
Susitikimų ciklas jaunimui #NORIUBŪTI – įdomūs profesijų atstovai 
ir vertinga patirtis  
 
      Š. m. spalio 14 – gruodžio 9 dienomis ZOOM platformoje vyko virtualus susitikimų ciklas 
jaunimui #NORIUBŪTI, kurį organizavo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių Medelyno ir Rasos 
progimnazijų profesinio orientavimo konsultantai, Monika Domeikienė ir Roman Šarpanov.  
      Projekte dalyvavo 14 Šiaulių miesto ir rajono progimnazijų, jų profesinio orientavimo 
konsultantai ir mokiniai: Šiaulių Medelyno progimnazija, Šiaulių Rasos progimnazija, Šiaulių 
Zoknių progimnazija, Šiaulių Gytarių progimnazija, Šiaulių „Juventos“ progimnazija, Šiaulių V. 
Kudirkos progimnazija, Šiaulių Gegužių progimnazija, Šiaulių r. Kuršėnų St. Anglickio 
progimnazija, Šiaulių Rėkyvos progimnazija, Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių Jovaro 
progimnazija, Šiaulių Normando Valterio mokykla, Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių 
Ragainės progimnazija, Šiaulių Romuvos progimnazija. 
     Neįtikėtina, kad kiekvieno susitikimo metu dalyvių skaičius siekdavo 100, o turint 
omenyje, kad kiekvieną kartą jungėsi vis kiti mokiniai, galima pasidžiaugti, kad šiuolaikinei 
kartai rūpi jų ateitis. Šis susitikimų ciklas jaunimui buvo puiki galimybė patirti įvairių profesijų 
pažinimą, pabendrauti su jaunatviškais, kūrybiškais bei charizmatiškais profesijų atstovais, 
sužinoti ir išdrįsti paklausti įvairiausių klausimų apie profesijas, žmones ir jų gyvenimą. 
     Susitikimo ciklo #NORIUBŪTI uždaviniai buvo skatinti pažintinį suvokimą apie profesijas ir 
ugdyti iniciatyvią ir įvairialypę asmenybę. 
     Virtualų susitikimų ciklą jaunimui #NORIUBŪTI sudarė aštuoni susitikimai su įvairių 
profesijų atstovais. Mokiniai susipažino su fotografo profesija (pristatė BĮ Šiaulių jaunųjų 
technikų centro mokytoja S. Umaraitė), aktoriaus profesija (pristatė Klaipėdos jaunimo 
teatro aktorė R. Latvėnaitė), mechanikos inžinieriaus (pristatė BĮ Šiaulių jaunųjų technikų 
centro mokytoja S. Bukantaitė), video klipų kūrimo profesija (pristatė 7S Films įkūrėjas I. 
Skudrickas), projektų vadovo profesija (pristatė Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos projektų 
vadovas G. Jazdauskas), verslininko profesija (pristatė „Triušio kepyklėlės“ įkūrėja Edita 
Daukšienė), savanorystės galimybėmis užsienyje (pristatė Europos solidarumo savanoris iš 
Turkijos Gökhan Gül) ir mokymosi galimybėmis Prancūzijoje (pristatė Aristculture įkūrėja 
Prancūzijoje Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė).  
     Profesinio orientavimo konsultantų nuomone, susitikimų ciklas buvo informatyvus, 
šiuolaikiškas, įdomus ir aktualus. Ne tik mokiniai, bet ir profesinio orientavimo konsultantai 
pajuto įkvėpimą, asmenybių charizmatiškumą bei pozityvumą. Virtualaus susitikimo metu 
mokiniai ir jų mokytojai aktyviai uždavinėjo klausimus profesijos atstovui ir turėjo puikią 
galimybę padiskutuoti su profesionaliais savo srities žinovais. Mokiniai turėjo galimybę 
pabendrauti su įdomiais pašnekovais ir taip įgyti naujos vertingos patirties, kuri ateityje 
padės apsispręsti, kuria kryptimi keliauti link savo karjeros. 
     Svarbiausia būti smalsiems, nuolat domėtis naujais dalykais, atrasti pomėgių, kurie 
skatintų tobulėti ir auginti save, kaip įdomią asmenybę ir tuomet teliks sužinoti kuo 
#NORIUBŪTI. 
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