Dėmesio!
Darbo stebėjimo, praktikos savaitė
II – III kurso mokiniams per pavasario atostogas (balandžio 23 – 26 d.) organizuojama darbo stebėjimo, praktikų
savaitė ,,Išbandyk profesiją“. Susipažinkite su siūlomų praktikos vietų sąrašu ir išsirinkite vieną norimą praktikos
vietą.
Kovo 26 dieną (antradienį) 11.30 val. Aktų salėje vyks susirinkimas, kuriame galėsite užsiregistruoti į pasirinktą
praktikos vietą. Praktikos trukmė priklauso nuo praktikos vadovo ir jūsų susitarimo (1 – 2 dienos).
Apie anksčiau vykusias praktikas skaitykite https://a.licejus.lt/index.php?page=profesija2017 Jei norinčių į vieną
praktikos vietą skaičius viršys praktikos vadovų nurodytą limitą, pirmenybę turės III kurso mokiniai arba atranka
vyks pagal motyvacinius laiškus.
Apie tolimesnius žingsnius būsite informuoti per susirinkimą Aktų salėje. Visais klausimais galite kreiptis į Linoretą
Vasilevičienę arba rašykite karjera.licejus@gmail.com

2019 m. praktika / darbo stebėjimas
Sritis
1.

Archeologija

Įstaiga
Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto
Bioarcheologinių
tyrimų centras

Praktikos, darbo stebėjimo turinys
Mokiniai susipažins su trimis šiuo metu pasaulyje itin svarbiomis ir sparčiai
populiarėjančiomis archeologijos mokslo kryptimis - paleoantropologija (žmonių skeletų
tyrimais), zooarcheologija (gyvūnų liekanų tyrimais) ir paleobotanika (augalų liekanų
tyrimais).
Mokiniai susipažins su kiekvienos srities tyrimus vykdančiais specialistais ir jų darbo
pobūdžiu.
- antropologiniai tyrimai (dr. Justina Kozakaitė, dr. Žydrūnė Miliauskienė) praves ekskursiją
VU Medicinos fakulteto antropologinės kolekcijos saugykloje, supažindins su
paleoantropologų darbo principais ir galimybėmis, leis patiems nustatyti skeletų lytį, amžių ir
pan.

Mokinių
skaičius
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2.

Bankininkystė

3.

Biochemija /
biotechnologijos

4.

Biochemija /
biotechnologijos

- paleobotaniniai tyrimai (dokt. Karolis Minkevičius) praves ekskursiją paelobotaninės
medžiagos tyrimų laboratorijoje, supažindins su paleobotanikų darbu, užduos praktinių
užduočių, pvz., identifikuoti skirtingų rūšių augalų sėklas ir pan.
- zooarcheologiniai tyrimai (dr. Giedrė Piličiauskienė) taip pat supažindins su
zooarcheologinių tyrimų laboratorija, zooarcheologų darbo principais, tikslais ir galimybėmis,
mokiniai galės atlikti praktines užduotis, pvz. iš skeleto liekanų nustatyti archeologinių tyrimų
metu rastų žinduolių ir žuvų rūšį, dydį, amžių, lytį ir pan.
Praktika truks vieną arba dvi dienas pagal susitarimą.
UAB „SEB investicijų Užsiima investicinių ir pensijų fondų valdymu. Praktika moksleiviams, kurie aktyviai domisi
valdymas“ dukterinė
finansų rinkomis, investavimu, portfelių valdymu.
AB SEB banko
bendrovė
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www.thermofisher.lt

Praktika skirta mokiniams, besidomintiems biotechnologijomis, biochemija. Stebėsite darbo
procesą, susipažinsite su įmonės veikla. Pamatysite, kaip gimsta nuo pradžios iki galo
produktas, skirtas molekulinei biologijai. Įmonė yra Aukštuose Paneriuose, sudėtinga
nuvažiuoti, veža tarnybiniai autobusai.

VU Biochemijos
institutas

Susipažinsite su biochemijos mokslo perspektyvomis ateityje, pamatysite, kaip atrodo
biochemiko darbo diena. Apžiūrėsite laboratorijas.
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UAB ,, Thermo Fisher
Scientific Baltics"

www.bchi.vu.lt

5.

6.

Biofizika

VU Gyvybės mokslų
centras

Susipažinsite su Gyvybės mokslų centro veikla, darbuotojų kasdienybe, bus papasakota apie
rentgenostruktūrinę analizę, parodyti prietaisai, laboratorijos ir darbas kompiuteriais.
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Ekonomika,
finansai

AB ,,Invalda INVL“

Plačiau sužinosite apie investicijų, turto valdymą, reguliavimo sritis, rinkodarą, vidaus
auditą.
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Informacinės
technologijos

https://www.invaldain
vl.com/
UAB Revel systems,
www.revelsystems.co
m

Viena iš pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse.
Moksleiviai turės galimybė susipažinti su įmonės veikla, pristatysim įvairias roles pradedant
nuo “support agent” iki programuotojo. Įmonėje kuriama POS sistema, lietuviškai vadinama
“išmanioji kasa”. Mokiniai galės susipažinti kaip gimsta mūsų kuriamas produktas, kokių
savybių reikia skirtingos kompetencijos žmonėms. Planuojame duoti pasiklausyti gyvų
pokalbių su mūsų klientais, kai mes jiems padedame išspręsti iškilusias technines problemas.
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7.

Inžinerijos
studijos

VGTU

Apsilankymas VGTU: robotų konstravimo būrelis, mažųjų palydovų konstravimas, Android
programėlių kūrimas. Galimos ekskursijos Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos
fakultetuose supažindinant tiek su studijomis, tiek ir su projektais bei darbo universitete
ypatybėmis. Praktika derinama pagal mokinių lūkesčius.

8.

Kūrybinė
reklama

Reklamos agentūra
ARTAVIVA

Seminaras ,,Prekės ženklo kūrimas ir pristatymas" apie prekės ženklo istoriją, raidą ir įtaką
žmonių elgsenai. vėliau komanda kurs savo prekės ženklą ir pristatys trumpu filmuku. Dviejų
dienų praktika.
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9.

Medicina

Respublikinės
Vilniaus
universitetinės
ligoninės (RVUL)
Ginekologijos skyrius

Mokiniams būtų suorganizuota pažintinė ekskursija po RVUL ligoninę, jie stebėtų, kaip
priimami ligoniai, kaip vyksta darbas operacinėje. Praktika vyks balandžio 1 – 10 dienomis
(ne praktikos savaitės metu, po pamokų) sutartu su gydytoja metu.
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Galėsite pabendrauti su licėjaus alumnu, šeimos gydytoju apie mediko profesiją, taip pat
sužinoti darbą farmacijos srityje. Apsilankysite šeimos gydytojo kabinete.
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Medicina

10.
Medicinos
įranga,
medžiagos

UAB „Interlux“

Menai

Šiuolaikinio meno
centras ,,Rupert“

11.

www.interlux.lt

Interlux – tai tarptautinė kompanija, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje klientams tiekianti saugias,
efektyvias, aukščiausios kokybės medicinos, mokslo bei pramonės technologijas ir sveikos
gyvensenos produktus. Inovatyvios technologijos bei sprendimai medicinai, mokslui ir
biotechnologijų pramonei.
Siūlomos praktikos vietos (programa gali keistis):
Kokybės vadybos skyrius
Mokiniai susipažintų su veikiančia Kokybės vadybos sistema įmonėje, jos taikymu,
sudalyvautų viename iš įmonės vidinių auditų bei susipažintų su medicinos priemonių
registravimo reikalavimais ir procesu.
Serviso ir informacinių technologijų skyrius
Mokiniams reikėtų planuoti visą dieną, nes gali tekti vykti net į kitame mieste esančią
laboratoriją ar medicinos įstaigą. Mokiniai susipažintų su Serviso inžinierių darbo specifika
medicinos aparatų techninės priežiūros sektoriuje, pamatytų Lietuvos didžiųjų ligoninių
laboratorijų darbo veiklą iš vidaus.
Mokiniai susipažins su šiuolaikinio meno kuratoriaus, meno kritiko, meno patarėjo,
muziejininko profesijomis. Mielai priimtų pasikalbėti arba pasiūlytų trumpą stažuotę Ruperte.
Praktika truks vieną dieną. Mokiniai turės parašyti trumpą motyvacinį laišką (pusės puslapio),
kodėl juos domina menų sritis.
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www.rupert.lt
12.
Matematika,
pedagogika

VGTU
http://www.techmat.v
gtu.lt

13.

14.

Politologija

VU Tarptautinių
santykių ir politikos
mokslų institutas
(TSPMI).
Nevyriausybinės
organizacijos Freedom
House padalinys
Lietuvoje

Teisė

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Lietuvių kalba,
vertimai,
IT

„Tilde IT“ – kalbos
technologijų bendrovė
https://www.tilde.lt/.

Stebėsite universiteto pedagogo – matematiko darbą. Jei būtų pageidaujančių svečiuotis
VGTU Matematinio modeliavimo katedros doc. Olgos Suboč paskaitoje, tai moksleivių
lauktume balandžio 24 d. (trečiadienį) nuo 8:30 iki 10 val. arba nuo 10:20 iki 12 val. (laikas
derinamas su dėstytoja). Moksleiviai galėtų dalyvauti paskaitoje ir stebėti dėstytojos darbą.
Paskaitos tema – „Orientuotųjų grafų taikymas sudarant tvarkaraščius“. Nagrinėjama
problema: vykdant didelius projektus reikia atsižvelgti į tai, kad atskirų darbų eiliškumas nėra
atsitiktinis. Kaip sudaryti optimalų darbų planą ir kaip įvertinti viso projekto vykdymo laiką.
Mokiniai išmoks sudaryti darbų tvarkaraštį taikant įvairius algoritmus, įvertinti mažiausią
įmanomą projekto vykdymo laiką, taikyti panašias strategijas sprendžiant kitus uždavinius
(taip pat bus pateikti keli pavyzdžiai iš informatikos olimpiadų).
Supažindins su studijų programa TSPMI, politikos mokslais ir tarptautiniais santykiais, ypač
Rytų politika.
Pažintis su nevyriausybinės organizacijos Freedom House padalinio veikla Lietuvoje.

Trumpa ekskursija, po Vilniaus miesto apylinkės teismą, po jos bus galima pabendrauti su
teisėjais apie teisininko profesiją.
Mokiniai, turintys 16 m., galės stebėti teismo posėdį, baudžiamosios bylos nagrinėjime.
Pagrindinės „Tilde IT“ veiklos sritys – programinės įrangos lokalizavimas, techninės
dokumentacijos vertimas, lietuvių kalbos palaikymo programinės įrangos kūrimas.
Mokiniai susipažins su lokalizacijos ir kalbinių technologijų skyrių darbu.
Bus parengti keli kompiuteriai, kuriuos naudodami moksleiviai galės pabandyti atlikti trumpą
vertimą. Bus organizuota viktorina, prezentacija–žaidimas apie kalbines technologijas.
Moksleiviai galės praktiškai išbandyti dirbtiniu intelektu pagrįstų pokalbių simuliuojant
žmogiškąjį bendravimą (Chatbota), įvertinti galimybes ir trūkumus. Susitikimo trukmė 2 val.
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