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12.00 -14.00

14.20 -15.00

15.00 -15.30

14.00 -14.20

Nori išgirsti apie galimybes tobulinti savo įgūdžius kitoje Europos šalyje? Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras kviečia į neformalų 
pokalbį apie Tarptautinius jaunimo apdovanojimus. Sužinok, kokios programos tau tinka ir paklausk, kaip jose dalyvauti! 

Pakeisk savo stilių įkvepiančiame seminare „Tattoo Diva“, išmok makiažą derinti su madingomis tatuiruotėmis. Pageidaujantiems 
seminaro dalyviams Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro jaunieji specialistai pasiūlys nemokamą makiažo 
sesiją. Nepraleisk progos!

Nori sužinoti apie „Erasmus“ programą? Dabar turi puikią progą užduoti klausimus ir kartu su Klaipėdos universiteto „Erasmus“ 
programos studentais pasirengti savo pirmai tarptautinei kelionei link naujų žinių ir įgūdžių. Klausimų ir atsakymų sesijos metu 
studentai pasidalins savo patirtimi apie studijas ir gyvenimą užsienyje.

Gerai pradėk dieną su „Judžiu jaunimu“: konkurse „ES žemėlapis“ pasitikrink savo žinias apie Europą, o sukdamas „Laimės ratą“, laimėk 
patrauklius prizus.

„Judus jaunimas“ renginį festivalyje „Satta Outside“ atidarys Rasa Bubulytė. Atlikėja ir iniciatyvos „Judus jaunimas“ ambasadorė 
Lietuvai kalbės apie savo patirtį, kurią įgijo studijuodama užsienyje, bei pasidalins įžvalgomis, kodėl, jos nuomone, jauniems 
europiečiams taip svarbu dalyvauti švietimo ir judumo programose. Ateik į susitikimą su Rasa! 

Nori gyventi ir dirbti kitoje šalyje, tačiau nežinai, nuo ko pradėti? EURES atstovai tau suteiks visą būtiną informaciją pristatydami vieną 
įdomiausių savo projektų – „Tavo pirmasis EURES darbas“. Dalyvauk klausimų ir atsakymų sesijoje ir  „minčių lietuje“ , kaip susirasti 
pirmąjį darbą užsienyje. Specialus prizas: kūrybingiausias sesijos dalyvis bus apdovanotas ypatingomis EURES dovanomis! Dalyvauk ir 
nusinešk į savo palapinę visą glėbį prizų! 

Kviečiame visus gamtos mylėtojus! Dalyvauk seminare „Miškai visiems, visi už miškus“ ir pažink save per gamtą bei tave supančius 
žmones. Tai smagus ir įdomus seminaras apie Europos miškus, kurį parengė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras. Nepraleisk šaunios 
galimybės sužinoti, kaip tapti Europos gamtos išsaugojimo projektų savanoriu!

Ar esi pasirengęs sužinoti apie įdomią karjeros galimybę? Lietuvos policijos mokyklos studentai kviečia puikiai praleisti laiką dalyvaujant 
gyvoje diskusijoje. Be to, esi maloniai kviečiamas aplankyti parodą apie šios mokyklos siūlomus švietimo judumo projektus.

15.30 -16.00

16.00–16.30

16.30–17.00

17.00–17.30

PROGRAMA

„Judus jaunimas“

„Judus jaunimas“

EURES

„Grundtvig“

„Leonardo da Vinci“

„Erasmus“

„Leonardo da Vinci“

Ar teko girdėti apie techno-ekologiją? Tai naujas požiūris į socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą. Vilniaus dailės akademijos Nidos 
meno kolonija kasmet pritraukia apie 50 menininkų ir 300 studentų iš viso pasaulio į Nidą kartu gyventi ir dirbti. Pasižiūrėk jų video 
pristatymą ir pasiklausyk fotopasakojimo apie projektą bei dalyvauk žaidime, kuriame galėsi laimėti originalių meno kūrinių!

17.30–18.00
Kultūrinės programos

Poilsio kampelis. Ateik ir pamatyk video reportažus apie įkvepiančias tavo bendraamžių „Erasmus“ studentų patirtis. Taip pat išgirsk 
visų ES šalių „Judaus jaunimo“ ambasadorių sveikinimus bei virtualiai keliauk su „Euronews“ komanda po Europą ir sužinok daugiau, 
apie švietimo ir judumo projektus visoje Europoje.

18.00–20.00
„Judus jaunimas“

Jaunimo asmeninio 
tobulėjimo centras 
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Pamatyk netradicinį šokio spektaklį „Vieta, kurios nėra“, kurį atliks menininkų grupė „Žuvies akis“, jausmams perteikti pasitelkianti ne tik 
muziką ir žodžius, bet ir vandenį. 

PROGRAMA

12.00–12.20
Kultūrinės programos 

Nuo š. m. liepos 1 d. Lietuva pirmą kartą pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. Dalyvaudamas diskusijoje su Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos atstovu, sužinok, ką šis pusmetis reiškia Lietuvai. 

12.20–12.40
Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija 

Nurodyk tris svarbiausias savybes, kuriomis turėtų pasižymėti geras savanoris! Sužinok apie savanoriško darbo galimybes ir prisijunk prie 
linksmų užsiėmimų. Priimk iššūkį ir sudalyvauk gyvo veiksmo vaidmenų žaidime - patirk iš tikrųjų, ką reiškia būti savanoriu! Beje, ar teko 
susitikti su IGOR‘iu – o�cialiu „Saltes“ savanoriu? Ateik ir nusifotografuok su juo!

12.40–13.10
Europos savanorių tarnybos 

asociacija „Saltes“  

Kas sako, kad stalo žaidimai ir švietimas tarpusavyje nedera? Žaisk  stalo žaidimus su savo bendraamžiais ir sužinok apie studijų 
galimybes bei profesijos pasirinkimą. Atrask tau tinkamą profesinę karjerą! 

14.00–14.40
Lietuvos jaunimo centras

Aplankyk „Eurodesk“ informacijos ir pokalbių kampelį – čia sužinosi apie galimybes studijuoti, keliauti, imtis savanoriškos veiklos 
užsienyje ir tuo pačiu pažinti įvairias Europos šalis.

15.00–15.40
„Eurodesk“  

Ar kada nors teko tiek „kalti“, kad informacija nebetilpo galvoje, todėl nusprendei per egzaminą nusirašinėti? Ateik ir išgirsk apie dvejus 
metus trukusį tyrimą apie nusirašinėjimą aukštosiose mokyklose -„Akademinio sąžiningumo indeksas-2013“. Sudalyvauk diskusijoje ir 
išreišk savo nuomonę apie praktinius kovos su nusirašinėjimu ir studijų kokybės gerinimo būdus. 

16.10–16.50
Lietuvos studentų sąjunga    

Metas keisti tavo išvaizdą! Šiaulių profesinio rengimo centras supažindins su profesionalaus plaukų kirpimo pasaulio užkulisiais. 
Leonardo da Vinci programoje dalyvavę jaunieji specialistai kuria drąsias ir madingas šukuosenas. Jei ieškai būdų keistis, 
nepraleisk šios progos!

16.50–17.50
Lietuvos studentų sąjunga ir

 „ Leonardo da Vinci“ programa    

Kartu su dainininke ir iniciatyvos „Judus jaunimas“ ambasadore Lietuvai Rasa Bubulyte dalyvauk baigiamojoje „Judus 
jaunimas“ renginio dalyje. Rasa pasidalins patirtimi, įgyta studijuojant svetur. 

17.50–18.00
„Judus jaunimas“

Poilsio kampelis. Ateik ir pamatyk video reportažus apie įkvepiančias tavo bendraamžių „Erasmus“ studentų patirtis. Taip pat išgirsk 
visų ES šalių „Judaus jaunimo“ ambasadorių sveikinimus bei virtualiai keliauk su „Euronews“ komanda po Europą ir sužinok daugiau 
apie švietimo ir judumo projektus visoje Europoje.

18.00–20.00
„Judus jaunimas“

Nori išgirsti apie galimybes tobulinti savo įgūdžius kitoje Europos šalyje? Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras kviečia į neformalų 
pokalbį apie Tarptautinius jaunimo apdovanojimus. Sužinok, kokios programos tau tinka ir paklausk, kaip jose dalyvauti!

13.10–13.50
Jaunimo asmeninio 

tobulėjimo centras  
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Patirk, kodėl šokis yra ne tik smagus užsiėmimas, bet ir tinkamas būdas treniruoti savo kūną bei sielą. Išmok puikių emocinio intelekto, 
kūno kalbos bei saviraiškos tobulinimo per šokį būdų. O pabaigai – breiko šokėjų pasirodymas ir šokių pamoka!

15.40–16.10
Elektrėnų kultūros centras ir 

„Grundtvig“   
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Kiti renginiai

Susitik su „Judaus jaunimo“ ambasadore Lietuvai Rasa 
Bubulyte. Žinoma atlikėja pasakos apie savo patirtį, įgytą 
dirbant ir studijuojant užsienyje. Ateik ir susitik su ja rugpjūčio 
9 d., penktadienį (14.00–14.20 val.) ir rugpjūčio 10 d., 
šeštadienį (17.50–18.00 val.) palapinėje „Judus jaunimas“. 

Iniciatyvos „Judus jaunimas“ ambasadorė 

„Lietuvą labai stipriai paveikė neseniai įvykę pasaulinės ekonomikos 
pokyčiai. Daugeliui Lietuvos jaunuolių sunku save išlaikyti �nansiškai, 
tuo pačiu atskleidžiant savo potencialą. Tikiu, kad studijų ir darbo 
patirtis, įgyta užsienyje, bei pritaikyta sugrįžus į savo šalį, gali prisidėti 
prie šalies gerovės.

Rasa Bubulytė

Ar kada nors įsivaizdavai save kitoje Europos šalyje? 
Įgyvendindama Europos piliečių metų iniciatyvą, Europos 
Komisija tavo vizijas pavers realybe pasiūlydama du nepaprastus 
užsiėmimus. Pirmasis vadinasi „Filmbook“. Čia tu gali pasirinkti 
kostiumus, kuriais Europos gyventojai rengdavosi įvairiomis 
praeities epochomis. Taip apsirengusį tave nu�lmuos studijoje ir 
tu gausi nepaprastą suvenyrą – knygelę! Kitame užsiėmime, tavo 
trimatis atvaizdas keliaus po įvairiausias Europos šalis ir 
susipažins su vietinėmis drabužių madomis bei kultūromis. 
Dalyvių laukia dovana – smagus paveikslėlis. 
Gera nuotaika garantuota!
Šie užsiėmimai vyks „Judaus jaunimo“ palapinėje rugpjūčio 9 d., 
penktadienį ir rugpjūčio 10 d., šeštadienį (13.00–20.00 val.).

Keliauk po Europą ir gauk knygą arba 
nupieštą tavo atvaizdą dovanų!

http://europa.eu/youthonthemove

#YoMLithuania

PROGRAMA

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
https://twitter.com/tweetYoM
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Ar nori praplėsti savo akiratį? „Gyvoji biblioteka“ – tai neformalaus 
švietimo metodas, skatinantis socialinį supratimą, toleranciją ir 
pagarbą žmogaus teisėms. Dalyvauk „Gyvosios bibliotekos“ sesijose 
rugpjūčio 9 d., penktadienį bei rugpjūčio 10 d., šeštadienį. Čia, 
būdamas „skaitytoju“, galėsi išsirinkti „gyvąją knygą“ – asmenį iš 
pažeidžiamos socialinės grupės, kuris bus pasirengęs atviram 
pokalbiui su tavimi, apie savo padėtį ir diskriminaciją, su kuria dažnai 
susiduria. Kiekviena sesija neabejotinai baigsis šypsenomis ir nauja 
draugyste. 

Kiti renginiai

Atskleisk savo kūrybiškumą ir vaizduotę dalyvaudamas keramikos 
klasėje, kurią  organizuoja Juodosios keramikos centras. Nepraleisk 
progos sukurti savo meno kūrinį rugpjūčio 9 d., penktadienį 
(15.00– 16.00 val.) „Judaus jaunimo“ palapinėje.

Studijuok Lietuvoje 

Lietuvoje galima daug ko išmokti! Švietimo mainų paramos fondas 
informatyviame stende ir vaizdo medžiagoje pristatys savo projektą 
„Studijuok Lietuvoje“. Čia rasi vertingos informacijos apie studijas 
Lietuvoje ir turėsi galimybę sužinoti daugiau, apie šalies aukštojo 
mokslo sistemą. Pats nustebsi, kad daug ko apie ją nežinojai!

Šokių seminaras

A. Pulkauninko kinetinio teatro šokėjų trupė iš Vilniaus 
renginyje pasirodys su dviem nepaprastais šokio seminarais.

Dalyvauk jų užsiėmimuose šeštadienį:

14.00–15.00 val. įspūdinga šokio improvizacija

16.00-17.00 val. „bodywork“ sesija! Ateik ir nepamiršk 
atsivesti draugų!

Juodosios keramikos centras

Gyvoji biblioteka


