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Rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį)
10:00-14:00
Kultūros fabrike, Bangų g. 5A, Klaipėdoje

Kviečiame į vienintelį metuose informacinį TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ FORUMĄ

STUDY THE WORLD!
Forumo metu - susipažinsite su užsienio mokyklų bei universitetų atstovais iš Jungtinės Karalystės, JAV,
Ispanijos bei AMES ekspertų komanda, kurie papasakos ką reikia žinoti ir kaip pasiruošti ateities mokslams!
Svarbiausias akcentas – praktiška „know-how“ dalis: užsienio mokslo įstaigų atstovai renginyje visiems
norintiems asmeniškai ir išsamiai paaiškins, kaip pasirinkti mokyklą ar universitetą, kuri ne tik intensyviai
lavintų užsienio kalbos žinias, bet ir ugdytų jauno žmogaus savarankiškumą bei leistų atrasti, atskleisti savo
geriausias savybes bei kompetencijas multikultūrinėje aplinkoje. Be to, bus galima iš pirmų lūpų išgirsti šias
galimybes išbandžiusių jaunuolių patirtį bei gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus.
Renginys NEMOKAMAS. Registracija >>> www.studytheworld.lt
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FORUMO PROGRAMA
10:00 – 10:10 „Kelionė į pasaulį prasideda čia!” Atidarymo kalba.
EGLĖ KESYLIENĖ – AMES generalinė direktorė, Britų Tarybos Education UK konsultantė
10:10 – 10:25 „Auksinis diplomas – čia ar ten?“ Tarptautinis bakalaureatas ar Nacionalinis Atestatas?
Pranešėja ANGELA DUDLEY WARDE - Sidcot mokykla, Jungtinė Karalystė (JK)
10:25 – 10:55 „Kaip arti svajonių šalis? Studijos JAV universitetuose, kaip joms pasiruošti
Pranešėjas Clint M. Williams – Thornton Academy, JAV
10:55 – 11:10 „Kaip supaprastinti tai, kas atrodo sudėtinga?“ UCAS paraiškos JK teikimo niuansai
Pranešėja LINA PREIKŠIENĖ – AMES kvalifikuota ekspertė
11:10 – 11:40 „Kaip efektyviai pasiruošti medicinos studijoms? Geroji Jungtinės Karalystės praktika
Pranešėjas JAMES BARTON – programų direktorius MPW, Jungtinė Karalystė (JK)
11:40 – 12:10 Atviri pašnekesiai „Ateitį kuriu pats“
Diskusijos dalyviai: būsimi ir esami universitetų studentai dalinasi savo patirtimi
12:10 – 12:25 „Kokius tarptautinius egzaminus pasirinkti ir kaip juos išlaikyti? VBE, PTE ar IELTS
Pranešėja – AGNĖ VERTINSKIENĖ – AMES Klaipėdos filialo direktorė
12:25 – 12:40 „Kaip parašyti motyvacinį laišką, kuris išsiskirtų iš tūkstančio kitų?“
Pranešėja AGNĖ VERTINSKIENĖ – AMES Klaipėdos filialo direktorė
12:40– 13:00 „5 žingsniai, padėsiantys paruošti konkurencingą paraišką į bet kurį pasaulio universitetą”
Pranešėja EGLĖ KESYLIENĖ - Vienintelė Lietuvoje Britų tarybos Education UK sertifikuota konsultantė
13:00 – 14:00 Laikas bendravimui su mokyklų bei universitetų atstovais, stendų lankymas.
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