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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Palangos senosios gimnazijos geografai paskutinį sausio 
šeštadienį vyko į Vilniuje vykusią tarptautinę turizmo paro-
dą „ADVENTUR 2023“, kurioje dalyvavo nacionaliniame ge-
ografinių žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“. 

Dalyvavo beveik 1000 moksleivių
Konkurso dalykinis turinys apėmė Lietuvos, Europos ir pasau-

lio kontekstą, pateikiant jį patrauklia vaizdų forma per aplinko-
saugos, darnaus vystymosi, atsakingo vartojimo, turizmo išteklių 
įvairovės ir skatinimo aspektus. 

Konkurse susirinko beveik 1000 moksleivių iš įvairių Lietuvos 
savivaldybių. Kiekvienos klasės kategorijoje jų buvo apie 100, o 
žemesnėse klasėse ir daugiau. 

Medaliai – kiekvienam
Paskelbti konkurso rezultatai nudžiugino visus tris Palangos 

senosios gimnazijos mokinius. Savo klasių kategorijose visi tapo 
prizininkais. Trečiokai gimnazistai Jokūbas Gudaitis ir Aistė Ju-
kniūtė laimėjo aukso medalius, o kelionių organizatorius „Grū-
da“ moksleivius papildomai apdovanojo kelione į Krokuvą, Veli-

GIMNAZIJA 
ŠIANDIEN

Du aukso medaliai ir vienas sidabro – triuškinanti  palangiškių 
geografų gimnazistų sėkmė Vilniuje

Palangos senosios gimnazijos trečiokė gimnazistė Aistė Jukniūtė, antrokas Tomas Jakubauskas ir absoliučiai 
geriausią nacionalinio konkurso rezultatą pasiekęs trečiaklasis Jokūbas Gudaitis.

Paskutinį sausio ketvir-
tadienį Palangos senojoje 
gimnazijoje viešėjo neį-
prastai daug svečių, kurie 
gimnazistams pristatė 
daugybę įvairiausių profe-
sijų, galbūt tapsiančių ir jų 
pačių ateities dalimi. Taip 
atrodė Gimnazijoje orga-
nizuota tradicinė Karjeros 
diena.

Pranešėjų 
sulaukėme ir iš 

Vilniaus bei Kauno 
Į gimnaziją atvyko net ke-

lių aukštųjų mokyklų atsto-
vai – Vilniaus, Klaipėdos ir 
Vytauto Didžiojo universi-
tetų, taip pat savo mokymo 
programas pristatė Karaliaus 
Mindaugo profesinio moky-
mo centro Pajūrio skyriaus 
atstovai.

Apie gydytojo profesiją 
papasakojo Asmens sveika-
tos priežiūros centro speci-
alistai, Palangos miesto sa-
vivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorė Laura Janušie-
nė kalbėjo apie savanorystę, 
kultūros paso edukatorius 
Tomas Kazlauskas paskai-

Tradicinė Karjeros diena: gimnazistai „pasimatavo“  profesijas
toje „Išdrįsk kalbėti“ įkvėpė 
drąsos viešam kalbėjimui, 
ukrainiečius mokanti Gimna-
zijos lietuvių kalbos mokyto-
ja Ligita Sinušienė pasakojo 
apie žurnalisto profesiją, o 
Gimnazijos psichologė Inga 
Šniuolytė – apie psichologo 
specialybę, projektų koordi-
natorė Ieva Žiubrienė pasida-
lino savo patirtimi paskaitoje 
„Svarstote, kuo būti baigus 
mokyklą“. 

Su aktoriaus profesija gim-
nazistus supažindino Palan-
gos „Grubiojo“ teatro režisie-
rius Virgilijus Milinis. Apie 
pardavimų administravimą 
papasakojo toje srityje besi-
sukantis Žilvinas Mickus. 

Kalbėjo ir buvę 
gimnazistai

Buvęs Palangos senosios 
gimnazijos ugdytinis Darius 
Kniūkšta pasidalino savo 
įžvalgomis, kaip pasiruošti 
ateities profesijoms. 

„Ruoškitės statyti plytą po 
plytos ne bokštą, kurį laikui 
bėgant dėl sparčiai besikei-
čiančių technologijų gali pra-
ryti smegduobė, o palapinę, 
kurią bet kurioje situacijoje 
lengvai perkelsite į kitą vietą. 
Jūs ateinate į sparčiai besikei-
čiantį pasaulį, kuriame turė-
site spėti įgyti šiam laikotar-
piui reikalingų kompetencijų, 
prisitaikyti ir nuolat mokytis, 
niekada nesiliauti mokytis“, – 
teigė D. Kniūkšta. 

Smagūs gimnazistų susiti-
kimai buvo ir su ugniagesiais 
gelbėtojais bei policijos pa-
reigūnėmis, suteikusiais itin 
naudingos informacijos, kaip 
elgtis ištikus nelaimei. Mo-
kiniai galėjo „pasimatuoti“ 
pareigūnų profesijas.

Vyriausiesiems 
– universitetų 

pasiūlymai
Vyriausieji, besirenkantys 

studijas, galėjo sužinoti, ką 
siūlo šalies didieji universi-Per Karjeros dieną Palangos senojoje gimnazijoje buvo pristatyta aibė skirtingų profesijų. Gimnazijos anglų kalbos mokytojos Gintarės Žindulienės nuotr.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Pajūrio skyrius pristatė ir gyvūnų prižiūrėtojo profesiją. 


