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1. Projekto pavadinimas: Dabarties ir rytdienos profesijos globaliame pasaulyje 

2. Programa/projektas: NordPlus 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Šeduvos gimnazija  

4. Projekto koordinatorius: Salomėja Krencienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Visame pasaulyje jauni žmonės svajoja  pasirinkti tinkamiausią 

profesiją. Bet baigus mokyklą, daugumai trūksta žinių, kokias studijas rinktis, kad įgytų perspektyvią 

profesiją. Todėl projekto pagrindinis tikslas buvo palyginti karjeros planavimo programas/galimybes  

Lietuvoje, Latvijoje, Danijoje ir Švedijoje, apsilankyti įvairiose edukacinėse institucijose  bei susitikti  su 

įvairių profesijų atstovais ir pasimatuoti kuo daugiau perspektyvių/ mažiau perspektyvių profesijų, 

susipažinti su būdais, renkantis studijas/ieškant darbo, išmokti tinkamai užpildyti dokumentus.  Buvo 

siekiama, kad  mokymas/mokymasis vyktų neformalioje aplinkoje, išaugtų mokinių susidomėjimas 

atlikti sudėtingesnes užduotis neprarandant motyvacijos, kad į aktyvią veiklą įsitrauktų skirtingų 

gebėjimų mokiniai, kad būtų įgyjamos gilesnės žinios ir patirtys. "Mokiniai buvo skatinami naudotis 

šiuolaikinėmis technologijomis supažindinant juos su patraukliomis ir šiuolaikiškomis profesijomis, kur  

reikalingi geri skaitmeniniai įgūdžiai, pavyzdžiui, vėjo jėgainės /elektrinės valdymas, dizaineris (grafinis 

dizainas tinklapiui kompiuterinėmis programomis), traukinių srauto reguliatorius, karinio lėktuvo 

pilotas, mokslininkas ir t.t. 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Mokiniai buvo skatinami įamžinti, skaitmeninti 

savo patirtis ir pateikti informaciją projekto tinklapiui, bendrauti socialiniame  tinkle ar elektroniniu 

paštu, dalyvauti virtualiose apklausose, orientuotis didžiuosiuose  miestuose  naudojantis mobiliais 

įrenginiais (pasiklydus), savarankiškai užsiregistruoti skrydžiui lėktuvu savitarnos kasose oro uoste, 

įsiamžinti Vazos muziejuje naudojantis tam sukurta specialia įranga ir programa, apžiūrėti Valdovu 

rūmus virtualioje ekskursijoje bei pasinaudoti šiuolaikiniais technologiniais sprendimais, kada tai tikrai 

yra būtina, vengiant betikslio „buvimo“ internete. 

Informacija (anglų kalba) apie projekto veiklas buvo  pateikiama internetiniame puslapyje 

https://nordplus2014.wordpress.com/   

Informacija lietuviškai apie veiklas Lietuvoje ir Švedijoje mokytojos internetiniame puslapyje 

https://hokusiene.wordpress.com/category/kvalifikacija/nordplus-2014-2015-2016/ 

 

 

7. Projekto rezultatai. Per dvejus metus įvyko keturi  projektiniai susitikimai, kurių metu lankėmės 

dvylikoje edukacinių  institucijų, dvidešimt trijose darbovietėse ir pasimatavome  įvairaus profilio 

specialybių: ūkininko, prekybininko, verslininko, informacinių technologijų specialisto, dizainerio, 

dailininko, ekologo, geležinkelininko, socialinio darbuotojo, politiko, policininko, medicinos darbuotojo, 

karininko, muziko, istoriko, gido, parlamentaro, ambasadoriaus, technologo, elektriko, vairuotojo, 

inžinieriaus, mokytojo, žurnalisto). Susitikome su studentais  iš Ispanijos, Turkijos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Taivanio, Latvijos, studijuojančiais Lietuvoje pagal Erasmus programą. Mokėmės pažinti 

save, atlikome psichologinius testus, analizavome rezultatus siedami su karjeros planavimu, ugdėme 

gebėjimą ieškoti reikiamos informacijos. Projektinė veikla buvo integruota į IT, technologijų, anglų 

kalbos, karjeros planavimo pamokas ir popamokinę veiklą. Buvo ugdomos mokėjimo mokytis, 

https://nordplus2014.wordpress.com/
https://hokusiene.wordpress.com/category/kvalifikacija/nordplus-2014-2015-2016/


komunikavimo, socialinė, iniciatyvumo, kūrybingumo, pažinimo ir asmeninė kompetencijos. 

Žaidimizacijos elementų panaudojimas didino mokinių iniciatyvumą. Taigi, mokiniai, dalyvaudami šiame 

projekte, įgijo  reikalingų teorinių ir praktinių žinių nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu reikalingų 

karjeros planavimui bei įsitikino, kokie iššūkiai jų laukia ateityje. 

 

8. Projekto sklaida.  Informacija apie projekto  eigą/rezultatus buvo pateikiama įvairiais lygmenimis 

visose partnerinėse šalyse: mokyklose (mokyklų tinklalapiuose, bendruomenės susirinkimuose, 

stenduose, laikraščiuose), regioniniu/tarptautiniu (spaudoje, susitikimuose su darbdaviais, darbo biržų 

atstovais, lankydamiesi universitetuose, kolegijose, profesinio rengimo centruose, savivaldybėse, 

projektų pristatymo mugėse, Facebooke, Twiteryje, projekto tinklalapyje 

www.nordplus2014.wordpress.com ) 

https://esamegimnazistai.wordpress.com/page/2    

www.seduva.radviliskis.lm.lt  

http://tfe.dk/nordplus-projekt   (Danija), 

http://www.kivs.lv/Lapas/Erasmus.aspx   (Latvija),  

www.kandava.lv  (Latvija) 

 

9. Projekto tęstinumas.  

Planuojame kartu su projekto partneriais iš Toemmerup Fri-org Efterskole Danijoje, Kandavos vidurinės 

mokyklos  Latvijoje, Kungsangs gymnasiest Švedijoje  teikti paraišką   Erasmus projektui „Tinkamas 

profesinis pasirengimas – sėkmės garantas versle“, kurį koordinuotų Ispanija. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus: Projekto internetinis puslapis www.nordplus2014.wordpress.com  
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