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    Tarptautine mokymosi, 

žiniu ir karjeros 

   planavimo paroda

Jau 15 – ta paroda STUDIJOS 2017 kviečia prisijungti prie trijų dienų renginio, kuriame dalyvaus visos 
Lietuvos aukštosios bei profesinės mokyklos, universitetai iš užsienio, neformaliojo ugdymo ir jaunimo 
organizacijos, verslo įmonės. Šie metai ypatingi – virš 220 dalyvių, daugiau nei 200 renginių, o svar-
biausia – po vienu stogu visa reikalinga informacija, padedanti apsispręsti kur mokytis ir studijuoti, kaip 
planuoti karjerą!

Parodoje 
"
STUDIJOS 2017" 

moksleiviai gales:

• susipažinti su visų Lietuvos universitetų ir kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų 
sąlygomis;

• sužinoti reikalingiausias profesijas ir amatus, pabendrauti su profesinių mokyklų atstovais, 
įsitraukti ir išbandyti profesijas gyvai;

• atrasti universitetus užsienyje (Latvija, Danija, Olandija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Kanada, Vokietija, Baltarusija, Lenkija, Prancūzija, JAV, Australija);

• sužinoti, kaip pradėti nuosavą verslą, pasisemti patirties ir gauti praktinių patarimų iš žinomų 
verslo atstovų;

• išmokti formuoti tikslus ir geriau pažinti save,  planuoti ateitį;

• išsiaiškinti kokios asmeninės savybės ir gebėjimai darbdaviams yra svarbūs renkantis 
darbuotoją bei kokias darbo perspektyvas įmonės siūlo moksleiviams.



Paroda 
"
STUDIJOS 2017" lydes 200 

renginiu, veiks interaktyvios jaunimo 
erdves bei zonos:

• VERSLAS JAUNIEMS – nauja parodos erdvė, kurioje savo patirtimi ir sėkmės istorijomis 
dalinsis žymūs Lietuvos žmonės bei verslo atstovai. Pagrindiniai akcentai: verslas nuo mokyklos 
suolo, karjeros kelio pasirinkimas. Trečią parodos dieną vyks Mokinių Mokomųjų bendrovių 
mugė, kurios metu mokiniai prekiaus savo sukurtais produktais, dalinsis savo sukurtų verslų 
patirtimi, bus apdovanotos geriausios 2016 metų moksleivių įkurtos bendrovės.

• 3K (Kalbėtojas-Kryptis-Kava) zona – išskirtinė parodos erdvė, kurioje vyks neformalūs 
pokalbiai su aukštųjų mokyklų atstovais prie kavos puodelio. Kava vaišins jaunimo pamėgta 
VERO CAFE.

• PAŽINK SAVE – erdvė, kurioje moksleivis turi galimybę pasinaudoti profesionalių karjeros 
konsultantų ir psichologų žiniomis ir patirtimi bei kartu ieškoti atsakymų į klausimus „Kas aš?“, 
„Kuo noriu būti?“, „Kokią profesiją ar specialybę pasirinkti?“

• IDĖJŲ INKUBATORIUS –  čia susipina žinomų žmonių patirtis, įkvepiančios istorijos, diskusijos 
ir žaidimai. 

• Mokymosi įstaigų prisistatymai, kūrybinės dirbtuvės bei kiti užsiėmimai – kasdien 
konferencijų salėse lankytojų lauks ypatingi susitikimai, įdomios paskaitos bei diskusijos, 
padėsiančios apsispręsti dėl tolimesnių jauno žmogaus ateities planų, ir svarbiausia, 
įkvepiančios būti UNIKALIU ir nebijoti rinktis netradicinį kelią.

• NAUJA! UNIKALUSIS AŠ – zona, kurioje bus pristatomos kitokios – unikalios asmenybės, 
istorijos, išskirtiniai sėkmės pavyzdžiai.

DĖMESIO! 
Iki sausio 24 d. kviečiame įsigyti išankstinius 
grupinius bilietus, taip mokėsite mažiau bei išvengsite 
eilių kasose. Moksleivius lydintys mokytojai parodą lanko 
nemokamai. Bilieto kaina moksleiviams atvykstantiems 
su grupe – 2,50 EUR. Paraišką pildykite mūsų 
svetainėje: http://litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2017 

VISA RENGINIŲ PROGRAMA:  WWW.LITEXPO.LT  

Atsisiųskite mobiliąją „Litexpo“ 
programėlę iš „Google Play“,
“App Store“ ir susiplanuokite 
savo renginių programą telefone.

/parodastudijos 

Žinomi žmonės, su kuriais 
susitiksite „Studijos 2017“ 
renginių metu:
prof. Alfredas Bumblauskas, Radistais 
Jonas ir Rolandas, Simona Nainė, Jolita 
Vaitkutė, Baltasis Kiras – Tautvydas 
Augustinas, Linas Ginaitis, Giedrius Bučas, 
Mindaugas Bilius, Katerina Voropaj, Orijus 
Gasanovas, Rytis Jurkėnas ir daugelis kitų.


