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Studijų rinkodaros ir karjeros skyrius kviečia
išklausyti viešas paskaitas ir dalyvauti edukaciniuose renginiuose
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad
 visos paskaitos ir renginiai yra nemokami,
 užsiėmimų laikas ir vieta yra derinami pagal Jūsų pageidavimus.
Filologijos fakultetas


Rusų filologijos ir tarpkultūrinės komunikacijos kated- rangą, reguliariosios lietuvių armijos formavimą,
ra kviečia moksleivius ir mokytojus į renginį „Žinių ant maisto davinių ruošimą. Vyresniųjų klasių moksleipečių nešioti nereikia“, kurio metu moksleiviai susipa- viams pasakojama apie imperatoriaus asmeninį gyvežins su Filologijos fakulteto veikla (ekskursija), galės nimą, jo didžiąją meilę savo gražuolei žmonai Žozefipatikrinti savo žinias dalyvaujant viktorinose ir žaidi- nai, jo ″įdomias″ vedybas su antrąja žmona Marijamuose.
Liudvika ir tokius rimtus dalykus kaip laikinosios vy Edukacinė programa ,,Dalyvauk ir laimėk Lietuvos
riausybės sudarymą liepos 1 dieną Vilniuje.
mokinių lenkų kalbos olimpiadoje“. Lenkų kalbos, kul-  Edukacinė programa „Deutsch erleben und getūros ir didaktikos centro dėstytojai konsultuoja 11– nießen“ (Atrask vokiečių kalbą): pažintiniai renginiai
12 klasių moksleivius – lenkų kalbos olimpiados daly- vokiečių kalba, kuriuos ves LEU Vokiečių filologijos ir
vius bei suteikia galimybę naudotis reikiama moksline didaktikos katedros dėstytojai ir Vokietijos akademiliteratūra.
nių mainų tarnybos (DAAD) lektorė iš Vokietijos. Te Pažintinė – edukacinė ekskursija „Napoleonas ir Vilmos: vokiečių kalba, vokiškai kalbančios šalys ir jų kulnius“, kurios metu primenama apie Napoleono atvy- tūra, jaunimas Vokietijoje ir įvairios kitos temos pagal
kimą į Vilnių 1812 m. Kalbama apie talentingojo im- poreikius ir pageidavimą. Laukiami visų klasių mokiperatoriaus kasdieninį gyvenimą, jo sutiktuves Vilniu- niai, kurie mokosi vokiečių kalbos!
je. Jaunieji moksleiviai supažindinami su reikalavimais  Edukacinis renginys „Mokausi ir mokau angliškai“, kueiliniams kareiviams, reikalavimais žirgams. Sustoja- rio metu moksleiviai susitiks pokalbiui su anglakalbiu
ma prie pastatų, kuriuose buvo apsistoję imperato- pedagogu arba LEU svečiu; dalyvaus paskaitose kartu
riaus garsieji maršalai, kalbama apie jo maršalų apsu universiteto studentais.

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas


„Kaip sekėsi entomologams, norėjusiems atrasti
naujų rūšių Pietų ir Centrinėje Amerikoje“
 „Didžiosios gamtos katastrofos vietoje (Jukatanas:
Meksika ir Gvatemala)“












„Pažinkime Lietuvos saugomas teritorijas”
„Šiuolaikinis turizmas pasaulyje: priežastys, galimybės,
pasekmės”
„Europa geografo akimis: ar pasibaigė Šaltasis karas?”
„Z kartos jaunuolių mitybos įpročiai“
„Floristinės kompozicijos kūrimas panaudojant antrines žaliavas”
„Skiautinių technikų įvairovė“ (su praktiniais darbais)
„Kanarų salos - natūrali gamtos evoliucijos laboratorija“
„Kaip atrandamos kitų žvaigždžių planetos?”
„Nuostabusis skystųjų kristalų pasaulis”
„LEU biosistematikų žygiai Himalajuose per didįjį musoną“

Lituanistikos fakultetas













„Kalba ir tarmė – lyg nepakartojami langai, pro kuriuos žvelgiame į pasaulį“
„Kokias paslaptis saugo mūsų tarmės?“
„Tarmė kaip savita pasaulio samprata (remiantis lietuvių rašytojų kūryba)“
„Kam tinklažmogiui naktynės?“
„Linksnių vartosenos vingiais“
„Ar mokame skaityti poeziją?“
„Juditos Vaičiūnaitės ir Česlovo Milošo Vilnius“
„Poetų žemininkų kūryba. Vytauto Mačernio
„Vizijos“
„Groteskinis vaizdavimas: Balio Sruogos „Dievų
miškas“, Primo Levi „Jei tai žmogus“
„Renesanso stilizacija lietuvių dramaturgijoje“
„Vandos Juknaitės dialogas su šiandienos žmogumi“
„Prancūziški lietuvių literatūros kontekstai“













„Namų tema žemininkų poezijoje“
„Pokalbis „ant ežės su Šekspyru“: šiuolaikinės lietuvių
dramaturgijos posūkiai“
„Keletas patarimų gaudantiems Kazio Sajos
„Maniaką“
„Ar šiandien Vaižgantas dar gali būti įdomus?“
„Ar literatūra gali padėti suprasti save?“
„Smulkioji tautosaka ir lietuvių vaikų poezija
(M. Vainilaitis, L. Gutauskas, S. Geda)“
„Vaikų poezijos skaitymai: S. Geda, J. Erlickas ir kt.“
„Geriausios lietuvių vaikų autorių metų knygos“
„Literatūros archeologija: Lietuvos etnografinių regionų rašytojų tekstų giluminio skaitymo kodai“
Susitikimas su rašytoja Vanda Juknaite
Susitikimas su rašytoju Vytautu Martinkumi

Socialinės edukacijos fakultetas











„Supažindinkime su sociologija, kas tai yra, ką ji tiria,
kuo ji išskirtinė iš kitų mokslų“
„Kas yra sociologija?“
„Sociologinė vaizduotė“
„Sociologija įdomiai“
„Vaiko teisės ir atsakomybės bei jų ugdymasis“
„Ugdančioji menų terapija“
„Neformalus ugdymas“
„Fotografija“
„Verslo plano kūrimas“
„Kūrybiškumo ugdymas“












„Socialinio ugdymo technologijos“
„Socialinė komunikacija“
„Kalbėjimo menas“
„Laisvalaikio organizavimas“
„Žurnalistinis tyrimas“
„Asmeninių finansų valdymas“
„Inovacijų vadyba“
„Verslo etika“
„Paslaugų verslo vadyba“
„Personalo vadyba“

Sporto ir sveikatos fakultetas







Paskaita-diskusija mokiniams (IX-XII
klasių) lytiškumo tema
„Draugystė, įsimylėjimas ir meilė”
„Kaip pasakyti NE“
„Tavo pasirinkimas - susilaikymas ar
„saugus seksas“?”
„Lytiškai plintančios infekcijos ir jų prevencija”
Paskaitų ciklas – praktiniai užsiėmimai
„Judėk šiandien dėl rytojaus“ (Šiaurietiškojo ėjimo praktinių užsiėmimų ciklas, mokantis ėjimo technikos, žaidžiant judriuosius žaidimus,
mankštinantis su šiaurietiškojo ėjimo
lazdomis, 2 paskaitos)

Ugdymo mokslų fakultetas
















„Kurkime rankų darbo knygeles vaikams“
„Vaikas ir jo teisės“
„Žaiskime judriuosius žaidimus“
„Sprendžiame konfliktus“
„Aš jau suaugęs! Aš – paauglys?“
„Kas yra kritinis mąstymas?“
„Spektaklis per 5 minutes“
„Aš komandos dalis – veikime per patirtį!“
„Teatras – socialinių įgūdžių laboratorija. Kalbėkime
ir susikalbėkime!“
Judesio raiškos praktika „Trys aukštai” (judesio technika, improvizacija, kūrybinė laboratorija)
„Tradicinis lietuviškas šokis: prasmingas ir smagus
(praktinė paskaita)“
„Šiuolaikinis šokis: kaip jį suprasti“
„Šokį kurti gali kiekvienas“ (praktinė paskaita)
„Sceninė kalba - gražios, raiškios, skambios kalbos
pagrindas“
Kūrybinės dirbtuvės „Įvairių dailės technikų: akvarelės, pastelės, guašo, grafikos, akrilo, piešimo pristatymas“ (turėti savo medžiagas)



















Kūrybinės dirbtuvės „Instaliacijos kūrimas“ (turėti
savo medžiagas)
Paskaita „Dailė virtualioje erdvėje“
Paskaita „Interaktyvaus meno projektai“
„Lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai“
„Etninis instrumentinis muzikavimas: pagrokime
kanklėmis, skudučiais, lamzdeliais ir kitais liaudies
instrumentais“
„Muzikos pamoka: statome operą“
„Muzikinė improvizacija“
„Muzika ir kompiuteris“
„SMART lenta ir muzika“
„Muzikiniai žaidimai“
„Grokime ir dainuokime kartu“
„Mokykimės groti gitara“
„Muzikinės kompiuterinės programos“
„Kaip išsaugoti gražų dainininko balsą“
„Kaip nugalėti scenos baimę“
„Vaikas ir muzika: ansambliais muzikavimas“

Istorijos fakultetas














„Kuo įdomi mūsų Lietuva?“
„Baltiškasis mitologijos pasaulis“
„Romos imperijos žlugimo paslaptis“
„Aleksandro Didžiojo žygis į Aziją: projekto metamorfozės“
„Bajorų smurtiniai nusikaltimai ir bausmės XVIII a.“
„Bajorų gyvenimas Vilniuje XVIII a.“
„Susipažinkime su filosofija kas tai yra, jos reikšmė
ir svarba“
„Filosofija šiandien“
„Filosofija technologijų amžiuje“
„Filosofijos nauda ir vertė“
„Filosofija ir mokslas”
„Filosofija ir religija”
„Mokslas ir religija”
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