
Parodoje STUDIJOS 2018 moksleiviai galės:
• sužinoti apie visų Lietuvos universitetų ir kolegijų siūlomas specialybes, studijų programas 

ir jų sąlygas;
• susipažinti su 13 pačių paklausiausių profesijų Karjeros planavimo mugėje „Renkuosi 

profesiją“, pabendrauti su 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.

Jau 16-tą kartą paroda STUDIJOS 2018 kviečia prisijungti prie trijų dienų renginio! 
Jame dalyvaus visi Lietuvos universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos, taip pat aukšto-
jo mokslo įstaigos iš užsienio, neformaliojo ugdymo ir jaunimo organizacijos bei verslo 
įmonės, kurios siekia investuoti į būsimą darbuotoją jam dar sėdint mokyklos suole.  Čia 
po vienu stogu susipina visa reikalinga informacija, padedanti apsispręsti, kur mokytis ir 
studijuoti, kaip planuoti karjerą!

TARPTAUTINĖ MOKYMOSI, ŽINIŲ IR 
KARJEROS PLANAVIMO PARODA 
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• IŠSKIRTINIS DĖMESYS MOKYTOJAMS – paro-
doje ketvirtadienį bei penktadienį veiks MOKYTOJŲ 
KAMBARYS, kuriame jie galės pailsėti, pabendrauti 
ar pasivaišinti gardžia kava. Taip pat šiomis dienomis 
vyks mokytojams skirti renginiai. Jų programą 
rasite svetainėje: www.litexpo.lt. 

• NAUJA ERDVĖ! 4 salė BŪSIU LIETUVAI – įkvėp-
ta ketvirtosios pramonės revoliucijos – čia 
kalbės  dirbantys, kuriantys ir įkvepiantys savo sričių 
specialistai, verslo įmonių atstovai, aukštųjų techno-
logijų kūrėjai, mokslininkai, inovatoriai. Pranešimuo-
se bus akcentuojama aktualių profesijų pasirinkimo 
svarba ir visuomenėje gajų mitų apie profesinio 
mokymo įvaizdį griovimas. Susitikimuose su Lietu-
vos moksleiviais bus kalbama apie būtinas ateities 
kompetencijas, naujas verslo platformas ir galimy-
bes, mokymąsi visą gyvenimą bei neišvengiamus 
pokyčius darbo rinkoje, susijusius su ketvirtosios 
pramonės revoliucijos atėjimu.

• NAUJA ERDVĖ! 1 salė KARJEROS PLANAVI-
MO MUGĖ „RENKUOSI PROFESIJĄ“ – naujas 
parodos STUDIJOS projektas. Moderniose ir atnau-
jintose ekspozicijų salėse jaunimui nuo 14 metų bus 
pristatomas platus aktualiausių profesijų Lietuvos 
darbo rinkoje spektras. Karjeros planavimo mugės 
tikslas – didinti profesinio mokslo Lietuvoje prestižą, 
stiprinti jaunimo mokymosi motyvaciją, pristatyti 
karjeros galimybes ir perspektyvas baigus profesinę 
mokyklą. 

Kartu su Karjeros planavimo muge pirmą kartą bus 
surengtas Nacionalinis profesinio meistriškumo kon-
kursas pagal EUROSKILLS formatą.

• ATSINAUJINUSI ERDVĖ!  UNIKALUSIS AŠ –  
kurią įkvėpia KALBA – čia vyks susitikimai ir 
pristatymai, moksleiviui padėsiantys atpažinti savo 
stipriąsias savybes, suteiksiantys žinių, kaip jomis 
efektyviai pasinaudoti šiuolaikinėje socialinėje ir 
darbo aplinkose, išsikelti tikslus bei auginti save 
kaip unikalią ASMENYBĘ. Taip pat KALBA stende 
10–12 kl. moksleiviai turės galimybę laimėti 
600 KALBA Multiple natures testų ir 2000 kitų 
edukacinių dovanų! Kaip tapti laiminguoju?  
Visa informacija ir registracija čia>>

• VERSLAS JAUNIEMS – čia vyks susitikimai su versli-
ninkais, garsiais žmonėmis, bus kalbama apie verslą 
nuo mokyklos suolo, dalinamasi patirtimi ir sėkmės 
istorijomis. 

• PAŽINK SAVE – erdvė susitikimams su karjeros 
konsultantais ir psichologais, padedanti atsakyti į 
klausimus: „Kas aš?“, „Kuo noriu būti?“, „Kokią profe-
siją ar specialybę pasirinkti?“.

• Mokymo įstaigų prisistatymai, kūrybinės 
dirbtuvės, diskusijos, išskirtinės asmenybės – 
kasdien konferencijų salėse lankytojų lauks ypatingi 
susitikimai, įdomios paskaitos, kurios padės apsi-
spręsti dėl ateities: rinktis studijas ar savanorystę, 
aukštąjį mokslą Lietuvoje ar užsienyje, profesiją ar 
specialybę bei paskatins nebijoti netradicinių kelių.

IŠANKSTINIAI BILIETAI 
MOKINIŲ GRUPĖMS:

Kviečiame įsigyti išankstinius grupinius bilietus. 
Taip mokėsite mažiau bei išvengsite eilių 
kasose. Moksleivius lydintys mokytojai parodą 
lanko nemokamai. Bilieto kaina moksleiviams 
atvykstantiems su grupe – 3 EUR. Paraišką 
pildykite mūsų svetainėje:  
www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2018. 
Registracija vyksta 2018 m. sausio 8 d. –  
vasario 4 d. imtinai. 

ŽINOMI ŽMONĖS, 
SU KURIAIS SUSITIKSITE 
PARODOJE:

Andrius Tapinas, Arnoldas Pranckevičius,  
Austėja Landsbergienė, broliai Vizgirdos, 
Donatas Montvydas, Ignas Lelys, 
Karolis Vyšniauskas, Kristupas Sabolius, 
Lukas Yla, Mantas Bartuškevičius, Nerijus 
Buivydas, Nerijus Mačiulis, Rita Miliūtė, 
Rytis Jurkėnas, Tomas Ramanauskas, 
Vladas Lašas ir dar daug kitų!

DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Zita Miškinienė  
El. p.: z.miskiniene@litexpo.lt  
Tel.: 8 5 268 68 32  
Mob. tel.: 8 6 965 53 92

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

BŪSIU LIETUVAI 
erdvės partneriai:

Parodos 
organizatoriai:

Parodos 
bankas:

Parodos 
žurnalas: 

UNIKALUSIS AŠ  
erdvę įkvepia:

VISA RENGINIŲ PROGRAMA: WWW.LITEXPO.LT

Parodą STUDIJOS 2018 lydės per 200 renginių, veiks 
interaktyvios jaunimo erdvės bei zonos:

http://www.kalba.lt/studijos-2018/

