Pedagogikos fakultetas
Pedagogikos fakultetas jau skaičiuoja 107- us gyvavimo metus. 1902 m. Klaipėdoje
steigiama Mokytojų seminarija. Į seminariją buvo priimami baigusieji progimnaziją arba gimnazijos
4 klases. Mokslas truko 3 metus. Pradžioje mokymas vyko vokiečių kalba. Priimami tik vyrai. 1925
m. į mokyklą priimama pirmoji 25 žmonių grupė, visi dalykai mokomi jau lietuvių kalba. Šioje
grupėje mokosi pirmosios 5 merginos. 1946 m. į I kursą priimta 30 moksleivių, į II – 25
moksleiviai. Seminarijoje pradėjo dirbti energingi ir šiandien gerai žinomi ir garbūs pedagogai:
prof. B. Balčytis, V. Pridotkas, prof. L. Jovaiša, prof. V. Sirtautas ir kiti. 1952 m. LR švietimo
ministerijos įsakymu mokytojų seminarija pavadinama pedagogine mokykla. Mokykla augo,
tvirtėjo, ypač pagerėjo mokymosi sąlygos, pradėta dirbti kabinetine sistema. 1965 m. buvo įsteigtas
ikimokyklinis skyrius. Mokykloje mokėsi 760 moksleivių ir dirbo 97 dėstytojai. 1972 m. Klaipėdos
pedagoginė mokykla įrašyta į LTSR Garbės knygą. Mokyklai suteiktas A. Venclovos vardas.
Daugelis dėstytojų veteranų apdovanoti Mokytojo pirmūno ženklais, medaliais už šaunų darbą.
1993 m. mokykla pradeda rengti užsienio kalbų mokytojus pagrindinei mokyklai. Jau 1993-01-11
pradėjo studijas anglų kalbos mokytojų perkvalifikavimo grupė (20 žmonių). Tais pačiais metais
priimamos pirmosios anglų ir vokiečių kalbų studentų grupės, pradėtos komplektuoti pradinių
klasių mokytojų (su užsienio kalbų specializacija) grupės. 1995 m. išleidžiama pirma užsienio kalbų
mokytojų (perkvalifikavimo grupės) laida: anglų kalbos – 12 mokytojų ir vokiečių kalbos - 21
mokytojas. 1997 m., prasidėjus švietimo sistemos reformai, mokykla siekia tapti aukštos profesinės
kompetencijos specialistus rengiančia institucija. 1999-2000 mokslo metai - įtempto ir kūrybingo
darbo metai. Parengti studijų planai, patobulintos dalykų programos neuniversitetinėms studijoms,
pertvarkoma biblioteka su skaitykla (įrengiamas internetas studentams), atnaujinamos auditorijos
užsiėmimams. Atliktų darbų visuma sudarė sąlygas studentams pasiekti studijų programose
numatytų tikslų. 2001 m. mokykloje vyko išorinis auditas. Profesinio mokymo centro studijų ir
mokymo kokybės vertinimo skyriaus ekspertų grupė teigiamai įvertino Aukštesniosios pedagogikos
mokyklos pastangas tapti aukštąja neuniversitetine institucija. 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr.
1035 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo
Klaipėdos aukštesniąją pedagogikos ir Klaipėdos aukštesniąją medicinos mokyklas į Klaipėdos
kolegiją. Taip 1902 m. įkurta Klaipėdos mokytojų seminarija tampa Klaipėdos kolegijos
Pedagogikos fakultetu, o 2009 m., įvykdžius reorganizaciją, Klaipėdos valstybinės kolegijos
Pedagogikos fakultetu.
Garbinga ir turtinga istorija suteikė tvirtą fundamentą, o dabartis įkvepia kurti savitą ateitį.
Humaniškumo ir tolerancijos dvasia tebealsuoja fakultetas ir šiandien. Studentai, dėstytojai,
darbuotojai - visi kartu patyrėme ieškojimo prasmę, atradimų džiaugsmą, pergales, norą tobulėti,
norą kurti. Pedagogikos fakultetas, kaip ir visa Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenė, su
viltimi žengia į ateitį, garbingai vykdo keliamus tikslus.

