
 

Žinių radijo radijo laidos – galimybė išgirsti daugiau apie ugdymą karjerai, įvairias specialybes ir jų 

darbo specifiką , galimus gyvenimo kelio pasirinkimus ir jame ištinkančias sėkmes bei nesėkmes, 

Panevėžys 107.9 MHz dažniu. Laidos taip pat pasiekiamos ir  radijo archyve, adresu - 

https://www.ziniuradijas.lt/archyvas/ .Laidų klausytis galima ir internetu . Siūlomos laidos: 

 

MOKINIAMS: 

 

Ką žmonės dirba – pirmadieniais, 16.05 girdima laida, kurioje jaunimas kalba apie kūrybišką 

požiūrį į gyvenimą ir netradicinį profesinį kelią Lietuvoje. Atviri, nuoširdūs pokalbiai ir praktiniai 

patarimai žengiant profesinės svajonės link. 

 

Karjeros akiniai – pirmadieniais, 11.05 transliuojama laida, kurioje kalbama apie tai, kaip atpažinti 

kam gabus jūsų vaikas? Kaip jaunuoliui rasti savo kelią po mokyklos? Pakeisti savo gyvenimą, kai 

tau 40-mt? Ir kaip neprarasti noro tobulėti sulaukus garbaus amžiaus? 

 

Mokslo mygtukas – šeštadieniais, 10.00 prasidedanti laida, kur, paspaudę „Mokslo mygtuką“ iš 

pačių Lietuvos mokslininkų lūpų išgirsite, ką ir kaip jie tiria, atranda ir išranda.  

 

Pinigai ant medžių neauga – šeštadienio rytais, 8.30 kviečianti plėsti ekonominio raštingumo 

žinias laida. „Pinigai ant medžių neauga“, – taip vaikystėje mokydavo mus tėvai, akcentuodami 

darbo, pastangų svarbą. Neturėdami ekonominio gyvenimo patirties ir nepabandėme pinigų ten 

užsiauginti. O ką į tai atsakytų šių dienų vaikas? Gal posakio idėją paverstų veiksmu? O gal tiesiog 

plačiau pažiūrėtų į savo gebėjimus ir galimybes veikti bei kurti bendrą gėrį? 

 

Skaitmeniniai horizontai – ketvirtadieniais, 10.05 įsijungti kviečianti laida, besidomintiems 

naujausiomis technologijomis ir skaitmeninio pasaulio tendencijas bei visų mūsų ateitį. 

 

Tai sukūrėme mes – antradieniais ir ketvirtadieniais 9.10 transliuojama laida apie ryškiausius 

Lietuvos mokslo pasiekimus ir išradimų pristatymai išradėjų lūpomis.  

 

Puikūs pralaimėjimai – pirmadieniais 12.05, kartojama šeštadieniais 12.00 ir 12.25. Laida apie 

žymių žmonių apie sėkmes ir nesėkmes, keliaujant pasirinktu karjeros keliu. Laidos vedėjas, metu 

iššūkį baimei kalbėti apie nesėkmes.  

 

TĖVELIAMS IR NE TIK: 

 

Karjeros akiniai – pirmadieniais, 11.05 transliuojama laida, kurioje kalbama apie tai, kaip atpažinti 

kam gabus jūsų vaikas? Kaip jaunuoliui rasti savo kelią po mokyklos? Pakeisti savo gyvenimą, kai 

tau 40-mt? Ir kaip neprarasti noro tobulėti sulaukus garbaus amžiaus? 

 

Ugdymo meistrai – šeštadieniais 8.00, o kartojama – šeštadieniais 13.00. Laida apie mokymąsi, 

mokytojų darbą ir mokyklos bei verslo bendradarbiavimą ir kt. su ugdymu(si) susijusius dalykus. 

 

Noriu daugiau – šeštadieniais 12.00 kviečiantys prisijungti pasvarstymai apie pasirinkimus: 

samdomas darbas ar mylima veikla? Laidos pašnekovai – įvairaus amžiaus žmonės, kurie pasiryžo 

pokyčiams ir karjerą, pinigus bei saugumą išmainė į laisvę. 


