Gerbiami mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, karjeros
konsultantai, dešimtų – dvyliktų klasių auklėtojai.
Kreipiamės į Jus ir vyresniųjų klasių mokinius, kurie ruošiasi priimti vieną svarbiausių žingsnių gyvenime –
pasirinkti specialybę.
Informuojame, jog spalio 20 - 22 dienomis Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje vyks kasmetinė didžiausia studijoms
užsienyje skirta paroda „IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2014“ (EDUCATION AND CAREER 2014).
Jau 11-us metus „Kalba.Lt” rengiamoje parodoje dalyvaus daugiau kaip 40 užsienio universitetų atstovų, kurie
pristatys studijų galimybes ir specialybių programas. Moksleiviai visos parodos metu turės galimybę pabendrauti
su universiteto atstovais priėję prie jų stendų bei apsilankyti universitetų rengiamose seminaruose atskiroje
konferencijų salėje pagal numatytą tvarkaraštį.
KLAIPĖDA, spalio 20 d.
nuo 10.00 iki 17.00 val.
(Amberton Hotel Klaipėda,
Naujojo Sodo g. 1)

KAUNAS, spalio 21 d.
nuo 10.00 iki 17.00 val.
(Park Inn By Radisson Hotel,
K.Donelaičio g. 27)

VILNIUS, spalio 22 d.
nuo 10.00 iki 17.00 val.
(Radisson Blu Hotel Lietuva,
Konstitucijos pr. 20)

Įėjimas į parodą - nemokamas.

Parodos metų Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje vyks „Kalba.Lt“ vadovo bei profesionalaus karjeros konsultanto
Ryčio Jurkėno praktinis seminaras: „Specialybės pasirinkimas: iššūkiai su kuriais susiduria jaunimas”.
Daugiau informacijos bei seminarų tvarkaraštis: www.kalba.lt

KODĖL VERTA APSILANKYTI PARODOJE?
Po įstojimo į ES atsivėrė galimybės gauti nemokamą tarptautinį aukštąjį išsilavinimą užsienyje;
Jaunimas turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su universitetų atstovais ir sužinoti apie
specialybes bei jų programas;
Tai didžiausia specializuota tarptautinė aukštojo mokslo bei švietimo paroda Lietuvoje;
Daug sužinosite apie darbo galimybes, kalbų mokymą, vidurinį mokslą, profesinį ugdymą,
bakalauro bei magistro studijas užsienyje;
Paroda „IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2014“ - tai paroda, skirta visiems: tiek jaunimui, besidominčiam
studijomis užsienio aukštosiose mokyklose, renkantiems informaciją apie studijų programas,
sprendžiantiems klausimą, kokias ir kur pasirinkti studijas; tiek tėveliams ir pedagogams, galintiems
patarti.

Labai prašome Jūsų informuoti vyresniųjų klasių mokinius ir sudaryti jiems galimybę
apsilankyti parodoje „IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2014”.
SVARBU:
Siekdami užtikrinti patogų parodos lankymą jūsų moksleivių grupių registracija pageidautina!
Todėl, kai į parodą nori vykti visa klasė (daugiau negu 8 moksleiviai grupėje), prašome registruotis
tel. arba el. paštu. Reikiama informacija registracijai: atvykimo diena, miestas, preliminarus
atvykimo laikas, mokyklos pavadinimas bei preliminarus mokinių skaičius.
PRAŠOME REGISTRUOTIS ŠIAIS KONTAKTAIS:
Parodos koordinatorius Aleksandr Feldmanas, tel. 8 610 11001, el. paštas aleksandras@kalba.lt

----------------------------------------------------------------------„Kalba.Lt“ taip pat organizuoja moksleivių nuvykimą į parodą autobusais iš Šiaulių, Panevėžio,
Alytaus bei Marijampolės. Informacijos galite teirautis „Kalba.Lt“ studijų užsienyje vadybininkų
žemiau nurodytais kontaktais:
ALYTUS ŠIAULIAI MARIJAMPOLĖ PANEVĖŽYS Nerijus
Leškys
Romanas Šarpanovas
Jūratė Naujokaitienė
Inga Miliukaitė
Tel. 8 620 22 013
Tel. 8 616 34 332
Tel. 8 620 22 212
Tel. 8 615 11 165
El.
p. studijos@kalba.lt
El. p. studies@kalba.lt
El. p. marijampole@kalba.lt
El. p. studentai@kalba.lt

Laukiame Jūsų!
Parodos organizatorius „Kalba.Lt"

