MOKYMASIS, STUDIJOS, KARJERA 2012/ tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda/ vasario 2-4 dienomis
Maloniai kviečiame Jūsų mokyklos abiturientus apsilankyti svarbiausiame metuose švietimo renginyje – tarptautinėje
parodoje “MOKYMASIS STUDIJOS KARJERA 2012”, kuri vyks š.m. vasario 2-4 dienomis Lietuvos parodų ir
kongresų centre “Litexpo”. Parodą organizuoja LR švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos parodų centras “Litexpo”.
2012 metų parodos akcentas - kūrybiškas mokymasis, kuris atveria naujas galimybes mokytis ir kurti, skatina kuo
daugiau jaunų žmonių žinių siekimą paversti įdomiu, nuolatiniu procesu, formuoja pasitikėjimą savimi, gebėjimą
drąsiai ir savarankiškai priimti sprendimus, keistis ir keisti pasaulį.
Parodoje dalyvaus 120 mokslo įstaigų iš 14 pasaulio valstybių, tame skaičiuje visi Lietuvos universitetai ir
kolegijos, profesinio mokymo centrai, kurie supažindins su reikalingiausiomis darbo rinkoje profesijomis. Pirmą kartą
parodoje dalyvaus Europos Komisija ir pristatys bei populiarins projektą „Judus jaunimas“ („Youth on the Move“) .
Parodos dalyvių prisistatymus rasite čia: http://www.kurstoti.lt/index.php?cat=34.

PROFESIJOS GYVAI. Svajojantys išmokti reikalingo ir įdomaus amato, kuris ateityje garantuotų darbą ar paskatintų kurti nuosavą
verslą, parodoje ras pačias reikalingiausias šiandienos darbo rinkoje specialybes ir profesijas - automobilių diagnostika ir
remontas, transportas, viešbučių, restoranų paslaugos, inžinerinė pramonė ir energetika, žemės ūkis ir maisto pramonė,
statyba ir medienos technologijos, sveikatinimo paslaugos, floristika, kirpimas, kosmetologija, visažistų, masažuotojų
specialybės, tęstinis mokymas.
Parodos metu vyks daugiau nei 50 renginių – seminarų, diskusijų, atvirų paskaitų, mokslo įstaigų prisistatymų. Visa renginių
programa: http://www.litexpo.lt/lt/main/parodos?ID=25971&view=events.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS RENGINIAI ABITURIENTAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS
Vasario 2 dieną, 12.30 – 14.00 val., konferencijų salėje 5.1. LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius
kviečia abiturientus, mokytojus, tėvus ir visus besidominčius studijomis į susitikimą-diskusiją.
Vasario 3 dieną 10.30-12.00 val., konferencijų salėje 5.1. LR švietimo ir mokslo ministerijos konferencija
abiturientams, mokytojams, tėvams ATEITIS PRASIDEDA ŠIANDIEN. Konferencijoje bus pateikta naujausia ir
aktualiausia informacija norintiesiems studijuoti.
Parodos naujiena – įkvepiantys kūrybiškam mokymuisi renginiai naujojoje IDĖJŲ INKUBATORIAUS salėje. Čia vyks įdomūs
susitikimai su garsiais verslo ir pramogų pasaulio žmonėmis – Sauliumi Jovaišu, Svaru, Rimu Valeikiu, Šarūnu Kirdeikiu,
Leonardu Pobedonoscevu, Dariumi Čiboniu ir kitais. Tai žmonės, kurie visada turi gerų idėjų, žino kaip siekti tikslo ir dalinsis
savo idėjomis su Jumis.

IDĖJŲ INKUBATORIAUS renginių programa: http://www.litexpo.lt/repository/Jolanta/IDEJU_INKUBARIUS_RENGINIAI.pdf.
Parodos naujovė, kuri taupys lankytojų laiką ir pinigus - išankstinis grupinis bilietas ir atskiras įėjimas moksleivių
grupėms, kuris padės išvengti spūsčių ir nusidriekiančių eilių prie bilietų kasų.
Užsakant bilietus visai klasei ar grupei mokinių iš anksto, bilieto kaina - 5 Lt. Išankstinių bilietų užsakymo paraiškos priimamos
iki sausio 27 dienos. Visa aktuali informacija – internete, adresu:
http://www.litexpo.lt/repository/ZITA/Bilieto_uzsakymo_forma_.pdf.
PARODOS DARBO VALANDOS:
Vasario 2 d., ketvirtadienis, 10 - 17 val., oficialus parodos atidarymas vyks 3 salėje 11.00 val.
Vasario 3 d., penktadienis 10 - 17 val.
Vasario 4 d., šeštadienis
10 - 16 val.
Vienkartinio bilieto kaina, perkant vietoje, „Litexpo“ kasose:
6 Lt (moksleiviams, studentams, pedagogams, senjorams) ir 10 Lt
Sužinokite visas naujienas apie parodą mūsų profilyje!

DEŠIMTOJI TARPTAUTINĖ PARODA „MOKYMASIS, STUDIJOS, KARJERA 2012“ - IŠEINI SU ATSAKYMU!

