
2022 metais Kretingos rajono Salantų gimnazijoje organizuoti užsiėmimai: 

 

  

 

Ikimokyklinės klasės mokiniai žiūrėjo filmą „Kakė Makė ir profesijų pasaulis“ bei piešė savo 

įsivaizdavimus, kuo norėtų būti. 

 

3ab klasės mokiniai spalvino knygutę apie įvairias profesijas. 



 

 

4ab klasės mokiniai susipažino su lietuvių autorių parengta enciklopedija „Profesijų enciklopedija“. 

 

 

 

5 klasės mokinių pažintis su enciklopedija „Profesijų enciklopedija“. 

 

 



 

5 klasė: 

1. Užsiėmimas „Darbo paskirtis ir karjeros samprata“; 

2. Mano karjeros planas 

3. Filmas „Ką žmonės dirba visą dieną kurjeriu“ 

4. Užsiėmimas „Mano stiprybių ratas“ 

6 klasė: 

1. Užsiėmimas „Darbo paskirtis ir karjeros samprata“ 

2. Užsiėmimas „Vertybės. Užduotis su delnu“ 

3. Mano karjeros planas 

 7 klasė: 

1. Filmas „Ką žmonės dirba visą dieną LIDL?“ 

2. Užsiėmimas „Vertybės. Užduotis su delnu“ 

3. Mano karjeros planas 

4. Užsiėmimas „Mano stiprybių ratas“ 

8 klasė: 

1. Kortelių žaidimas 

2. Filmas „Ką žmonės dirba visą dieną autoservise?“ 

3. Užsiėmimas „Vertybės. Užduotis su delnu“ 

4. Filmas „Ką žmonės dirba visą dieną banke?“ 

5. Mano karjeros planas 

6. Užsiėmimas „Mano stiprybių ratas“ 

1G klasė: 

1. Užsiėmimas „Vertybės. Užduotis su delnu“ 

2. Mano karjeros planas 

 



2-4 G klasės: 

Dalyvavimas „Karjeros mugėje 2022“ Kretingos J.Pabrėžos gimnazijoje. Mokiniai turėjo 

galimybę susipažinti su daugiau nei 20 mokslo įstaigų ir juose parengtų mokymo programomis.  

  

 

3G klasė: 

1. Išklausė nuotolinės paskaitos „Iškeisk pamoką į paskaitą. Universitetinės studijos: lūkesčiai 

ir realybė“. Mokiniai sužinojo, kuo universitetinės studijos skiriasi nuo studijų kolegijose ar 

profesinėse mokyklose. 

 

 1-4 G klasės: 

 

1. Dalyvavo 6 nuotolinių paskaitų cikle „Ką dirba ateities profesionalai?“ (ISM universitetas). 

Mokiniai susipažino su įvairiomis ISM studijų programomis;  

2. Dalyvavo Kretingos rajono mokyklų savivaldų forume Kretingos J.Pabrėžos universitetinėje 

gimnazijoje. Mokiniai sužinojo apie Erazmus studijas. 



 
 

3. Dalyvavo susitikime su Salantų gimnazijos alumnu, gydytoju T.Abelkiu. Mokiniai 

susipažino su gydytojo specialybe. 

Žurnalo „Reitingai“ (2022 m. gruodis -2023 m. gegužė Nr. 2) duomenimis Salantų gimnazijos 

mokinių įstojusių į valstybės finansuojamą vietą universitete 41,9. 

 

Karjeros specialistė I.Žukauskaitė išklausė tokių paskaitų: 

 

  



 

2022-10-20 programos „Ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“ 6 val. trukmės 

tarptautinė patirčių pasidalinimo konferencija „Karjera – tai, kas iš tiesų reikšminga mokinių 

ateičiai“ 

2022-11-30 nuotolinis informacinis renginys „Metodinės priemonės jaunimo konsultavimui. 

Regioninio karjeros centro rekomendacijos“ 

 

 

Parengė Karjeros specialistė Inga Žukauskaitė 

 

 

 


