
Karjeros specialistų tinklo vystymas 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija įgyvendina projektą „Karjeros specialistų  tinklo 

vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus 

mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo 

paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio 

orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. 

Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis 

orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio 

konsultavimo paslaugas. 

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. 

            Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur.  

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. 

 

              

Gimnazijos ugdymo karjerai konsultantė, Giedrė Kielaitė, teikia asmenines ir grupines 

konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams), 

supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, priėmimo 

taisykles, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, koordinuoja STEAM veiklų 

gimnazijoje ir už jos ribų įgyvendinimą, supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo 

rinkos ir jos pokyčių prognozėmis. 

I–III gimnazijos klasių mokiniai 2022 m. gruodžio 7 dieną lankėsi Šiaulių valstybinės 

kolegijos transporto inžinerijos katedroje. Išvykos metu gimnazistai susipažino su šioje katedroje 

vykdomomis studijų programomis.  

Šių metų sausio 13 d. Ia ir Ib gimnazijos klasių mokiniai lankėsi Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos STEAM centre. Atlikdami praktinius darbus, gimnazistai ne tik gilino fizikos, chemijos 

žinias, bet ir  susipažino su laboranto, fiziko, chemiko veiklomis, susipažino su  mokslininko darbo 

specifika.  

Sausio 19 d. IV klasės gimnazistai lankėsi Kauno Žalgirio arenoje „Aukštųjų mokyklų mugė 

2023“.  Mokiniai susitiko su  Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais, klausėsi ISM vadybos ir ekonomikos 

universiteto, ISM studentų priėmimo vadovės Aistės Karoblės motyvacinio pranešimo „Kaip parašyti patį 

geriausią motyvacinį laišką universitetui? ISM studentų priėmimo vadovės patarimai“.  

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija bendradarbiauja su  Šiaulių techninės kūrybos centru. 

Šio centro dažni lankytojai yra gimnazijos pradinių klasių mokiniai. I- IV pradinių klasių mokiniai, 

lankydamiesi šiame centre susipažino su jaunojo konstruotojo profesija.   

5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasės mokiniai turėjo galimybę bendrauti su lektoriumi Simu 

Šatkausku, kuris supažindino mokinius su Visatos platybėmis, su astronomo profesija.  

Planuojama ir toliau I–IV klasių gimnazistams organizuoti profesijų pristatymus, aukštųjų 

mokyklų pristatymus, studijų parodas, organizuoti individualias konsultacijas UK klausimais, 
vykdyti švietėjišką veiklą per I–IV klasių visuotinius tėvų susirinkimus, vykdyti mokinių tėvų 

individualų konsultavimą. Informuoti ir vykdyti kartu su mokiniais STEAM veiklas. Viešinti 

informaciją apie UK veiklas gimnazijos svetainėje, gimnazijos facebook paskyroje. 

 

 

 

 


