreikius  

 

3.2. Kokybinio ekspertinio interviu apie švietimo įstaigų specialistų požiūrį į 

šeimą ir karjerą derinančius studentus rezultatai 

 
Dalyvauti interviu buvo pasiūlyta 7 švietimo įstaigų atstovams, iš kurių dalyvauti tyrime 

sutiko keturi jų darbuotojai – ekspertai. Pateikti pastarųjų atsakymai atskleidė ne tik ekspertų turimą 

patirtį bei nuomonę apie studentų šeimos ir karjeros derinimą, bet ir tuo pačiu leido išsamiau 

susipažinti su švietimo įstaigų darbu ir tvarka. Iš gautų tyrimo dalyvių duomenų yra išskiriamos 

apibendrinančios kategorijos ir subkategorijos, kurios atsispindi 3 lentelėje, po kuria visi duomenys 

yra analizuojami ir interpretuojami. 

3 lentelė. Švietimo įstaigų darbuotojų požiūris į šeimą, karjerą derinančius studentus 

(parengta darbo autorės) 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijų, šeimos ir karjeros 

derinimo priežastys 

Finansai „Ribotas valstybės finansuojamų vietų 

skaičius, nes siekiant norimos 

kvalifikacijos gali nepavykti patekti į 

valstybės finansuojamą vietą, tad studentui 

tenka prisiimti atsakomybę užsidirbti 

studijų apmokėjimui arba ieškoti kitų 

finansavimo šaltinių (tėvų ar globėjų 

finansinė parama, paskola)“ (Ekspertas 

nr. 1) 

Noras tobulėti  „labai svarbu realizuoti ir išbandyti save 

kuo įvairesnėse veiklose“ (Ekspertas nr. 3) 

„svarbu, pasisemti naujų žinių, stiprinti 

savus gebėjimus bei kelti savo 

kompetencijų lygį“ (Ekspertas nr. 2) 

Kvalifikacijos kėlimas „Daugelis darbdavių reikalauja ir nori 

savo įstaigoje turėti savo srities 

profesionalus, kurie keltų įstaigos vertę. 
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Taip ir pats darbuotojas, stengdamasis 

išlaikyti darbo vietą, tobulinasi ir gerina 

savo darbo našumą“ (Ekspertas nr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijų, šeimos ir karjeros 

derinimo sunkumai lyčių 

atžvilgiu 

Tradicinio požiūrio 

užuomazgos 

„situacijose, kai pasidaro nepakeliamai 

sunku, vyras išlieka daug stabilesnis nei 

moteris ir geba daug efektyviau suvaldyti 

esamą situaciją“ (Ekspertas nr. 4) 

„sunkumai gali būti labai individualūs ir 

priklausyti nuo asmeninės situacijos, 

tačiau sukūrus šeimą dėl socialiai 

priskiriamų vaidmenų vyrams gali tekti 

didesnė atsakomybė už šeimos išlaikymą, o 

moterims - rūpintis vaikų priežiūra, kas 

abiem atvejais gali apsunkinti studijų ir 

šeimos bei karjeros derinimą“ (Ekspertas 

nr. 1) 

Laiko trūkumas „ribotas laikas studijų darbams atlikti, 

komandiniams projektams vykdyti, 

dalyvavimui papildomoms popaskaitinėms 

Universiteto teikiamoms veikloms“ 

(Ekspertas nr. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo įstaigose kuriamos 

sąlygos studijų, šeimos ir 

karjeros derinimo procesui 

užtikrinti 

Akademinė pagalba: 

individualaus grafiko 

sudarymas; galimybė  

prasitęsti egzaminų ir 

kitų atsiskaitymų sesiją; 

gimus vaikui gali būti 

suteikta vienkartinė 

išmoka; gali būti 

suteikiamos akademinės 

atostogos. 

Universitete taikomas privalomas studentų 

dalyvavimas akademiniuose 

užsiėmimuose, dėstytojai stebi studentų 

lankomumą ir apie sistemingai užsiėmimų 

nelankančius studentus informuoja 

fakulteto administraciją (Ekspertas nr. 2) 

„yra nemažai dirbančių magistrantų, 

dauguma magistrantūros studijų 

programų yra vykdomos popietiniu / 

vakariniu laiku, kad studentai galėtų 

suderinti studijas, šeimą ir darbą. Taip pat 

daugėja studijų modulių, kurie vykdomi 

nuotoliniu arba mišriu būdu, tad studentai 

gali dalyvauti užsiėmimuose virtualiai. 

Aktyviausiems studentams, pasiekusiems 

išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, 

užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla 

verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos 

srityse, skiriamos Universiteto talento 

stipendijos, kurios yra didžiausios 

Lietuvoje – 250 Eur / mėn. Taip pat 

taikomos kitos finansinės skatinimo 

priemonė“s (Ekspertas nr. 2) 

Socialinė pagalba „psichologų konsultacijos, grupiniai 

užsiėmimai (pvz. skirtos psichologinio 

atsparumo stiprinimui); Įgūdžių grupės: 

įsisąmoninimu grįsta kognityvinė elgesio 

terapija, kuri 

moko mažinti nerimą atpažįstant mąstymo 

klaidas bei disfunkcines mintis, kurios 

trukdo kasdienybėje; Studentus 

konsultuoja ir karjeros konsultantė“ 

(Ekspertas nr. 1) 
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Papildomos priemonės, 

gerinančios derinimo procesą 

valstybės, švietimo įstaigos 

lygmeniu 

Stiprus ryšys tarp 

studentų ir dėstytojų 

„labai svarbu geranoriškas požiūris, 

vienas kito supratimas. Tikiu, kad 

palaikant tokius santykius, studentai būtų 

pilni noro ir užsidegimo likti 

studijose...Tikiu, jog mūsų įstaigoje toks 

santykis palaikomas ir puoselėjamas“ 

(Ekspertas nr. 3) 

Dar didesnė finansinė 

pagalba studentams 

„galėtų būti dar labiau mažinami 

mokesčiai už studijas“ (Ekspertas nr. 4) 

„Galėtų būti numatyta reglamentuota 

galimybė nuolatinėse studijų programose 

studijuojantiems studentams dirbti tik pusę 

etato“ (Ekspertas nr. 2) 

 

 

Taigi, pirmiausia, tyrimo dalyvių buvo paklausta, Kaip dažnai tenka jūsų įstaigoje 

studentams derinti studijas, šeimą ir karjerą?  

Paslaugų centro vedėjas teigia, jog susidurti su situacija, kai studentai turi savo šeimas ir 

darbus, tenka gana dažnai. Anot jo, taip yra todėl, nes <...Marijampolės profesinio rengimo centre 

yra vykdomos tęstinės profesinio mokymo modulinės mokymo programos, kurias dažniausiai renkasi 

brandūs žmonės, jau sukūrę šeimas  ir turintys darbus...>. Taip pat specialistas apibūdina šias 

studijas, kaip galimybę jau dirbantiems žmonėms įgyti norimą kvalifikaciją ir patobulinti jau turimas 

kompetencijas bei gebėjimus. Kita tyrimo dalyvė, Marijampolės kolegijos studijų ir karjeros centro 

vadovė atsakydama į šį klausimą daug neišsiplėtė. Ji teigė, jog <...duomenų apie studentų šeimas  ir 

jų karjeros planus neturi, tyrimų nedaro...>. Tačiau kiek praėjus laiko, ekspertas nr. 2 pasvarstė, jog 

tokių atvejų šioje švietimo įstaigoje, kai studentai derina šeimą, studijas ir karjerą, gali būti tikrai 

nemažai, ypač ištęstinių studentų tarpe. Kaip ir Marijampolės kolegijos atstovė, taip ir Kauno 

technologijų universiteto studijų proceso centro vadovė teigė, jog šioje mokymo įstaigoje tokie 

duomenys apie studentus nerenkami: <...Kauno technologijos universitete studijuoja apie 8000 

studentų. Universitetas nerenka informacijos, kurie studentai studijų metu dirba ar turi šeimą. 

Kiekvienais metais vykdoma studentų apklausa „Studentų balsas“, kurioje, be kita ko, klausiame 

studentų apie studijų ir darbo derinimą. 2020 m. spalio – lapkričio mėn. apklausoje dalyvavo 

trečdalis studentų. Dalyvavę apklausoje respondentai nurodė, kad reguliariai dirba 67 proc. 

magistrantūros studentų ir 28 proc. bakalauro studentų, jeigu tektų rinktis, dauguma respondentų 

atsakė, kad pirmenybę teiktų studijoms, ne darbui...>  

1 kategorija. Studijų, šeimos, karjeros derinimo priežastys. Iš turimų duomenų galima 

išskirti, anot tyrimo dalyvių, pagrindines studentų derinimą lemiančias priežastis: finansai, noras 

tobulėti ir įgyti naujos patirties,  kvalifikacijos kėlimas. Specialistų požiūriu, finansinis stabilumas 

yra labai svarbus aspektas, verčiantis derinti visas šias tris sritis: <...Atsiranda poreikis prisidėti prie 

šeimos išlaikymo, prie bendro namų ūkio palaikymo...>. Kitaip tariant,  atsiranda būtinybė tenkinti 
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ne tik savo, bet ir šeimos poreikius. Šios priežasties egzistavimui antrina ir Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto atstovė: „Ribotas valstybės finansuojamų vietų skaičius, nes siekiant norimos 

kvalifikacijos gali nepavykti patekti į valstybės finansuojamą vietą, tad studentui tenka prisiimti 

atsakomybę užsidirbti studijų apmokėjimui arba ieškoti kitų finansavimo šaltinių (tėvų ar globėjų 

finansinė parama, paskola)“. Remiantis Eksperto nr. 1 išsakytomis tiesomis, galima tik pasvarstyti, 

jog jeigu studentas nuoširdžiai siekia savo svajonės ir yra užsibrėžęs įgyvendinti savus tikslus, jis yra 

priverstas spėti suderinti šias sritis ir stengtis išsilaikyti vietoje, kurioje yra, nesvarbu kiek jėgų tai 

kainuos. 

Kalbant apie savų poreikių tenkinimą, vienas iš pašnekovų kalba, jog <...labai svarbu 

realizuoti ir išbandyti save kuo įvairesnėse veiklose...>. Jis įvardina, jog būtent noras 

eksperimentuoti, tobulėti bei plėsti savas žinias nulemia studentų pasirinkimą derinti studijas, šeimą 

ir karjerą.  Kita pašnekovė taip pat mano, jog studentams, o ypač jauniems žmonėms <...svarbu, 

pasisemti naujų žinių, stiprinti savus gebėjimus bei kelti savo kompetencijų lygį...>. Tačiau kartu ir 

pabrėžia, jog ne visi geba derinti šias sritis. Visa to priežastis – motyvacijos stoka pradėti kažką naujo: 

<...Dabartinis jaunimas jaučia baimę galimai nesėkmei, bijo pasinerti į naujas veiklas. Jiems stinga 

pasitikėjimo savo jėgomis, todėl šiuo atveju, labai svarbu, jog jaunuolį supanti aplinka jį suprastų ir 

skatintų eiti tik pirmyn...>.  

Dar viena įvardinta studentų studijų, šeimos ir karjeros derinimo priežastis, anot tyrimo 

dalyvių, yra kvalifikacijos kėlimas. <...Daugelis darbdavių reikalauja ir nori savo įstaigoje turėti 

savo srities profesionalus, kurie keltų įstaigos vertę. Taip ir pats darbuotojas, stengdamasis išlaikyti 

darbo vietą, tobulinasi ir gerina savo darbo našumą...> - teigia Marijampolės kolegijos specialistė. 

Tad imtis visų šių trijų sričių skatina kylanti konkurencija darbe, noras turėti geresnes darbo sąlygas, 

pareigas su didesniu atlyginimu. 

 Kauno technologijų universiteto atstovė teigia: <...Jei teisingai suprantu klausimą, 

pasirinkimą derinti studijas, šeimą ir darbą gali lemti: darbdavių lankstumas planuojant darbo 

grafiką, pritaikytą prie studijų grafiko ir šeimos reikalų; magistrantūros studijų organizavimas 

popietiniu – vakariniu laiku, kai studentai nedirba; studentų noras užsidirbti ir išlaikyti save / 

šeimą...> Anot tyrimo dalyvės, darbdavio kuriamos palankios sąlygos yra didelė pagalba studentui 

derinant studijas, darbą ir šeimą. Kas be ko, prisidėti prie efektyvesnio studentų studijų, šeimos ir 

karjeros derinimo proceso turi ir pati mokymo įstaiga. Kartu specialistė pritaria ir kitiems tyrimo 

dalyviams, jog viena iš priežasčių, dėl ko studentai pradeda derinti šeimą, studijas ir karjerą yra 

finansai.  
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2 kategorija. Studijų, šeimos ir karjeros derinimo sunkumai lyčių atžvilgiu. Tyrimo 

dalyviai turėjo galimybę pamastyti apie galimus sunkumus, su kuriais susiduria studentai, derindami 

studijas, šeimą ir karjerą lyčių atžvilgiu. Viena iš tyrimo dalyvių pabrėžia, jog <...pirmiausia, 

neatsižvelgiant į lytį, visi studentai, kurie mokosi, gyvena šeimose ir dar dirba, patiria ne tik fizinį, 

bet ir emocinį nuovargį. Manau, kad visgi varijuoti tarp trijų sričių ir dar įdėti pastangų visose jų 

kiek gali daugiausiai yra iš ties sunku. Todėl labai svarbu palaikyti tokius žmones...>. Ir nors 

pašnekovai sako, jog vertinti studentų studijų, šeimos ir karjeros derinimo procesą pagal lytį 

nevertėtų, vis dėlto vienas jų išryškina vyro vaidmenį, sakydamas, kad <... situacijose, kai pasidaro 

nepakeliamai sunku, vyras išlieka daug stabilesnis nei moteris ir geba daug efektyviau suvaldyti 

esamą situaciją...>. Tokia pašnekovo nuomonė leidžia prisiminti tradicinio požiūrio užuomazgas. 

Tad šiuo atveju, galima išskirti konkretų studentų studijų, šeimos ir karjeros derinimo sunkumą – 

išankstinė nuostata apie žmones vertinant juos pagal lytį (vyras daug stipresnis nei moteris ir jai reikia 

pagalbos). Be visa to, čia dar labiau ryškėja tradicinis požiūris į šeimą. Pavyzdžiui, ekspertas nr. 3 

teigia, jog Marijampolės kolegijoje moterys daug dažniau ima akademinių atostogų, nes dažniausiai 

jos pasiima vaiko priežiūros atostogų. Specialistė tvirtina, jog grįžti po jų pasidaro labai sunku, todėl 

daugelis moterų po atostogų tiesiog nebegrįžta. Ties čia iškyla klausimas – ar visgi jos lieka su 

vaikais, namų ūkio priežiūra, ar bando realizuoti save kitose srityse? Na, o Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto atstovė teigia, jog „sunkumai gali būti labai individualūs ir priklausyti nuo asmeninės 

situacijos, tačiau sukūrus šeimą dėl socialiai priskiriamų vaidmenų vyrams gali tekti didesnė 

atsakomybė už šeimos išlaikymą, o moterims - rūpintis vaikų priežiūra, kas abiem atvejais gali 

apsunkinti studijų ir šeimos bei karjeros derinimą“.  Čia ryškėja sąvoka - lyčių vaidmenys. Iš tyrimo 

dalyvės įžvalgų apie derinimo sunkumus, vis dar galima pamatyti, jog požiūris apie vaidmenis ir 

pareigų pasiskirstymą šeimoje vyrauja. Tai reiškia, jog šiuolaikinė visuomenė labai lėtai keliauja link 

egalitarinės šeimos sampratos. Be visa to, ekspertas nr. 1 kalba apie dažną perdegimo ir depresijos 

riziką studentų, derinančių studijas, darbą ir šeimą tarpe. Ko pasekoje kyla laiko valdymo iššūkiai, 

Kyla stresas, nerimas dėl vaikų priežiūros, kyla sunkumai stengiantis patenkinti studento šeimos 

lūkesčius patiriant karantino apribojimus, gyvenant per du miestus. Ekspertas nr. 2 įvardina dar kelis 

galimus sunkumus: <...ribotas laikas studijų darbams atlikti, komandiniams projektams vykdyti, 

dalyvavimui papildomoms popaskaitinėms Universiteto teikiamoms veikloms...> Remiantis tyrimo 

dalyvės pateiktais galimais sunkumais, galima tik patvirtinti prielaidą, jog derinti studijas, šeimą ir 

karjerą yra iš tiesų sunkus darbas. Tam reikia įdėti daug pastangų, kiekvienai sričiai atrasti laiko tiek, 

kad nenukentėtų kitos. Na, o kalbant apie lyties vaidmenį šiame kontekste, pašnekovė teigia, jog 

kalbant apie derinimo sunkumus, lyčių tikrai nesukonkretina ir neišskiria nei vienos. Tai reiškia, kad 

požiūris į abi lytis yra vienodas ir taisyklės būna visiems vienodos.  
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3 kategorija. Švietimo įstaigose kuriamos sąlygos studijų, šeimos ir karjeros derinimo 

procesui užtikrinti. Kiekviena švietimo įstaiga stengiasi išlaikyti savo studentą ir prisidėti prie jo 

tolimesnės karjeros. Todėl kalbant apie kuriamas sąlygas, padedančias studentams derinti šias tris 

sritis, pašnekovai turėjo ką pasakyti. Taigi, remiantis tyrimo dalyvių išsakytomis mintimis, galima 

išskirti dvi, akademinę ir socialinę pagalbas studentams derinant studijas, šeimą ir karjerą. Apie 

akademinę pagalbą daugiau kalba Marijampolės kolegijos atstovė ir išskiria priemones, kurios yra 

naudojamos norint išlaikyti šeimą, studijas ir karjerą derinančius studentus: individualaus grafiko 

sudarymas; galimybė  prasitęsti egzaminų ir kitų atsiskaitymų sesiją; gimus vaikui gali būti suteikta 

vienkartinė išmoka; gali būti suteikiamos akademinės atostogos. Na, o Marijampolės profesinio 

rengimo centre labiau orientuojamasi į socialinės pagalbos suteikimą, pavyzdžiui, psichologo, soc. 

pedagogo konsultacijos. Aišku, profesinio rengimo centro atstovas pabrėžia, kad susidūrus su 

sunkumais, studentas visada gali kreiptis tiek emocinės tiek akademinės pagalbos. Kauno 

technologijų universiteto atstovė prieš atsakydama į pateiktą klausimą, supažindino su bendra 

universiteto tvarka, kurioje teigiama, jog <...Universitete taikomas privalomas studentų dalyvavimas 

akademiniuose užsiėmimuose, dėstytojai stebi studentų lankomumą ir apie sistemingai užsiėmimų 

nelankančius studentus informuoja fakulteto administraciją...> Taip pat specialistė primena, jog 

visada studentai gali kreiptis iškilus sunkumams, iškilus rimtoms priežastims į administraciją ir tartis 

su ja dėl atleidimo nuo kai kurių paskaitų. Studijų procesų skyriaus vadovės teigimu, Kauno 

technologijų universitete studentams gali būti suteiktos gana lanksčios bei palankios sąlygos 

užtikrinant sklandų šeimos, studijų ir karjeros derinimo procesą: <yra nemažai dirbančių 

magistrantų, dauguma magistrantūros studijų programų yra vykdomos popietiniu / vakariniu laiku, 

kad studentai galėtų suderinti studijas, šeimą ir darbą. Taip pat daugėja studijų modulių, kurie 

vykdomi nuotoliniu arba mišriu būdu, tad studentai gali dalyvauti užsiėmimuose virtualiai. 

Aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems 

aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, skiriamos Universiteto 

talento stipendijos, kurios yra didžiausios Lietuvoje – 250 Eur / mėn. Taip pat taikomos kitos 

finansinės skatinimo priemonės...> Visos įvardintos sąlygos studentams oponuoja kitų tyrimo dalyvių 

išsakytoms mintims: galimybė mokytis nuotoliniu būdu, skatinimas teikiamomis stipendijomis bei 

kitomis finansinėmis priemonėmis. Taip pat pašnekovė pabrėžia komunikacijos su studentais svarbą. 

Tai reiškia, jog nesvarbu kokia priežastis ar aplinkybė trukdo įsitraukti į universiteto užsiėmimus, 

įstaigos administracija analizuoja kiekvieną individualią situaciją ir kartu su studentu stengiasi ją 

spręsti. Pašnekovė kartu akcentuoja ir akademinės bei socialinės – psichologinės  pagalbų suteikimo 

galimybę. Kalbant apie emocinius sunkumus, su kuriais susiduria Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto studentai, derindami darbą, studijas ir šeimą, atstovė įvardina konkrečias pagalba, kurios 

suteikiamos nemokamai: „psichologų konsultacijos, grupiniai užsiėmimai (pvz. skirtos psichologinio 
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atsparumo stiprinimui); Įgūdžių grupės: įsisąmoninimu grįsta kognityvinė elgesio terapija, kuri 

moko mažinti nerimą atpažįstant mąstymo klaidas bei disfunkcines mintis, kurios trukdo 

kasdienybėje; Studentus konsultuoja ir karjeros konsultantė“. Šių užsiėmimų gausa leidžia manyti, 

jog mokslų, darbo ir šeimos derinimas studentams yra iš tiesų sudėtingas procesas.  

 

4 kategorija. Papildomos priemonės, gerinančios derinimo procesą valstybės, 

švietimo įstaigos lygmeniu. Marijampolės kolegijos atstovė kalba apie emocinį klimatą įstaigoje ir 

akcentuoja abipusio palaikymo tarp studentų ir dėstytojų svarbumą: <...labai svarbu geranoriškas 

požiūris, vienas kito supratimas. Tikiu, kad palaikant tokius santykius, studentai būtų pilni noro ir 

užsidegimo likti studijose...Tikiu, jog mūsų įstaigoje toks santykis palaikomas ir puoselėjamas...>. 

Taip pat pašnekovė užsimena apie mažinamus studijų mokesčius. Ji mano, jog tai pritrauktų daugiau 

studentų. Kauno technologijų universiteto specialistė į galimų papildomų priemonių sąrašą įtraukia 

stipendijų didinimo aspektą. Taip studentams, derinantiems šeimą, studijas ir karjerą, būtų dar 

didesnė motyvacija ir paskata nenuleisti rankų ir siekti dar didesnių rezultatų. Taip pat tyrimo dalyvė 

užsimena apie numatytą reglamentuotą galimybę nuolatinėse studijų programose studijuojantiems 

studentams dirbti tik pusę etato. Taip jie galės laisviau planuotis savo veiklas, skirti daugiau laiko 

šeimai. Prie visa to, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovė įvardina dar kelias pagalbines 

priemones, kurios padėtų studentams derinti studijas, šeimą ir darbą. Viena jų yra – pirmenybė gauti 

vietą darželyje. Tokia priemonė iš tiesų palengvintų visą derinimo procesą, tai leistų lengviau 

planuotis savo laiką. Tyrimo dalyvė kalba, jog didesnis valstybės finansuojamų vietų skaičius taip 

pat palengvintų ir suteiktų paskatų studentams derinti studijas su darbu ir šeimyniniu gyvenimu.  

 

3.2.1. Kokybinio ekspertinio interviu duomenų apibendrinimas 

 

Pateiktuose švietimo įstaigų specialistų duomenyse atsispindi švietimo įstaigų tvarka, 

pašnekovų turimos žinios bei patirtys. Visi duomenys buvo surenkami ekspertinio interviu būdu, 

rezultatai susisteminti, analizuojami bei kategorizuojami.  

Ieškant ryšių tarp tyrimo dalyvių pasakojimų išskirta pirma kategorija, kalbanti apie 

priežastis, dėl kurių studentai pradeda derinti studijas, šeimą ir karjerą. Tad švietimo įstaigų 

specialistai įvardina vieną iš priežasčių – finansai. Tai reiškia, kad kiekvienam studentui ateina metas 

bei poreikis išlaikyti savo šeimą, tenkinti ne tik jų, bet ir savo poreikius. Dar viena priežastis, kurią 

įvardino tyrimo dalyviai – savirealizacija. Kiekvienas studentas nori tobulėti, kažko siekti, todėl 

atsirandant šeimyniniam gyvenimui, nesinori apleisti savo svajonių ir siekių. Vis dėlto, derinti šeimą, 

studijas ir karjerą tampa iš tiesų nelengvas iššūkis, kuriam reikia nemažai pastangų tam, kad nė viena 

sritis nenukentėtų. Pašnekovai vieną iš derinimo priežasčių įvardina kvalifikacijos kėlimą ir pabrėžia, 
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jog norint išsilaikyti profesinėje darbo rinkoje, reikalinga nuolat tobulinti savus gebėjimus, stiprinti 

turimas kompetencijas ir įgūdžius. Žinoma, anot tyrimo dalyvių, darbdavio vaidmuo čia taip pat yra 

labai svarbus: jo kuriamos sąlygos, motyvuojančios darbuotoją siekti aukštesnių tikslų ir skatinančios 

darbą derinti su studijomis ir šeimyniniu gyvenimu.  

Kalbant apie kylančius derinimo sunkumus lyčių atžvilgiu, švietimo įstaigų atstovai 

lyties visame derinimo procese nenorėtų išskirti ir teigia, jog ji tikrai neturėtų būti svarbi. Tačiau vis 

dėlto tarp pašnekovų iškyla tradicinio požiūrio užuomazgos, kai moteris paliekama kaip silpnoji 

grandis. Čia susiduriama su stereotipišku požiūriu į vyrus ir moteris (Valickas, Rosinaitė, ir kt, 2012): 

vyriškų ir moteriškų profesijų skirstymas, vyrų ir moterų pareigos ir vaidmenys. Be visa to, tyrimo 

metu pastebėta, jog dažniausiai akademines atostogas ima būtent moterys. Dažniausia to priežastis – 

vaiko priežiūros atostogos, po kurių, anot, pašnekovių, dažniausiai moterys jau ir nebegrįžta 

studijuoti.  

Dar viena kategorija kalba apie švietimo įstaigose kuriamas sąlygas, padedančias 

studentams derinti darbą, studijas ir šeimą. Remiantis gautais pašnekovų duomenimis, galima išskirti 

dvi pagalbos sritis – socialinė ir akademinė. Pastarajai priklauso sudaromi individualūs studijų 

grafikai, galimybė mokytis nuotoliniu būdu, galimybė prasitęsti egzaminų ir kitų atsiskaitymų sesijas, 

galimybė gauti stipendijas, vienkartines išmokas. Socialinė sritis apima psichologo, soc. pedagogo 

konsultacijas, švietimo įstaigose vykdomas elgesio terapijas, leidžiančias atpažinti tam tikras 

mąstymo klaidas ir trukdžius, apima visą teigiamą emocinį klimatą, geranorišką bendravimą ir 

palaikomą komunikaciją. Visos šios veiklos yra ypač svarbios ir reikalingos jaunam žmogui, 

planuojančiam savo karjerą bei atitinka Parsono išskirtus reikalingus karjeros projektavimo 

elementus, tokius kaip savęs pažinimas, vertinimas, profesinių žinių įgijimas bei mokėjimas šias sritis 

derinti tarpusavyje.(Smailytė, 2014) 

Paskutinėje kategorijoje specialistai kalba apie galimas papildomas priemones, kurios 

padėtų dar efektyviau studentams derinti darbą, studijas ir šeimą. Pašnekovai įvardina, kad galėtų būti 

mažinami mokesčiai už studijas, didinami stipendijų dydžiai. Visa tai suteiktų studentams dar 

didesnės motyvacijos eiti pirmyn ir toliau derinti visas šias sritis siekiant dar aukštesnių rezultatų. 

Taip pat specialistai įvardino galimybę nuolatinėse studijų programose  studijuojantiems studentams 

dirbti tik pusę etato. Taip studentai galės laisviau planuotis savas veiklas ir skirti daugiau laiko šeimai. 

Dar viena svarbi papildoma priemonė, kuri motyvuotų studentus derinti studijas, darbą ir šeimą – 

pirmenybė gauti vietą darželyje. Ši priemonė iš tiesų palengvintų jaunų mamų kasdienybę ir leistų 

joms laisviau derinti savo užsiėmimus ir suplanuoti tolimesnes veiklas. 
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IŠVADOS 
 

Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia susisteminti ir padaryti šias išvadas: 

1. Dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų šeimos ir karjeros derinimas tai 

procesas, kurio metu moterys susiduria su tam tikrais iššūkiais, kuriuos įveikus joms atsiveria 

galimybės puikiai suderinti šiuos veiksnius. Pirmiausia, jos turi atrasti pusiausvyrą ir susidėlioti 

svarbiausius prioritetus, kurie daro didžiulę įtaką jaunų moterų pasirinkimams. Taip pat jos turi 

priimti tam tikrus vaidmenų pokyčius ir pasikeitimus gyvenime. Tai reiškia, kad jos priimdamos 

sprendimus turi vadovautis ne tik vidiniais jausmais, bet ir priimti bei įgyvendinti visus darbo ir 

šeimos derinimo lūkesčius bei galimybes studijų metu pasveriant jų efektyvumą logišku mąstymu. 

Galiausiai, jaunos mamos turi pasverti ir įsitikinti bei neabejoti savo noru realizuoti save, siekti 

aukštesnių tikslų ir motyvuotai juos įgyvendinti. Šios teikiamos perspektyvos duoda pagrindo tikėti, 

jog galimybė jaunoms, dirbančioms ir kartu studijuojančioms mamoms derinti šeimą ir darbą 

egzistuoja. 

2. Vyro vaidmuo jaunų bei kartu studijuojančių mamų šeimos ir darbo derinimo 

perspektyvoje yra labai svarbus. Nors visuomenėje vis dar nusistovėjęs tradicinis požiūris į šeimą, 

tačiau palaipsniui šeimos pereina prie egalitarinio šeimos modelio, kuriame abiejų šeimos narių 

vaidmenų pasiskirstymas turėtų būti tolygus. Kitaip tariant, tiek vyras, tiek moteris turi vienodai 

auklėti vaikus, pasiskirstyti namų ruošos darbais, atsižvelgti į vienas kito norus ir poreikius taip 

suteikiant vienas kitam galimybę siekti aukštesnių tikslų bei uždavinių.  

3. Vertinant darbdavio požiūrį į jaunas dirbančias, studijuojančias mamas ir jų šeimos ir 

darbo derinimą, galima daryti išvadą, jog atrandant pusiausvyrą tarp šių veiksnių moterims labai 

svarbi darbdavių teikiama socialinė, ekonominė bei emocinė paramos. Tai yra, svarbu užtikrinti 

lanksčias darbo sąlygas, leidžiančias derinti šeimyninius santykius su darbiniais. Taip pat svarbu 

atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą bei pradėti vertinti ir motyvuoti darbuotoją leidžiant jam siekti 

užsibrėžtų tikslų kartu gerinant ir pačios organizacijos veiklą. Be abejo, svarbu darbdaviui motyvuotai 

bei tinkamai suteikti ir užtikrinti jaunoms mamoms, siekiančioms finansinės nepriklausomybės, joms 

priklausantį ekonominį pagrindą.  

4. Prieš pradedant planuoti savo karjerą, jaunam žmogui svarbi savianalizė, savęs 

vertinimas, savų tikslų ir poreikių suradimas. Tai yra pagrindas, nuo kurio prasideda jauno žmogaus 

mintys apie galimus ateities planus. Taip pat sėkmingas karjeros pasirinkimas priklauso nuo turimų 

įgūdžių, turimos patirties, pomėgių. Tai reiškia, jog jaunas žmogus turi atrasti sau tinkančią bei 

patinkančią sferą, turi peržvelgti visas karjeros galimybes, kurios atitiktų jo lūkesčius. Itin reikalinga 

gebėti valdyti savo karjerą: nuolat tobulinti savo gebėjimus, turtinti turimas žinias, domėtis 

naujovėmis, nebijoti pokyčių.  
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Atlikta naratyvinio tyrimo analizė leidžia susisteminti ir daryti šias išvadas: 

5. Dirbančių ir kartu studijuojančių jaunų mamų istorijose vyrauja ne tik asmeninė jų 

patirtis, bet ir atliekami moterų šeimos bei aplinkoje esančių žmonių vaidmenys jų istorijos. Tokiu 

būdu moterys siekia tapti vienos ar kitos visuomenės grupės dalimi, šiuo atveju, šeimos, darbo ir 

studijuojančių asmenų, su kuriais nori dalintis savo gyvenimiška patirtimi bei turimomis žiniomis. 

Šis naratyvinis tyrimas leido suprasti jaunas dirbančias ir kartu studijuojančias mamas, kurios 

derindamos šeimą, darbą ir studijas susiduria su tam tikrais sunkumais: neigiama aplinkinių reakcija; 

negalėjimas skirti pakankamai laiko norimai sričiai; susiklosčiusios nepalankios aplinkybės 

paskatinančios prisiimti sau visą atsakomybę; užplūdusios įvairialypės emocijos ir jausmai. Tačiau 

galiausiai, noras tobulėti, realizuoti save, taip pat šeimos, artimųjų palaikymas verčia judėti pirmyn 

ir nesustoti.   

Atlikta kokybinė turinio analizė leidžia susisteminti ir daryti šias išvadas: 

6. Atliktas tyrimas padėjo atskleisti studentų studijų, darbo ir šeimos derinimo proceso 

ypatumus švietimo įstaigose. Atskleisti pagrindiniai derinimo motyvai, sunkumai, su kuriais susiduria 

studentai. Švietimo specialistai išryškino egzistuojančią problemą tarp studentų – stereotipų taikymas 

(vyriškos ir moteriškos profesijos, vyrų ir moterų pareigos ir vaidmenys). Vis dėlto, tik kuriamos 

palankios švietimo įstaigų sąlygos, teikiamos akademinė ir socialinė pagalbos, skatina bei motyvuoja 

studentus nesustoti  siekti savo tikslų. Tuo labiau skatina derinti studijas su darbu ir šeimyniniu 

gyvenimu.  
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REKOMENDACIJOS 
 

Jaunoms mamoms, derinančioms šeimą, darbą ir studijas 

- Tenkinti ne tik aplinkinių, bet ir savo poreikius tobulinant turimus įgūdžius, gebėjimus, 

užsiimti mėgstama veikla, daug domėtis taip siekiant įgyvendinti visus tikslus ir 

uždavinius; 

Jaunų dirbančių ir kartu studijuojančių mamų darbdaviams 

- Suteikti palankias sąlygas leidžiančias efektyviau derinti šeimą, studijas ir darbą 

(lankstus mokymosi/darbo grafikas, finansinė pagalba, paskata, teigiamo emocinio 

klimato sukūrimas, specialistų konsultacijos, edukaciniai renginiai, pristatymai) 

Būsimiems tyrėjams 

- Domėtis naujausiomis aktualijomis apie jaunų mamų šeimos, darbo ir studijų derinimo 

modelius bei karjeros planavimo ypatumus mokslinių straipsnių ir atliktų tyrimų pagalba; 

- Atlikti daugiau tyrimų atskleidžiančių jaunų mamų, derinančių šeimą, darbą ir studijas 

patirtis ir karjeros planavimo ypatumus bei skleisti žinią visuomenei. 
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PRIEDAI 
PRIEDAS NR. 1 

KOKYBINIO PUSIAU STRUKTŪRUOTO INTERVIU KLAUSIMAI 

PAGR. KLAUSIMAS - Papasakokite, kaip jums sekasi derinti darbą, studijas ir šeimą. 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS - Kas jus skatina stengtis suderinti šiuos veiksnius? 

 PAGR. KLAUSIMAS  - Papasakokite, kaip jūs vertinate savo esamą situaciją. 

                                   - Papasakokite kaip ją vertina kiti? 

PAPILDOMI KLAUSIMAI - Apibūdinkite atliekamą vyro vaidmenį jūsų darbo studijų ir šeimos 

derinimo perspektyvoje. 

                                           -Papasakokite, kaip reaguoja jūsų darbdavys į jūsų darbo, studijų ir šeimos 

derinimą. 

 

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 

- Jūsų amžius? 

- Jūsų šeimyninė padėtis? 

- Kiek turite vaikų? 

- Kokio amžiaus jūsų vaikai? 

- Koks jūsų išsilavinimas? 

- Kokią studijų programą studijuojate? 

- Kokia jūsų profesija? 

PRIEDAS NR. 2 

INTERVIU ATLIKIMO DATOS IR LAIKAS 

1. Interviu su Sandra – 2020 11 10 (trukmė – 35 min) 

2. Interviu su Jūrate – 2020 11 15 (trukmė – 32 min) 

3. Interviu su Laura – 2020 11 07 (trukmė – 45 min) 

4. Interviu su Greta – 2020 11 16 (trukmė – 27 min) 

5. Interviu su Brigita – 2020 11 05 (trukmė – 40 min) 

6. Interviu su Lina – 2020 11 16 (trukmė – 43 min) 

PRIEDAS NR. 3 

1. Kaip dažnai tenka jūsų įstaigoje studentams derinti studijas, šeimą ir karjerą? 

2. Kaip manote, kokios priežastys lemia tokį jų pasirinkimą? 

3. Kaip manote, su kokiais sunkumais susiduria studentai derinant studijas, šeimą ir karjerą 

vertinant tai pagal lytį? 

4. Kokias sąlygas stengiatės sukurti/palaikyti padedant studentams suderinti studijas, šeimą ir 

karjerą? 
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5. Kokias skatinimo priemones naudojate norėdami išlaikyti studentus derinančius studijas, 

šeimą ir karjerą? 

6. Kaip manote, kokios papildomos priemonės valstybės švietimo įstaigos lygmeniu galėtų 

padėti studentams derinti studijas, šeimą ir karjerą? 

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 

Švietimo įstaiga 

Pareigos 

 

 


