
 

Katedrų siūlomos paskaitų - pamokų/ susitikimų  temos mokykloms 

  

   

 

Katedra Temos pavadinimas 11-12 klasių 

mokslei 

viams 

9-10 klasių 

mokslei 

viams 

5-8 klasių 

mokslei 

viams 

Verslo ir viešosios 

vadybos 

Karjeros modeliavimas prasideda ….kur?   

prof. dr. Asta Valackienė 

x x  

Ar galiu savo pomėgį keliauti ir bendrauti paversti sėkminga karjera? 

Pamoka gali būti vedama anglų kalba. 

Lektorė Rasa Jodienė, SV SPK pirmininkė 

x x  

Inžinerijos ir 

technologijų 

Ateities profesijos. Kokios jos?  

Karjeros centro vadovė, lektorė Vaida Steponėnienė 

X X  

Brangakmeniai. Gamtos ar chemijos, fizikos kūrinys?  

Docentas dr. Laimonas Kairiūkštis  

X X X 

Kaip pagauti lietų? Mobilūs meteo&IT tinklai. 

Docentas dr. Laimonas Kairiūkštis  

X X X 

Kompiuterinės schemų braižymo programos fizikos pamokose. 

Antanas Ruzgas 

11 klasė   

Iš ko sudarytas kompiuteris? 

Arūnas Pranaitis 

X   



Interneto svetainė per valandą.   X 

Informacijos kodavimas senaisiais amžiais. 

Gerda Ivanickienė 

  X 

Saugus apsipirkimas internetu. 

Gerda Ivanickienė 

X X X 

3D spausdinimas ir modeliavimas. 

dr. Jūratė Urbonienė 

X X X 

Interaktyvių žemėlapių kūrimas ArcGIS online. 

dr. Jūratė Urbonienė 

X   

Žaidimų programavimas. 

dr. Jūratė Urbonienė, Genė Sliaustienė 

  X 

Lego robotų programavimas. 

dr. Jūratė Urbonienė 

  X 

Šiuolaikinės išmaniosios technologijos mūsų gyvenime. 

dr. Jūratė Urbonienė 

X X X 

Aplikacijų mobiliems įrenginiams kūrimas. 

Genė Sliaustienė 

 X X 

Ir Lietuvoje gyventi gera. 

Ingrida Kepalaitė 

x x  



Teisės Interaktyvus teisės studijų programos pristatymas. 

Teisės katedros dėstytojas 

x x x 

Slaugos ir burnos 

priežiūros 

Kodėl verta rinktis gydytojo odontologo padėjėjo specialybę? x x   

Praktinės dirbtuvės ,,Pirmoji pagalba - ką aš žinau?” x x x  

Gera burnos sveikata  - sveikas kūnas. x x x 

Skaitmeninių technologijų taikymas sveikatos priežiūros specialistų 

rengime 

x x x 

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos 

Interaktyvus kineziterapijos studijų programos pristatymas. x x x 

Interaktyvus kosmetologijos studijų programos pristatymas. x x x 

Socialinės gerovės 

katedra 

Interaktyvus socialinio darbo bei socialinės pedagogikos studijų 

programos pristatymas. 

   

Paskaitų – pamokų temos koreguojamos atsižvelgiant į mokyklų pageidavimus. Pamokas veda Utenos kolegijos dėstytojai ir/arba 

studentai. 

 

Dėl pamokų laiko, vietos ar iškilus klausimams kreiptis el. paštu karjeroscentras@utenos-kolegija.lt arba tel. 6- 679 07743 

Vaida Steponėnienė 

Utenos kolegijos Karjeros centro vadovė 


