Kviečiame į XV jubiliejinę tarptautinę mokymosi,
žinių ir karjeros planavimo parodą

STUDIJOS 2017
Vasario 2-4 dienomis, LITEXPO, Vilnius
Parodoje STUDIJOS 2017 dalyvaus visi Lietuvos universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos, taip pat aukštojo mokslo įstaigos
iš užsienio, neformaliojo ugdymo ir jaunimo organizacijos, verslo įmonės, kurios siekia investuoti į būsimą darbuotoją jam dar
sėdint mokykliniame suole.

Parodoje STUDIJOS 2017 moksleiviai galės:







susipažinti su visų Lietuvos universitetų ir kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis;
atrasti reikalingiausias profesijas ir amatus, pabendrauti su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus
regionų profesinių mokyklų atstovais, įsitraukti ir išbandyti profesijas gyvai.
pabendrauti su užsienio universitetų atstovais;
sužinoti, kaip pradėti nuosavą verslą, pasisemti patirties ir gauti praktinių patarimų iš žinomų verslininkų;
išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus, planuoti ateitį;
Sužinoti kokios asmeninės savybės ir gebėjimai darbdaviams yra svarbūs renkantis darbuotoją. Kokias darbo
perspektyvas įmonės siūlo moksleiviams?

Veiks interaktyvios erdvės:






VERSLAS JAUNIEMS – nauja parodos erdvė, kurioje vyks susitikimai su verslininkais, garsiais žmonėmis, bus kalbama
apie verslą nuo mokyklos suolo, dalinamasi patirtimi ir sėkmės istorijomis.
3K (Kalbėtojas-Kryptis-Kava) zona – neformalūs pokalbiai su aukštųjų mokyklų atstovais prie kavos puodelio. Kava
vaišins jaunimo pamėgta VERO CAFE.
PAŽINK SAVE – erdvė susitikimams su karjeros konsultantais ir psichologais, padedanti atsakyti į klausimus „Kas aš?“,
„Kuo noriu būti?“ „Kokią profesiją ar specialybę pasirinkti?“
IDĖJŲ INKUBATORIUS - čia susipina garsių žmonių patirtis, įkvepiančios istorijos, diskusijos ir žaidimai.
Mokymo įstaigų prisistatymai, kūrybinės diskusijos, išskirtinės asmenybės – kasdien konferencijų salėse lankytojų
lauks ypatingi susitikimai, įdomios paskaitos, kurios padės apsispręsti ką rinktis studijas ar savanorystę, aukštąjį
mokslą Lietuvoje ar užsienyje, profesiją ar specialybę ir nebijoti netradicinių kelių.

DĖMESIO! Iki sausio 24 d. Jūs galite įsigyti išankstinius grupinius bilietus. Kviečiame išvengti ilgų eilių kasose ir įsigyti bilietus
moksleiviams pigiau užsisakant juos iš anksto. Moksleivius lydintys mokytojai parodą gali aplankyti nemokamai, bilieto kaina
moksleiviams atvykstantiems su grupe – 2,50 EUR. Paraišką užpildykite paspaudus šią nuorodą. Paraišką taip pat rasite mūsų
internetinėje svetainėje: http://litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2017

Daugiau informacijos: Gabrielė Tarandaitė g.tarandaite@litexpo.lt 8 5 268 68 65, 8 640 67 514

