Karjeros diena „Pasirinkimų labirintai“
2016 balandžio 8d. (penktadienį)
1 pamoka (8.00 – 8.45 val.) – pamokos pagal įprastinį tvarkaraštį kabinetuose.
2 pamoka (8.55 – 9.25 val.) – susitikimas aktų salėje.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Kabinetas

119

202

Mokymo įstaiga
VšĮ Kretingos
technologijos ir
verslo mokykla

Lietuvos aukštoji
jūreivystės
mokykla

3 pamoka
(9.30 -10.15 val.)
1 užsiėmimas
PRISTATYMAS
,, Studijos VšĮ
Kretingos
technologijos ir
verslo mokykloje“
UŽSIĖMIMAS
„Įmink laivo
valdymo paslaptis“
(prie elektros stalų)
-Pradžia -

4 pamoka
(10.30 -11.10 val.)
2 užsiėmimas
UŽSIĖMIMAS
Daržovių pjaustymo
metodas
,,Karvingas".

(prie elektros stalų)
-Tęsinys-

5 pamoka
(11.30 - 12.10 val.)
3 užsiėmimas
PRISTATYMAS
,, Studijos VšĮ
Kretingos
technologijos ir
verslo mokykloje“
UŽSIĖMIMAS
„Įmink laivo
valdymo paslaptis“
(prie elektros stalų)
-Pradžia –

204

Lietuvos aukštoji
jūreivystės
mokykla

PRISTATYMAS
„Studijų galimybės
LAJM“

PRISTATYMAS
„Studijų galimybės
LAJM“

PRISTATYMAS
„Studijų galimybės
LAJM“

309

KU
Klaipėdos
universitetas
Klaipėdos
fakultetai

PRISTATYMAS
„Studijų
programos ir
priėmimo sąlygos
KU“

PASKAITA
„Jūsų svajonių
namas – mūsų
mintyse“ - pristato
lekt. Jevgenija Rutė

PASKAITA
„Karjeros pradžia“
- KU Studentų
reikalų skyr. vedėjas
Darius Rekis

6 pamoka
(12.20 - 13.00 val.)
4 užsiėmimas

7 pamoka
(13.00 val.)
5 užsiėmimas

XXX

(prie elektros stalų)
-Tęsinys-

XXX

PASKAITA
„Jūsų svajonių
namas – mūsų
mintyse“ - pristato
lekt. Jevgenija Rutė

Literatūrinė
kompozicija
,,Sugrįžtu į tave,
mano mūza
baltoji,
sugrįžtu...“
Atlieka
Klaipėdos
universiteto
HUMF LK LFR
III kurso studentės.
Scenarijus ir
režisūra – scenos
kalbos mokytoja,
dėstytoja, aktorė
Virginija
Kochanskytė.
1

5.

6.

7.

8.

305

303

207

208

ASU
Aleksandro
Stulginskio
universitetas

ASU
Aleksandro
Stulginskio
universitetas

Mažeikių
politechnikos
mokykla

Mažeikių
politechnikos
mokykla

UŽSIĖMIMAI
„Pirmo įspūdžio
galia (atėjau,
pamačiau,
nugalėjau) - Daiva
Pugevičienė,
Karjeros centro
konsultantė, ASU
PRISTATYMAS
,,Studijų
programos ir
galimybės ASU“
Albinas Pugevičius,
Studijų skyriaus vyr.
specialistas.

XXXX

UŽSIĖMIMAI:
Elektromontuotojai –
„LED juostų
jungimas“
Statybininkai
apdailininkai „Dažymas kitaip"
Staliaus - darbų
paroda,

XXXX

Bendrojo priėmimo
į Lietuvos
aukštąsias
mokyklas tvarka
2016 metais.
Albinas Pugevičius,
Studijų skyriaus vyr.
specialistas.
UŽSIĖMIMAI
Cheminės analizės
labirintai
„Bandymai ir
reakcijos“.
Interjero
apipavidalintojai –
„Kavos arbatos
padėkliukų gamyba
ir dekoravimas
lipnia juostele.
(-Merginoms-)

XXXX

UŽSIĖMIMAI
„Pirmo įspūdžio
galia (atėjau,
pamačiau,
nugalėjau) - Daiva
Pugevičienė,
Karjeros centro
konsultantė, ASU
PRISTATYMAS
,,Studijų
programos ir
galimybės ASU“
Albinas Pugevičius,
Studijų skyriaus vyr.
specialistas.

XXXX

UŽSIĖMIMAI:
Elektromontuotojai –
„LED juostų
jungimas“
Statybininkai
apdailininkai „Dažymas kitaip"
Staliaus - darbų
paroda,

XXXX

Literatūrinė
kompozicija
,,Sugrįžtu į tave,
mano mūza
baltoji,
Bendrojo priėmimo sugrįžtu...“
į Lietuvos
aukštąsias
mokyklas tvarka
2016 metais.
Albinas Pugevičius,
Studijų skyriaus vyr.
specialistas.

UŽSIĖMIMAI
Cheminės analizės
labirintai
„Bandymai ir
reakcijos“.
Interjero
apipavidalintojai –
„Kavos arbatos
padėkliukų gamyba
ir dekoravimas
lipnia juostele.
(-Merginoms-)

Atlieka
Klaipėdos
universiteto
HUMF LK LFR
III kurso studentės.
Scenarijus ir
režisūra – scenos
kalbos mokytoja,
dėstytoja, aktorė
Virginija
Kochanskytė.

XXXX

2

9.

216

KVK Klaipėdos
valstybinė
kolegija

supažindinimas su
medžio apdirbimo
technologija.
(-Vaikinams-)
PRISTATYMAS
„Studijų kolegijoje
galimybės“

PRISTATYMAS
„Studijų kolegijoje
galimybės“

supažindinimas su
medžio apdirbimo
technologija.
(-Vaikinams-)
PRISTATYMAS
„Studijų kolegijoje
galimybės“

10.

315

Socialinių
mokslų kolegija

PRISTATYMAS
„Studijų kolegijoje
galimybės“

PASKAITA
,,Netradicinio
marketingo svarba
ir įtaka“.

11.

316

ŠU
Šiaulių
universitetas

PRISTATYMAS
„Priėmimas ir
studijų programos
ŠU“ - doc. dr. Reda
Toleikienė.

UŽSIĖMIMAS
,,Protų mūšis“ Socialinių,
humanitarinių
mokslų ir menų
fakulteto studentai

PASKAITA "Asmenybės raidos
ir profesijos
pasirinkimo
samplaika", prof.
dr. A. Juodraitis

LSMU
Gyvulininkystės
technologijos
fakultetas

PRISTATYMAS
Gyvulininkystės
technologijos
fakulteto studijų
programos.

VIKTORINA,
kurios klausimai
susiję su mūsų
siūlomomis
specialybėmis.

PRISTATYMAS
Gyvulininkystės
technologijos
fakulteto studijų
programos.

PRISTATYMAS
„Studijos Klaipėdos
laivininkų
mokykloje“ profesijos mokytojas
S. Macijauskas.
PRISTATYMAS
„Studijų
programos ir
priėmimo sąlygos
KSU“

UŽSIĖMIMAS
„Jūrinių mazgų
rišimas“.

PRISTATYMAS
„Studijos Klaipėdos
laivininkų
mokykloje“ profesijos mokytojas
S. Macijauskas.
PRISTATYMAS
„Studijų
programos ir
priėmimo sąlygos
KSU“

12.

308

13.

205

Klaipėdos laivų
mokykla

14.

310

KSU
Kazimiero
Simonavičiaus
universitetas
Klaipėdos
fakultetai

UŽSIĖMIMAS
,,Savęs pažinimo
karjeros keliu“
asmenybės tipo
testai, viktorina.

PRISTATYMAS
„Studijų kolegijoje
galimybės“

XXX

PASKAITA
,,Netradicinio
marketingo svarba
ir įtaka“.
UŽSIĖMIMAS
,,Protų mūšis“ Socialinių,
humanitarinių
mokslų ir menų
fakulteto studentai

XXX

UŽSIĖMIMAS
„Jūrinių mazgų
rišimas“.

Literatūrinė
kompozicija
,,Sugrįžtu į tave,
mano mūza
baltoji,
sugrįžtu...“
Atlieka
Klaipėdos
universiteto
HUMF LK LFR
III kurso studentės.
Scenarijus ir
režisūra – scenos
kalbos mokytoja,
dėstytoja, aktorė
Virginija
Kochanskytė.

UŽSIĖMIMAS
,,Savęs pažinimo
karjeros keliu“
asmenybės tipo
testai, viktorina.

3

312

VDU
Vytauto Didžiojo
universitetas

PRISTATYMAS
„Priėmimo sąlygos
ir studijos
universitete “ Mindaugas Šerpytis

UŽSIĖMIMAS
„Protų kovos“
(1-4gimn. kl.) Mindaugas Šerpytis
- Pradžia -

UŽSIĖMIMAS
„Protų kovos“
(1-4 gimn. kl.) Mindaugas Šerpytis
- Tęsinys -

16.

318

VšĮ Klaipėdos
profesinio
mokymo ir
reabilitacijos
centras.

PRISTATYMAS
„Pirminis
profesinis
mokymas, tęstinis
profesinis
mokymas.
Vairuotojų
mokymas
autodrome“.

PASKAITA
„Profesijos
pasirinkimas ir
sėkminga karjera“
(3-4 gimn. kl.)
Tęstinio mokymo
skyriaus specialistė,
psichologė Virginija
Stonienė

PRISTATYMAS
PASKAITA
„Pirminis profesinis
„Profesijos
mokymas, tęstinis
pasirinkimas ir
profesinis
sėkminga karjera“
(1-2 gimn. kl.)
mokymas.
Tęstinio mokymo
Vairuotojų
skyriaus specialistė,
mokymas
psichologė Virginija
autodrome“.
Stonienė

17.

313

VDU
Vytauto Didžiojo
universitetas

PASKAITA
„Kuo būti?“ - dokt.
Loreta Petrauskaitė

PASKAITA
„Kuo būti?“ - dokt.
Loreta Petrauskaitė

UŽSIĖMIMAS
„Protų kovos“
(7kl.) - dokt. L.
Petrauskaitė
- Pradžia –

UŽSIĖMIMAS
„Protų kovos“
(7 kl.) - dokt. L.
Petrauskaitė
- Tęsinys -

18.

206

VGTU
Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

PRISTATYMAS
„Kodėl VGTU?“ –
Gintautas Ambrasas

VARŽYBOS
„Makaronų tiltų“
statymo varžybos –
(5 komandos po 4)
- Pradžia –

VARŽYBOS
„Makaronų tiltų"
statymo varžybos –
(5 komandos po 4)
- Tęsinys -

VARŽYBOS
„Makaronų tiltų“
statymo varžybos –
(5 komandos po 4)
- Tęsinys -

19.

108

VEU
Vilniaus
edukologijos
universitetas

15.

XXXX

PRISTATYMAS
„Kodėl VGTU?“ –
Gintautas Ambrasas

Tik 1 kartą –
10.00 val.

PRISTATYMAS
,, Studijos Vilniaus
edukologijos
universitete “

Parengė direktorės pavaduotoja, ugdymo karjerai koordinatorė

XXXX

XXXX

XXXX

Literatūrinė
kompozicija
,,Sugrįžtu į tave,
mano mūza baltoji,
sugrįžtu...“
Atlieka Klaipėdos
universiteto HUMF
LK LFR III kurso
studentės.
Scenarijus ir
režisūra – scenos
kalbos mokytoja,
dėstytoja, aktorė
Virginija
Kochanskytė.

XXX

Virgina Jonkuvienė

4

