
Ugdymo karjerai renginys „KARJEROS DIENA – 2015“  

Telšių „Džiugo“ gimnazijoje 

Programa: 

I – Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokiniai dalyvauja 1, 2 pamokoje pagal patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį. 

 II – Nuo 9.00 val. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų priėmimas, kava ir pasiruošimas renginiui.  

 III – Nuo 9.30 val. Telšių rajono mokyklų mokinių, jų tėvų, mokytojų, svečių registracija. 

 IV – Užsiėmimai aktų salėje: 

10.00  Karjeros dienos atidarymas, svečių sveikinimai, akademinės bendruomenės 

pristatymas.  

Dalyvauja 12 (4 gimn.) klasių mokiniai. 

10.20 Pranešimas „Kokių specialistų reikia ir reikės Telšių rajonui?“ Telšių teritorinės darbo 

biržos Jaunimo darbo centras, L. Diržininkienė.  

Dalyvauja 12 (4 gimn.) klasių mokiniai. 

10.30 Pranešimas „Karjeros ir gyvenimo kokybės balansas“ kan. relig. m. mgr. teol. lic. 

Andriejus Sabaliauskas (Telšių vysk. V.Borisevičiaus kunigų seminarija). 

Dalyvauja 12 (4 gimn.) klasių mokiniai. 

11.00 Pranešimas „Kas Jūs esate ir kodėl jums tai svarbu“ Algirdas Matijošaitis, Prekinių 

ženklų strategistas/ dizaineris. 

Dalyvauja 12 (4 gimn.) klasių mokiniai. 

12.00 Pranešimas „Karjeros ir gyvenimo kokybės balansas“ kan. relig. m. mgr. teol. lic. 

Andriejus Sabaliauskas (Telšių vysk. V.Borisevičiaus kunigų seminarija). 

Dalyvauja 10 (2 gimn.) klasių mokiniai. 

13.00 Renginys „Po paskaitų“. Dalyvauja Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentai. 

Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto meninę programą rengia dėst. Daiva Kleivaitė 

Hirzel, Loreta Dargužienė, Janina Reinienė. 

Renginį  veda III muzikos pedagogikos studijų programos studentė Ingrida Norkutė. 

Dalyvauja 9 – 12 (1-4 gimn.) klasių mokiniai. 

 

 V - Teminės paskaitos ( 30 min.) kabinetuose. Dalyvauja 11 (3 gimn.) klasių mokiniai: 

Paskaitos numeris I srautas 

Pradžia 

II srautas 

Pradžia 

III srautas 

Pradžia 

Paskaitos pavadinimas 

Pirma paskaita: 10.00   10.40  11.20  „Ekologo darbas valstybių sienų neturi“, 

dr. Ž. Preikša (ASU) 

Antra paskaita 10.00   10.40  11.20  „Ką veikia genai?,  

dr. A. Samuilovienė (KU) 

Trečia paskaita 10.00   10.40  11.20  „Kalba ir tarmė – lyg nepakartojami 

langai, pro kuriuos mes žvelgiame į 

pasaulį“, V. Česnulienė ir S. 

Vaičiakauskienė (LEU) 

Ketvirta paskaita 10.00   10.40  11.20  „Įsidarbinimo galimybių barometras - 

2015“, Telšių teritorinės darbo biržos 

Jaunimo darbo centras 

Penkta paskaita 10.00   10.40  11.20  „ Apranga virtualiai. Ką gali 

skaitmeninės technologijos?“,   

 doc. K. Ancutienė (KTU) 

Šešta paskaita 10.00   10.40  11.20  „Kaip robotai pakeis mūsų gyvenimus?“ 

(KTU) 



Septinta paskaita 10.00   10.40  11.20  „Ką reikia studijuoti, kad būtum 

geidžiamas darbo rinkoje?“, 

 lekt. D. Bagdonienė (KTU) 

Aštunta paskaita 10.00 11.00  „Įsikrauk verslo energijos“.  

Dalyvauja: UAB „Domidėja“ vadovas D. 

Česnauskis, UAB „BitCare“ direktorius 

T. Žukauskas, Jaunasis ūkininkas D. 

Skiotys, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė 

Telšių regionui G. Lukošienė. 

Devinta paskaita 10.00 – 11.30 

(ekonomiką ir verslumą 

pasirinkusiems mokiniams) 

„Moksleivių verslumo ugdymas, kuriant 

mokinių mokomąsias bendroves“, 

Lietuvos Junior Achievment ekonomikos 

ir verlsumo programų ekspertas 

Edmundas Kvederis kartu su jaunimo 

grupe 

 

 VI – Susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais kabinetuose po 30 min.: 

10.00 I pasirinkimas 9 – 10 (1 -2 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

10.40 II pasirinkimas 9 – 10 (1 -2 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

11.20 III pasirinkimas 9 – 10 (1 -2 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

12.00 I pasirinkimas 11 – 12 (3 – 4 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

12.40 II pasirinkimas 11 – 12 (3 – 4 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

13. 20 III pasirinkimas 11 – 12 (3 – 4 gimn.) klasių mokiniai, tėvai 

13.50 Individualūs pokalbiai su aukštųjų mokyklų atstovais 

 

 VII – Klasės valandėlės 9 (I gimn.) klasių mokiniams nuo 12.00 val. kabinetuose. 

 VIII – Karjeros specialistų konsultacijos nuo 10 iki 14 val. 204 kabinete (prie aktų salės). 

 IX – Karjeros dienoje  dalyvauja šių auštųjų mokyklų atstovai: 

 Vilniaus universitetas  Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

 Klaipėdos valstybinė kolegija  LCC tarptautinis universitetas 

 Vilniaus dailės akademija  Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

 Klaipėdos universitetas  Kauno technologijos universitetas 

 Kauno kolegija  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

 Vytauto Didžiojo universitetas  Vilniaus Gedimino  technikos universitetas 

 Mykolo Riomerio universitetas  Aleksandro Stulginskio universitetas 

 Lietuvos edukologijos universitetas  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 Žemaitijos kolegija  Lietuvos sporto universitetas 

 Šiaulių valstybinė kolegija  ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 

 Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų 

seminarija  

 


