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Nuotolinė tarptautinė patirčių pasidalinimo konferencija 

 

„Karjera – tai kas iš tiesų reikšminga mokinių ateičiai“ 

 

2022-10-20  

 
KVIETIMAS 

 
Kviečiame dalyvauti nuotolinėje tarptautinėje patirčių pasidalinimo konferencijoje. 

Siekiame aptarti karjeros ugdymo situaciją šalyje, skatinti pasidalinti sukaupta patirtimi.  

 
KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS 

 
 

 Kaip sukurti efektyvią, diferencijuotą pagal amžiaus grupes profesinio orientavimo 

sistemą. Karjeros ugdymo reikšmė mokykloje. 

 Karjeros ugdymo integravimo galimybės įvairiuose mokomuosiuose dalykuose. 

 Priemonės ir metodai sėkmingam karjeros ugdymui. 

 Savanorystė – karjeros kelio pradžia. 

 
DALYVIAI 

 
Karjeros specialistai, darbo biržos atstovai, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai. 

 

 
NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS 

 

 Žodiniai / vaizdo pranešimai. 

 Diskusijos 
 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 
Pranešimų kalba: 

 Lietuvių k.  

 Anglų k.  

Reikalavimai žodiniams pranešimams: 

 Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių. 

 Pasirinkta tematika turi būti skirta probleminiai sričiai pristatyti. 

 Pranešimo trukmė iki 15 minučių.  

 Pranešimai autorių pristatomi konferencijos dieną, konferencijos programoje numatytu 

laiku. 
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NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

Konferencija vyks nuotoliu būdu,  Zoom aplinkoje. Užsiregistravusiems Semiplius dalyviams 

nurodytais el. paštais iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo nuoroda. 

 Dalyvių prisijungimas 12:45 – 13 val. 

 Konferencijos svečių pranešimai. 

 Konferencijos dalyvių pranešimai. 

 Apibendrinimas. 
 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

Dalyvių rengiančių pranešimus registracija į konferenciją iki 2022 m. spalio 10 d. 

Pranešėjai užpildo dalyvio anketą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnyEP-Gt1cn-

PkGMYjVax9aAxpnS1Qt3faT4Wh6ZMaZl-zMw/viewform?usp=sf_link  

Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės išduodami pažymėjimai.  

Organizatoriai: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo metodininkė Audronė Gelžinienė ir 

Šiaulių Medelyno progimnazijos profesinio orientavimo konsultantė ir lietuvių k. mokytoja Monika 

Domeikienė  
Mokytojų registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semiplius“, adresu  

http://www.semiplius.lt/. Nuoroda prisijungimui bus išsiųsta užsiregistravusiems „Semi+“ 

konferencijos dieną el. paštu. Negavus nuorodos iki 9 val. kreiptis tel. 8 686 52425 arba el. p. 

audrone.gelziniene@siauliai.lt 

 

Konferencijos dalyvio mokestis – 8 eurai 

Mokėti galima tik pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro sąskaitas:  

fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų) moka į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas 

„Swedbank“, banko kodas 73000 iki renginio dienos;  

biudžetinės įstaigos  moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas „Swedbank“, 

banko kodas 73000 po renginio gavusios sąskaitą faktūrą. Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite 

dalyvio vardą, pavardę. 

Pažymėjimai dalyviams bus išduoti tik gavus apmokėjimą. 

 

Kviečiame dalyvauti. 
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