Susitikimas su „Kalba.lt“ atstove
Data: 2012-10-03

Rugsėjo 27 d. gimnazijoje lankėsi „Kalba.lt“ atstovė, kuri gimnazistus
supažindino su studijomis užsienyje. „Kalba.lt“ suteikia galimybę studijuoti norimą specialybę
įvairiuose pasaulio universitetuose. Bakalauro programos trunka 3-4 metus, priklauso nuo
pasirinktų studijų ir intensyvumo. Reikia būti ne jaunesniam kaip 18 metų, sėkmingai baigti
gimnaziją, turėti anglų kalbos žinių įvertinimą IELTS, TOEFL. Gimnazistai buvo supažindinti su
studijų kainomis, paskolų sistema ir gera studijų kokybe. Susidomėjimas buvo didžiulis, kilo daug
klausimų. Įstaigos atstovė turėjo ir dovanų. Skėtį su „Kalba.lt“ logotipu laimėjo aktyviausias
susitikimo
gimnazistas
Eimantas
Šileikis.
Nuotraukos >>>
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė

Policijos diena
Data: 2012-10-04

Spalio 2 dieną minima Policijos diena, kitaip vadinama Angelų sargų diena.
Šia proga mūsų gimnazijos mokinių prevencinė grupė „ORE“ dalyvavo miesto bulvare vykusiame
renginyje. Stebėjome iškilmingą policijos pareigūnų eiseną, iš arčiau susipažinome su policininkų
naudojama įranga, pabuvojome pareigūnų automobiliuose, paženklinome savo telefonus. Nuotaikos
netemdė net ir krapnojantis lietus... Ačiū Jums, pareigūnai, už nuostabią šventę!
Nuotraukos >>>
Grupės „ORE“ narė Lina Jonaitytė (Ia klasė) ir socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė

Gimnazistų susitikimas su atstove iš „Sėkmės mokyklos“
Data: 2012-10-11
Rugsėjo 24 d. gimnazijoje lankėsi VšĮ „Sėkmės mokykla“ atstovė. Ji pristatė I-IV klasių
mokiniams šios neformalaus ugdymo organizacijos tikslus ir kvietė gimnazistus dalyvauti „Sėkmės
mokyklos” mokymuose. „Sėkmės mokyklos“ veiklą sudaro keturios mokymų formos, skirtos
vyresnių klasių moksleiviams:
I. Paskaitos ir praktiniai seminarai Lietuvos mokyklose.
II. Atviros konferencijos ir praktinės lyderystės forumai.
III. „Sėkmės klubas“.
IV. Vasaros stovyklos.
Spalio mėnesį startuoja „Sėkmės klubo“ mokymai Šiauliuose. „Sėkmės klubas“ – tai
savaitgaliniai užsiėmimai Lietuvos vyresniųjų klasių (15-18 m.) moksleiviams, kurie nori:
- mokytis mažiau, o išmokti daugiau (Efektyvaus mokymosi semestras),
- pažadinti savo miegantį potencialą (Savęs pažinimo ir tobulinimo semestras),
- efektyviau kalbėti, surasti ryšį su aplinkiniais (Bendravimo įgūdžių lavinimo semestras),
- tapti veiklesniais, savarankiškesniais, gauti verslo pagrindus (Verslumo semestras).
Norintys kviečiami prisijungti. Plačiau apie įstaigos veiklą rasite www.sekmesmokykla.lt.
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Violeta Butkienė
Gimnazistai lankėsi Šiaulių valstybinėje kolegijoje
Data: 2012-11-28

Lapkričio 15 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniai lankėsi
Šiaulių valstybinėje kolegijoje, kurioje vyko studijų paroda „SVAKO studijos gyvai: žiniuko
diena“. Į parodą susirinkę moksleiviai gavo išsamios informacijos apie studijų sąlygas, priėmimą,
vykdomas
studijų
programas
Šiaulių
valstybinėje
kolegijoje.
Studijų paroda prasidėjo Šiaulių valstybinės kolegijos studentų muzikos grupės „Studijozai“ ir
šokių
studijos
„Kolegos“
pasirodymu.
Studijų parodoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas studijų programoms. Kiekviena Šiaulių
valstybinės kolegijos katedra moksleiviams paruošė įdomius seminarus. Moksleiviai galėjo pasijusti
tikrais studentais. Jie stebėjo atliekamus tyrimus, apžiūrėjo Kolegijos laboratorijas, pamatė ir
išbandė studentų atliktus.
Monika Skvireckaitė

„Specialybių mugė“
Data: 2012-11-13

Lapkričio 13 d. „Saulės“ koncertų salėje vyko „Specialybių mugė“, kurioje dalyvavo ir
mūsų gimnazijos ketvirtokai.
„Specialybių mugėje“ buvo apžvelgta jaunimo darbo rinkos situacija, įsidarbinimo galimybių
barometras, skaityta LAMA BPO pranešimas apie studijų galimybes 2013 m. VU TVM pranešimas
ir lektorių pristatymai.
Po įžanginės dalies vyko Galimybių kavinė, kurioje moksleiviai galėjo bendrauti su šių institucijų
lektoriais ir studentais: Vilniaus universiteto, VU TVM, Edukologijos universiteto, Kazimiero
Simonavičiaus universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Kauno technologijų universiteto, Vytauto
Didžiojo universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno kolegijos, Klaipėdos
universiteto, Vakarų verslo kolegijos.
Susidomėjimas renginiu buvo didelis, salė vos talpino norinčius moksleivius. Dauguma
gimnazistų noriai bendravo su dėstytojais ir studentais.
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė

Susitikimas su Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla
Data: 2012-11-15

Lapkričio 15 d. gimnazijoje lankėsi atstovė iš Vilniaus universiteto
tarptautinio verslo mokyklos. VU TVM – tai aukštąjį universitetinį išsilavinimą teikianti verslo
mokykla,
vykdanti
bakalauro
ir
magistro
studijų
programas.
Universiteto atstovė kalbėjo apie studijų programas, valstybės skiriamą stipendiją, glaudų
bendradarbiavimą su užsienio mokyklomis, studentų galimybę mokytis užsienyje, aktyvų
visuomeninį,
kultūrinį
ir
sportinį
gyvenimą.
Šio universiteto stiprybė ir išskirtinumas – moderniosios verslo mokyklos veržlumas ir
šimtametės Vilniaus universiteto tradicijos.
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė

Grupinė karjeros ugdymo konsultacija dėl studijų užsienyje
Data: 2013-01-30

Sausio 30 d. gimnazijoje lankėsi „Kalba.lt“ vadybininkė Kristina
Rugaitytė, kuri gimnazistus konsultavo dėl studijų Anglijoje, Danijoje, Olandijoje ir Ispanijoje.
Moksleivius, kurie nori studijuoti užsienio universitetuose „Kalba.lt“ konsultuoja nemokamai.
Gimnazistai turėjo vadybininkei daug klausimų. Buvo kalbama apie studijų finansavimą, pagalbą
pildant studijų dokumentus, pateikta informacija apie ypatingus stipendijų pasiūlymus. Taip pat
supažindinta
su
anglų
kalbos
egzaminu
IELTS
ir
TOEFL.
Gimnazistai daug sužinojo, išsiaiškino jiems aktualius klausimus. Džiaugiamės, kad „Kalba.lt“
vadybininkės konsultacija buvo naudinga ir pateisino mokinių lūkesčius.
Nuotraukos>>>
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė
Išvyka į „Litexpo“ parodų centrą „Mokymasis. Studijos. Karjera“
Data: 2013-02-11

Vasario 7 d. „Saulėtekio“ gimnazistai lankėsi „Litexpo“ parodų centre,
kur vyko tarptautinė paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera“. Čia gimnazistai galėjo pamatyti visą
galimybių
panoramą
ir
išsirinkti
sau
tinkamą
kelią.
Parodoje iš viso dalyvavo apie 190 mokymo, studijų ir karjeros planavimo institucijų. Visi
Lietuvos universitetai ir kolegijos, profesinio rengimo ir verslo mokyklos, tarptautinių programų
organizacijos,
apie
40
užsienio
mokymo
įstaigų.
Moksleiviai galėjo dalyvauti karjeros planavimo paskaitose, verslumo seminaruose.
Nuotraukos >>>
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė

Atvira Karjeros ugdymo pamoka Gegužių progimnazijos aštuntokams
Data: 2013-02-15

Gebėjimas atpažinti ir valdyti savo emocijas didžiąja dalimi lemia sėkmę
gyvenime,- teigia psichologai. Vasario 14 d. karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė vedė Gegužių
progimnazijos 8 b klasės mokiniams karjeros ugdymo pamoką "Emocijos ir jausmai: jų įtaka
karjerai". Ib klasės gimnazistai ir Gegužių progimnazijos aštuntokai mokėsi reikšti ir valdyti savo
emocijas, kalbėjo apie jų įtaką karjerai. Mokiniai atliko užduotis, dirbo grupėse, kalbėjo apie savo ir
kitų žmonių jausmus, priimtinus ir nepriimtinus jų reiškimo būdus bei pasekmes, sužinojo daug
emocijų ir jausmų valdymo būdų.
Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su Gegužių progimnazija ir tikimės dar daug bendrų,
įdomių ir turiningų renginių.
Nuotraukos>>>
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė
Jaunimo verslumo turnyras
Data: 2013-02-22

Vasario 13 ir 20 dienomis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų
fakultete vyko Jaunimo verslumo turnyras FIX’¹³ (Future Ideas experiments), kuriame dalyvavo
mūsų gimnazijos IIa klasės mokiniai Brigita Kudrickaitė, Mindaugas Tolvaišas, Elvina Zavackaitė
ir Rokas Benevičius. Turnyre susirungė net 18 komandų iš Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Radviliškio ir
Kuršėnų įvairių ugdymo įstaigų (6 komandos iš profesinių mokyklų, 7 komandos iš gimnazijų, 5
komandos iš kolegijų); iš viso renginyje dalyvavo apie 120 dalyvių. Pirmasis etapas įvyko vasario
13 d. Visų pirma susipažinome su taisyklėmis, turnyro tikslesne eiga. Išgirdome verslo sėkmės
istorijų, kurios buvo nuotaikingos ir pamokančios. Ir pirmąjį etapą baigėme užsiimdami idėjų
generatoriumi „Ramunė“. Tai reiškia, kad kiekviena komanda turėjo pristatė pasirinktos
organizacijos paruoštą užduotį devyniems komisijos nariams. Mes turėjo nustatyti ir pagrįsti viešųjų
sporto aikštelių, kuriose galėtų nemokamai sportuoti fizinę negalią turintys žmonės. Pristatę šį
projektą
gavome
daug
patarimų
ir
tobulesnių
idėjų.
Turėjome visą savaitę įtemptai ruoštis ir antrame etape (02-20) pristatyti savo patobulintą
užduotį komisijai. Iš visų 18 komandų buvo išrinktos 6 geriausios, kurios turėjo atlikti ir imitacinį
įmonės veiklos valdymą. Geriausiai pasirodžiusios laimėjo piniginius prizus. Mūsų komanda
dalyvavo VEMP turnyre. Mes pasirodėme puikiai (iš visų dalyvavusių buvome jauniausia komanda

pagal amžių). Mūsų gimnazistai įgavo naudingos patirties ir puikiai praleido laiką. Kitais metais
mes
tikrai
vėl
dalyvausime.
Nuotraukos >>>
IIa klasės gimnazistė Brigita Kudrickaitė
Gimnazistai supažindinti su Šiaulių universiteto menų fakultetu
Data: 2013-03-01
Vasario 28 d. gimnazijos konferencijų salėje vyko Šiaulių universiteto menų fakulteto bakalauro
studijų pristatymas. Didžiausias dėmesys buvo skirtas studijų programai „Muzika“ su
specializacijomis:
renginių
vadyba,
popmuzika
ir
garso
režisavimas.
Studijų programa „Muzika“ skirta rengti kvalifikuotiems muzikos mokytojams, pasižymintiems
aukšta erudicija, turintiems tvirtus muzikologinius ir metodinius pagrindus, gebantiems groti
įvairiais muzikos instrumentais, dirbti su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis.
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė
Susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto atstovais
Data: 2013-03-12

Kovo 8 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto atstovai. Jie
supažindino su naujausia priėmimo informacija, aptarė aukštojo mokslo naujienas, papasakojo apie
universiteto
gyvenimą,
pristatė
bakalauro
studijų
programas.
Šiame universitete platus studijų programų pasirinkimas tiek „tiksliukams“, tiek humanitarinio
ar socialinio profilio abiturientams. Šis universitetas ugdo intelektualų, kritiškai mąstantį, moraliai
atsakingą
studentą.
Nuotraukos >>>
Profesinio informavimo konsultantė Diana Kniežaitė
Respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“
Data: 2013-03-21

Mūsų gimnazijos komanda, nauju pavadinimu „Vivat“, kurią sudarė Monika
Vančauskaitė, Raminta Mogilaitė, Kristina Mitkevičiūtė, Mintaras Grybauskas ir Mindaugas

Tolvaišas kovo 20 d. „Romuvos“ gimnazijoje dalyvavo Šiaulių miesto teisinių žinių konkurse
„Temidė 2013“. Konkurse dalyvavo 4 komandos. Kiekviena komanda turėjo paruošti ir pristatyti
savo mokyklos prevencinės veiklos dienoraštį, namų darbą – vaidybinę situaciją teisine tema,
prisistatymą ir atsisveikinimą. Konkurso metu dalyviai taip pat sprendė kryžiažodį ir atsakinėjo į
klausimus
teisės
tema.
Kiekvienais metais mūsų gimnazija likdavo antroje vietoje, bet gal naujasis komandos
pavadinimas ar nauji komandos nariai mums padėjo iškovoti pergalę. Mūsų komanda tapo Šiaulių
miesto nugalėtojais ir pateko į regioninį etapą. Tad nieko nelaukdami mokiniai kibs į darbą ir
stengsis
pasiekti
dar
geresnių
rezultatų.
Nuotraukos >>>
Neformaliojo ugdymo organizatorė Dovilė Stankutė
Europos komisijos iniciatyva „Grįžtame į mokyklą“. Susitikimas su vertėja iš Europos
Komisijos.
Data: 2013-04-04

Balandžio 4 dieną gimnazijoje lankėsi Europos komisijos vertėja Laura
Navagreckaitė. Įdomaus ir informatyvaus susitikimo metu gimnazistams ji pasakojo apie savo
patirtį, Europos sąjungos institucijas, darbo jose galimybes, ES egzaminą.
Taip pat pakvietė dalyvauti unikaliame Europos jaunųjų vertėjų konkurse „Juventes
Translatores. Šiuo vertimo konkursu siekiama paskatinti jaunimą mokytis užsienio kalbų,
žadinamas susidomėjimas vertimo studijomis ir primenama, kad vertėjų raštu vis labiau reikia ne tik
ES institucijose, bet ir visoje Europoje.
Viktorinos metu buvo smagu pasitikrinti savo žinias apie Europos sąjungą ir laimėti puikių
prizų.
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė

Respublikinio mokinių teisinių žinių konkurso „Temidė“ regioninis etapas
Data: 2013-04-15

Balandžio 10 d. Šiaulių vyriausiame policijos komisariate vyko Respublikinio
mokinių teisinių žinių konkurso „Temidė“ regioninis etapas. Konkurso dalyviams teko įveikti šešias

užduotis – prisistatyti, išspręsti kryžiažodį bei žinių testą teisine tema, pristatyti valstybinės
institucijos vaidybinę situaciją, kurioje atsispindėtų teisės tema, parengti komandos dienoraštį bei
atsisveikinimą. Komandų pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė Šiaulių apygardos
prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos, Vaiko teisių
apsaugos tarnybos, Švietimo skyriaus ir Lietuvos teisininkų draugijos Šiaulių skyriaus atstovai.
Mūsų komanda „Vivat“, kurią sudarė Monika Vančauskaitė (IIIa), Raminta Mogilaitė (IIIa),
Kristina Mitkevičiūtė (IIIa), Mindaugas Tolvaišas (IIa) ir Mintaras Grybauskas (IIId) iškovojo II
vietą. Komandos nariai džiaugiasi iškovotais prizais bei tokia aukšta vieta. Sveikiname komandą!
Nuotraukos >>>
Jurgita Kerežienė ir Dovilė Stankutė

Karjeros dienos
Data: 2013-04-19

Nuo šių mokslo metų pradžios „Saulėtekio“ gimnazija dalyvauja
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Šio projekto
dėka turime galimybę teikti mokiniams vis kokybiškesnes ugdymo karjerai paslaugas.
Kaip ir kasmet, „Saulėtekio“ gimnazijoje balandžio antrą savaitę vyko mokinių karjeros
ugdymui skirti renginiai. Šios „Karjeros dienos“ ypatingos ne tik renginių gausa, bet ir dėmesiu
karjeros ugdymo integravimui. Pirmą kartą organizavome „Karjeros ugdymo integracinę
dieną“: tarsi raudona gija kiekvienoje pamokoje driekėsi sąvoka „Karjera“. Karjeros dienų metu
didelė dalis gimnazistų kūrė savo karjeros planą, kuris padeda susisteminti ir reflektuoti įgyjamas
patirtis. Mokiniai tai darė per integruotas dorinio ugdymo, užsienio kalbų pamokas, klasės

valandėlių
metu, o visi II klasių mokiniai – mini konferencijoje „Mano
karjera“. Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė mokiniams vedė seminarą „Gebėjimas atpažinti
ir valdyti savo emocijas lemia sėkmę gyvenime“. Gebėjimas suvokti savo jausmus, emocinę kitų
būseną, teisingai vertinti ir kontroliuoti savo emocijas, jas reikšti – turi didelės įtakos karjerai.
Seminaro metu gimnazistai atliko daug įvairių užduočių, mokėsi valdyti emocijas ir jausmus,
nusistatė savo tipą pagal emocijų raišką, sužinojo, kas tai yra emocinis intelektas, kodėl jis toks
svarbus ir kaip jį ugdyti. Dalyviams teko įvardinti emocijas, pamąstyti, kaip jos gali būti išreikštos
ir numatyti kaip į tai gali reaguoti kiti. Tema moksleiviams buvo įdomi ir naudinga, pabaigoje jie
pageidavo daugiau tokių renginių. Savęs pažinimą gimnazistai tęsė atlikdami Holland`o testą ir
konsultuodamiesi
su
psichologijos
mokytoja.
„Karjeros dienų“ metu vyko ir tradiciniai karjeros informavimo ir veiklinimo renginiai. Pagal
Europos komisijos iniciatyvą „Grįžtame į mokyklą“ vertėja Laura Navagreckaitė įdomaus ir
informatyvaus susitikimo metu gimnazistams pasakojo apie savo patirtį, Europos Sąjungos

institucijas bei darbo jose galimybes, ES egzaminą. Gimnazijoje svečiavosi ir Šiaulių universiteto
socialinių mokslų fakulteto dėstytojų bei studentų komanda. Ypač malonu, kad studentiją atstovavo
buvę mūsų gimnazijos abiturientai. Pažintine karjeros planavimo diena užbaigėme ugdymo karjerai
veiklų
maratoną.
Nuotraukos >>>
Neformaliojo skyriaus vedėja Violeta Butkienė
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė
Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto renginys
Data: 2013-05-02
Mes, IVd klasės mokiniai Mantas Božis, Dovydas Sinicinas ir Henrikas Šimkus, paskatinti
auklėtojos
dalyvavome
ŠU
Technologijos
fakulteto
organizuotame
renginyje.
Renginio metu buvo pristatytos šios aktyvios veiklos: aplinkos moksliniai tyrimai, robotų
konstravimas ir programavimas, mechaninių objektų kūrimas virtualioje aplinkoje. Aiškinta, kas yra
automatinis valdymas, kaip žvilgsniu/mintimis galima valdyti kompiuterį, ką reiškia programinis
frezavimas
ir
tekinimas.
Susipažinę su aktyviomis veiklomis, išklausėme profesinio orientavimo paskaitą, kurioje buvo
aiškinta, kaip reikia pasirinkti profesiją (įsiklausyti į save, įvertinti perspektyvas bei įvertinti
gyvenamą
vietą).
Renginio pabaigoje buvo išskirti ŠU Technologijos fakulteto prioritetai. Tai studijavimas šalia,
kur gyvename, jaunatviški dėstytojai bei glaudus bendravimas su užsienio dėstytojais.
Mes manome, kad tokiuose renginiuose turi dalyvauti kuo daugiau abiturientų, nes pasirinkti
geriausią tolesnį mokymosi kelią šiandien iš tikrųjų yra sunku, nes labai didelė aukštųjų mokyklų
pasiūla.
IVd klasės mokiniai Mantas Božis ir Dovydas Sinicinas
Atvirų durų diena Šiaulių Vyriausiame policijos komisariate
Data: 2013-05-08

Balandžio 23 dieną gimnazijos pirmokų ir antrokų grupė lankėsi Šiaulių
vyriausiojo policijos komisariato atvirų durų dienos renginiuose. Mokiniai sužinojo, kur galima
studijuoti ir įgyti policijos ar teisėtvarkos specialisto profesijas. Policijos komisariato psichologas
vaizdžiai pristatė psichologinį policininko portretą, viešosios policijos, kriminalistikos darbuotojai
gimnazistams papasakojo apie darbo ypatumus ir sunkumus. Policijos kinologas demonstravo, kaip
darbe
talkina
dresuoti
šunys.
Tai puiki galimybė mokiniams sužinoti, pamatyti, įvertinti, o planuojantiems studijuoti ir
apsispręsti
dėl
savo
pasirinkimo.
Nuotraukos >>>
Chemijos mokytoja D. Norkuvienė

Nori patobulinti užsienio kalbą, išmokti dirbti komandoje, įgyti daugiau savarankiškumo bei
pasitikėjimo savimi? - dalyvauk Europos savanorių tarnybos projekte (Europos Sąjungos
programa „Veiklus jaunimas“)!
Data: 2013-05-16

05-16 dieną gimnazijoje lankėsi savanoriai iš Europos savanorių tarnybos
(EST). Europos savanorių tarnybos savanoriai mūsų gimnazijos mokiniams pristatė programą
"Veiklus jaunimas", Europos savanorių tarnybos veiklą bei tikslus. Ši programa suteikia jauniems
žmonėms neformalaus ugdymosi galimybes bei finansinę paramą jų inicijuotiems bei
įgyvendinamiems
projektams.
Savanoriai, mergina iš Gruzijos ir vaikinas iš Turkijos, dalinosi savo patirtimi, įpūdžiais,
atradimais. Buvo smagu išgirsti iš jų lūpų lietuviškus žodžius. Mokiniai sužinojo kaip galima
dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose. Susitikimas buvo įdomus, nuoširdus ir labai
patiko gimnazistams. Savanorių kalba padarė moksleiviams įspūdį, sudomino savanoryste.
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė

Moksleivių praktikos savaitė
Data: 2013-05-20

Šių metų gegužės 6-10 dienomis 30 Šiaulių dešimtokų dalyvavo
Moksleivių praktikos savaitėje. Šį projektą organizavo neformalaus ugdymo organizacija „Sėkmės
mokykla“ bei Ugdymo karjerai konsultantės Gabija Morkūnaitė ir Vaida Godelienė. Praktikos
savaitės metu moksleiviai turėjo galimybę semtis patirties įvairaus profilio sėkmingai veikiančiose
Šiaulių įmonėse bei organizacijose. Praėję kelis atrankos etapus, projekte dalyvavo ir mūsų
gimnazijos antrokai: Mindaugas Tolvaišas savo praktiką atliko DB Jaunimo darbo centre, Kamilė
Kaščiuškaitė – Šiaulių dramos teatre, Julija Petrilionytė – Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Nuotraukos>>>
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė

Savaitė be mokyklinio suolo
Data: 2013-05-21

Gegužės 21 d. gimnazijoje vyko renginys „Moksleivių praktikos
pristatymas“. I-II klasių gimnazistams projektą „Moksleivių praktikos savaitė“ pristatė Karjeros
konsultantės Vaida Godelienė ir Gabija Morkūnaitė. Mūsų gimnazijos praktikantai - IIa klasės
mokiniai Kamilė Kaščiuškaitė, Mindaugas Tolvaišas bei IIb klasės mokinė Julija Petrilionytė,
dalijosi savo praktikų įspūdžiais, įgyta patirtimi. Jiems buvo įteikti pažymėjimai.
Smagu, kad mūsų gimnazistų praktika buvo sėkminga, įmonių atstovai liko savo praktikantais
patenkinti,
gyrė
juos,
užsimezgė
net
asmeninės
pažintys.
Nuotraukos>>>
Karjeros koordinatorė Lina Šidlauskienė

