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Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija įgyvendina projektą „Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos infrastruktūros, skirtos mokinių ugdymui, modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-020013, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir (arba) Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių
mokyklų modernizavimas“
Projekto tikslas – Modernizuoti Šiaulių Sondeckio menų gimnazija infrastruktūrą, siekiant padidinti
Gimnazijos veiklos efektyvumą ir pagerinti mokymosi kokybę.
Projekto aprašymas:
Šiaulių Sondeckio menų gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo
krypties programas. Deja dėl lėšų stygiaus esami mokiniai nuolat patiria problemų dėl stipriai
nusidėvėjusios Gimnazijos įrangos. Šiuo metu įrangos kiekis veiklai yra nepakankamas, esamos
įrangos kokybės būklė yra labai prasta (apie 70% yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi). Dėl šių
priežasčių nėra užtikrinama tinkama ugdymo kokybė. Nežiūrint į didžiulę Gimnazijos mokytojų
kompetenciją ir organizacijos patirtį tokia būklė neleidžia užtikrinti kokybiško mokymo proceso,
neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, sudaro sunkumus vystant mokinių sugebėjimus. Siekiant
išspręsti šią susidrausią problemą ir sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas Gimnazijos moksleiviams bei
darbuotojams yra būtina įgyvendinti Gimnazijos modernizavimo projektą.
Projekto uždavinys: Modernizuoti Šiaulių Sondeckio menų gimnazijos mokymosi aplinką, skirtą
bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties programoms įgyvendinti
Projekto veiklos:

- Specializuotam meninio ugdymo vykdymui reikalingų muzikos instrumentų įsigijimas
- Modernios interaktyvios įrangos įsigijimas, būtinos bendrojo ugdymo programų vykdymui ir
mokymų kokybės užtikrinimui bei interaktyvios poilsio erdvės sukūrimas.
Įgyvendinus projektą bus:
- Įsigyta papildoma įranga mokymo/-si procesui, kuri pagerins mokymo/si sąlygas 250 mokinių.
Įgyvendinus projektą taip pat bus skurtas 1 interaktyvi poilsio erdvė.
Projektu sukurti rezultatai sudarys sąlygas Gimnazijai įgyvendinti aukštos kokybės mokymų
programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti mokyklos
konkurentabilumą bei patrauklumą.

