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ATGARSIAI

Lapkričio 17-ąją pasaulyje tradiciškai minima Tarptautinė studentų diena. Jos šaknys slypi Europai labai 
skaudžiame istorijos laikotarpyje. Būtent 1939 m. lapkričio 17 d. naciai šturmavo Čekijos universitetus, o 
juose besimokiusius studentus nužudė arba išsiuntė į koncentracijos stovyklas. Po dvejų metų Londone 
tuo metu egzistavusios Tarptautinės studentų tarybos nariai, tarp kurių buvo daug karo pabėgėlių, 
sutarė, kad lapkričio 17 d. taps Tarptautine studentų diena. Ši tradicija prigijo.

Tarptautinę studentų dieną siekiama suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant jų rasės, kalbos ir 
tradicijų. Skatinama rengti studentiškus koncertus, švęsti studentiškosios visuomenės šventę.

Tarptautinės studentų dienos proga kalbiname tarptautinį Klaipėdos valstybinės kolegijos jaunimą. Ką 
jiems reiškia būti studentais? 
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 Grožio terapijos trečiakursė Justė Dabrickaitė:

„Būti KVK studentu reiškia turėti nuostabiausius studijų 
metus, kurių niekur kitur nepakartosi. Studentiškame 
gyvenime labiausiai vertinu galimybę įsitraukti į daugy-
bę skirtingų veiklų, išbandyti save vis kitose srityse, 
atrasti dar neatrasto, komunikuoti su kitais studentais 
ir dalintis savo patirtimis, mokytis vieniems iš kitų.

 Studentišką gyvenimą iš dalies įsivaizdavau šiek tiek 
kitokį, su daugiau laisvo laiko, galimybių pasilinksminti, 
bet viską pakoregavo  pandemija. Nors kai kurie dalykai, 



net ir pranoko lūkesčius, negalvojau, jog studijuodama galėsiu 
taip save realizuoti, pažinti tiek daug skirtingų žmonių, patirti 
tiek skirtingų emocijų.

KVK paliks daugybę šiltų ir gražių prisiminimų širdyje, drąsiai 
galiu sakyti, jog tai patys geriausi treji metai gyvenime, nepai-
sant esančios situacijos, kad galbūt viskas buvo ir ne taip, kaip 
turėjo būti, bet buvo verta čia ateiti. Iš kolegijos išsinešiu ne 
vieną nuostabią draugystę, kurios visada primins apie KVK“. 

Iš Turkijos atvykęs turizmo verslą studijuojantis Serhat Soy-
luer:

 „Gyvenant studentišką gyvenimą kiekvienas centas yra 
vertingesnis nei įprastai. Kai tavo finansinės galimybė yra ribo-
tos, viskas, ką perki, gali būti prabanga. Tačiau Erasmus – tai 
pažintys, kelionės, mokymasis ir gyvenimas šia akimirka. Štai 
kodėl „KUO MAŽIAU UŽPILDYSI SKRANDĮ, TUO DAUGIAU 
PAMAITINSI SAVO SIELĄ“.

Iš Turkijos atvykusi skaitmeninės rinkodaros komunikaciją 
studijuojanti Neziha Ercel: 

“Tai – mano pati nuostabiausia Erasmus nuotrauka, nes joje 
esu su draugais iš Turkijos ir Italijos, o už mūsų nugarų – Balti-
jos jūra”.  

Klausėsi muzikos ir žaidė stalo žaidimus

 Technologijų fakulteto studentai Tarptautinę studentų dieną 
šventė išvakarėse. Visi studentai turėjo į paskaitas atvykti apsi-
rengę savo studijuojamą dalyką atspindinčia apranga, o 
pertraukų metu galėjo žaisti stalo žaidimus bei klausytis muz-
ikos.

Studentų taip pat laukė atviros auditorijos, kuriose kiekvienas 
turėjo puikią progą apsilankyti ir sužinoti daugiau apie kitas 
katedras. Prie renginio prisidėjo ir Erasmus studentai, kurie 
pasakojo apie savo šalis ir aukštąsias mokyklas, iš kurių atvyko.



NAUJIENOS
Daugiausiai stipendijų – KVK pirmakursiams

Klaipėdos miesto savivaldybė skyrė stipendijas gabiems ir talentingiems uostamiesčio aukštųjų 
mokyklų Informatikos, inžinerinių ir technologijų mokslų krypčių pirmakursiams. Didžiausia dalis 
stipendijų – net 14 – skirta Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams. Iš viso skirtos 29 stipendijos. 
Jas gavę studentai dešimt mėnesių gaus po 100 eurų.

Šiame fonde liko neišdalyta 11 stipendijų. Į jas gali pretenduoti VISŲ sričių Klaipėdos aukštųjų mokyklų 
pirmakursiai. 

NAUJI VEIDAI

 „Esu Gabija, psichologė. Psichologijos bakalauro 
ir magistro laipsnius įgijau savo gimtajame 
mieste Klaipėdoje. Per savo darbo praktiką teko 
pasigilinti į skirtingo amžiaus vaikų bei jaunuolių 
problemas. Pirmiausia, tai savanoriaujant bei 
dirbat „Vaikų linijoje”, vėliau – mokykloje, konsul-
tuojant vaikus ir jų tėvus. Jau antri metai dirbu 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur turiu 
galimybę suprasti, atjausti ir pažinti studentus 
bei juos kamuojančius sunkumus.

Ilgainiui pastebėjau, kad konsultuojant jaunus 
suaugusiuosius, padedu ne tik jiems, bet šis pro-
cesas praturtina ir mane pačią. Myliu savo darbą, 
jaučiu, kad ši amžiaus grupė yra ta, su kuria 
geriausiai pavyksta užmegzti ryšį ir atrasti 
gydantį kontaktą. Būtent dėl to labai džiaugiuosi, 
galėdama prisijungti prie tokio didelio KVK kolek-
tyvo, kuriame, tikiu, yra ne tik šaunių studentų, 
bet ir puikių kolegų! Kai kuriuos jų jau teko pažinti, 
su kitais manau susipažinsime ateityje. Tikiuosi 
mano kelionė čia bus įdomi ir pripildanti”.

 

Kolegijoje darbą pradeda psichologė 
Gabija Sruogiūtė – Stašienė. Ji konsul-
tuos įvairių sunkumų patiriančius stu-
dentus:



Įvertino idėjų kūrybiškumą ir pritaikomumą
Turime sidabrą! Turizmo verslo studijų programos 3 kurso studentų komanda dalyvavo 
Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ 
lyderystės platformos verslumo konkurse – hakatone „Jaunimas – Jaunimui 2021“ ir 
užėmė 2-ąją vietą.

Sveikiname laimėtojus Vaidotą Jablonskį, Gediminą Dumčių, Andrių Raudį ir Marių 
Žeruolį.

Komisija, vertinusi dviejų dienų 21 komandos darbą hakatono metu, akcentavo, kad 
mūsų komandos pateikti problemų sprendimo pasiūlymai nagrinėtai organizacijai „Dr-
augas Draugui“ (restauracijos dirbtuvės; socialinių tinklų marketingas; funkcija 
žmonėms pasirinkti, kuriai labdarai gali aukoti; daiktų, su įdomia istorija eksponavimas ir 
galimas pardavimas) ne tik kūrybiški, bet ir realiai įgyvendinami.

Domėjosi virtualiomis simuliacinėmis 
laboratorijomis

Sveikatos mokslų fakulteto Dekanė, Prodekanė ir Katedrų vedėjai dalyvavo nuotoliniame 
susitikime su užsienio verslo kompanijomis (Oxford Medical Simulation ir Body Interact), 
pristatančiomis virtualiosios realybės produktus – virtualiuosius pacientus ir virtualią-
sias simuliacines laboratorijas, kurios gali būti naudojamos Bendrosios praktikos slau-
gos ir ketinamos vykdyti Akušerijos studijų programų studentų klinikinio darbo įgūdžių 
tobulinimui, reflektyviam mokymuisi ir skaitmeninės studentų kompetencijos ugdymui. 



Projekte – apie skaitmeninį investavimą
Įgyvendingtas Nordplus remiamas projektas „Digital personal investing – available to 
anyone“, vykdomas kartu su partneriais iš Latvijos „Art Smart“ ir Suomijos „Anmiro Oy“.

Skaitmeninis investavimas – visiems. Ar sutinkate su šiuo teiginiu? Ar daug reikia pinigų, 
kad pradėtum investuoti? Ar reikia kažkur eiti ir ieškoti finansų tarpininko?

Į šiuos ir daugelį kitų klausimų susitikime buvo bandoma atsakyti ir sukurti būdus, paleng-
vinančius kelią iki investavimo. Taip pat su partneriais buvo dalijamasi patirtimi apie skait-
meninį investavimą bei pačių bandymus investuoti.

Pristatyta galimybė atlikti praktiką Graikijoje
Surengti susitikimai su dviem užsienio įmonėm „Algoos” ir „Job Trust”, kurios Kolegijos stu-
dentams pristatė galimybę atlikti Erasmus+ praktikas Graikijoje, Kipre ir kitose šalyse.



Būsimi pedagogai mokėsi tobulinti komunikaciją 
nuotoliniu būdu 

Lapkričio 17 d. įvyko projekto „IKIMOKYKLINĖS IR PRIEŠMOKYKLINĖS PEDAGOGIKOS 
STUDENTŲ KOMUNIKACIJOS NUOTOLINIU BŪDU ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ viešinimo 
seminaras, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas KVK Youtube kanale. Viešinimo semina-
ras reziumavo įvairias projektines veiklas, į kurias buvo įsitraukę daugiau kaip 210  Klai-
pėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos, Panevėžio kolegijos 
pedagoginių studijų studentų. Skirtingų aukštųjų mokyklų studentai dalyvavo nuotolinės 
komunikacijos šalies ir užsienio eksperčių mokymuose, diskusijose su ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų specialistais-praktikais, ugdytinių tėvais. Sužinotas 
žinias ir praktinius aspektus, nuotolinės komunikacijos metu kylančius iššūkius ir gali-
mus jų sprendimo būdus IPP studentai sistemino ir vizualizavo mokslinėse dirbtuvėse. 
Įsitraukdami į įvairių renginių ciklą studentai tobulino savo dalykines kompetencijas nuo-
tolinės komunikacijos ir IT naudojimo srityje, įgijo komandinio darbo organizavimo ir 
valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Projekto metu sukauptos žinios 
vizualizuotos plakate. Projektas buvo įgyvendinamas, vadovaujantis Lietuvos Respubli-
kos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl 
Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, 
panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“.   

Laukia pacientų 
burnos higienai 

Nuo lapkričio 22 dienos Burnos higienos 3 kurso 
studentams prasideda praktika, laukiame visų 
norinčių atlikti burnos higieną!

Labai prašome padėti trečio kurso studentams 
tobulėti!

Jei jums reikalinga burnos higiena, prašome regis-
truotis bpmkatedra@kvk.lt

Primename, kad norint užsirašyti procedūrai, reika-
lingas galimybių pasas



Kolegija toliau pristatoma mokyklose
Nesvarbu, kokia būtų susitikimo forma – ar kontaktiniu, ar nuotoliniu būdu, bet ir toliau 
palaikome ryšį su įvairiausiomis mokyklomis, jas lankome, pristatome KVK bendruomenę, 
skaitome moksleiviams įdomias paskaitas su praktiniais užsiėsimais bei atsakinėjame į 
jiems rūpimus klausimus. Šį kartą aplankytos Klaipėdos „Baltijos“, Sedos „Vytauto Mačer-
nio“ gimnazijos. Taip pat nuotoliniu būdu pravestos paskaitos Tauragės „Versmės“ gimna-
zijai. 

Bendradarbiavimo galimybių ieško Prancūzijoje

Tarptautiniai vizitai

 Verslo fakulteto dekanė A. Pancerovienė, prodekanė A. Anužienė bei finansų ir apskaitos 
katedros lektorės G. Balkytė ir A. Meškelienė dalyvauja Erasmus+ mainų programoje 
Prancūzijoje, Université d'Orléans (Verslo fakultete). Susitikimų metu aptartos bendra-
darbiavimo galimybės, pristatyta KVK bei skaitytos paskaitos studentams.



Vokietijoje semiasi idėjų apie skaitmenizavimą
Kolegijos delegacija svečiuojasi Fulda Hochschule, Vokietijoje. Vizito tikslas – pasisemti 
gerųjų patirčių apie studijų programų ir studijų proceso skaitmenizavimą, darnų vys-
tymąsi, strateginį valdymą studijų kontekste. 

Ši aukštoji mokykla yra nauja Kolegijos partnerė, tačiau bendradarbiavimas yra produk-
tyvus. Šiuo metu Erasmus+ studijoms yra atvykęs vienas studentas į Verslo fakultetą, 
kitą semestrą laukiame dar dviejų. Taip pat, Fulda universitetas kasmet skiria stipendiją 
vienam KVK studentui, dalyvauti jų organizuojamose stovyklose. Šia galimybe jau pasin-
audojo du KVK studentai.



Paskaitos kitaip

Apie kineziterapijos metodikas – dėstytojo iš 
Čekijos paskaitoje

 Kineziterapijos studijų programos studentai klausėsi išskirtinai įdomių paskaitų apie 
funkcinę diagnostiką kineziterapijoje. Teorines ir praktines paskaitas vedė kineziterapeu-
tas Tomas  Hrdy, atvykęs iš  Reabilitacijos centro Sumava, Čekijoje. 

Studentai mokėsi PNF  metodikos, kuri yra daugiausiai skirta motorinės funkcijos atkūri-
mui esant centrinės ir periferinės nervų sistemos sutrikimams. Šis metodas gali būti nau-
dojamas ankstyviausiose neuroreabilitacijos stadijose net pacientams, turintiems sunkių 
neurologinių sutrikimų. Pagrindinis tikslas – padėti pacientui pasiekti kaip įmanoma 
aukštesnį funkcionavimo lygį. 



Surengta išvyka į statybvietę
 Aplinkos ir statybos inžinerijos katedra džiaugiasi, kad dalyvavimas Karjeros dūzgėse 
jau duoda apčiuopiamus rezultatus. Po susitikimo su atvykusiais darbdaviais buvo 
suorganizuota Statybos inžinerijos studentų išvyka į bendrovės „Mirigita” statybvietę 
Palangoje. Išvykoje dalyvavo SI 44-2 grupės studentai, Erasmus + studentai bei dės-
tytojai: D. Juknienė, G. Beniušienė, R. Varpiotaitė-Tiutiunik.

Mokėsi naujų dažymo technikų
 Grožio terapijos studijų programos 3 kurso studentės klausė ir stebėjo praktinį semi-
narą apie antakių stilizavimą bei dažymą henna dažais. Seminarą vedė prekinio ženklo 
„Matreshka beauty” Lietuva atstovai.

Reabilitacijai pasitelkia šilko terapiją
 Socialinės reabilitacijos procesas, dirbant su asmenimis, patiriančiais riziką, gali turėti ir 
šilko terapijos elementų. Per juos stiprėja asmens socialiniai įgūdžiai, nukreipti į savęs 
pažinimą, poreikių išsakymą, emocijų valdymą.

Da;ijamės akimirkomis iš 3 kurso sesijinių studijų studentų paskaitos „Socialinės rizikos 
grupių reabilitacija (lektorė Skaidrė Račkauskienė)“.



Paskaitoje – apie ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius
Dėstytoja Aniuta Varneckienė I.Simonaitytės bibliotekoje skaitė paskaitą tėvams „Anksty-
vojo amžiaus vaikų poreikiai ir jų tenkinimas”. Buvo smagu ir naudinga tėveliams klausyti 
paskaitos kartu su mažyliais ant minkšto kilimo.

Piešė neegzistuojančius gyvūnus
Kūrybiškumo ugdymo paskaitos metu, IPPs9-2 ir IPPs10-2 grupių studentės, siekdamos 
išvengti žemiškų standartų, atliko kūrybinę užduotį – piešė neegzistuojantį, fantastinį 
gyvūną. Studentės atsiribojo nuo kasdieninių stereotipų ir sukūrė gyvūnus, kurie gyvena 
nežemiškomis sąlygomis.



Žinias gilino multisensorinėje aplinkoje 
 Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos Ipp10-1 grupės studen-
tai dalyvavo Bendrosios psichologijos pažintinėje – parodomojoje paskaitoje, kurios metu 
aplankė laisvalaikio centrą „POJŪČIŲ PASAULIS“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Šis centras unikalus tuo, kad jame specialia įranga sukurta multisensorinė aplinka, skirta 
lavinti pirminius lytėjimo, regos, klausos ir uoslės pojūčius. Laisvalaikio centro vadovė 
Sandra, supažindindama su sensoriniuose kambariuose esančia įranga, praplėtė studentų 
žinias apie jutimų rūšis ir sensorinių priemonių naudą vaiko lavinimui bei įvairiapusiškam 
vystymuisi.

Studentai paskaitų metu įgytas žinias apie jutimą ir suvokimą galėjo pritaikyti praktiškai, t.y 
pajusti per visus savo pojūčius: matydami, girdėdami, liesdami, uosdami. Tyrinėdami spal-
vingas ir žaismingas sensorines erdves, studentai dalijosi įgyta patirtimi bei įspūdžiais kaip 
per įvairius pojūčius galima ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, stiprinti jų 
emocinį intelektą, skatinti pasitikėjimą savimi.



Klausėsi apie „Šeimų karavano“ plėtrą
 Gargždų krašto muziejaus kuratorė, asmeninė gidė, kelionių vadovė, 16 m. aktyviai vei-
kianti turizme, Anita Špakauskė atvyko į dalyko „Turizmo verslo organizavimas“ paskaitą 
(dalyko dėstytoja doc.dr. Gita Šakytė-Statnickė) ir Turizmo verslo studijų programos 3 
kurso studentams skaitė pranešimą  „Naujos turizmo verslo paslaugos kūrimas: atvejo 
analizė“.

Pranešėja karantino laikotarpiu sukūrė naują turizmo produktą – „Šeimų karavanas“ (ht-
tps://www.seimukaravanas.lt/), todėl studentai turėjo unikalią galimybę išgirsti, kaip vys-
tomas naujas turizmo produktas nuo A iki Z.

Lankėsi absolvento vadovaujamame viešbutyje
Turizmo verslo studentai lankėsi 4+ žvaigždučių viešbutyje „Michaelson boutique“. Kate-
dros absolventas, viešbučio direktorius Justas Gečas, pristatė viešbučio kūrimosi istoriją, 
kalbėjo apie misiją ir viziją bei ateities planus, pristatė aptarnavimo standartus, viešbučio 
svetingumo ypatumus. Taip atlikta praktinė studijų dalyko „Vadybos pagrindai“ užduotis.



Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija
Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

m.maksimaviciute@kvk.lt 
m.vaitiekute@kvk.lt 

Suplanuotos 
kalėdinės šventės 

Darbuotojai Kalėdas kviečiami pasitikti 
Klaipėdos dramos teatre, premjeriniame 
spektaklyje „Varovai“. Spektaklis vyks gruo-
džio 12 d. (sekmadienį) 17 val.

Po spektaklio darbuotojai kviečiami į teatro 
2 aukštą, kuriame vyks šventinis furšetas. 
(Planus dėl furšeto gali pakoreguoti nauji 
pandeminiai sugriežtinimai, todėl informa-
cija dar bus tikslinama). 

Labai prašome iki gruodžio 1 d. užsiregis-
truoti:

https://forms.gle/51QSJ63eMobNNBMY8

Kolegijos darbuotojų vaikams šįmet dovano-
jamas Klaipėdos lėlių teatro spektaklis 
,,Kalėdų senelio namelis''. Atkreipiame 
dėmesį, kad spektaklis vyks ne pačiame 
teatre, o teatro Edukaciniame centre, adresu 
Vežėjų g. 4, Klaipėda. Įėjimas pro vartus iš 
Bažnyčių g.

Vaikams iki 12 metų (imtinai) dovanojami ir 
kuponai knygai įsigyti. Labai prašome iki 
gruodžio 1 d. užregistruoti savo vaikus, kurie 
dalyvaus spektaklyje ir lauks dovanų čekių. 
Jaunesnio amžiaus vaikus, kuriems spek-
taklyje nedrąsu pasilikti vieniems, gali lydėti 
vienas suaugęs žmogus, kurį taip pat būtina 
užregistruoti.  

 Registracija šioje nuorodoje:

https://forms.gle/Jud6odDtJMFL12X46


