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ATGARSIAI

Transporto inžinerijos katedra surengė virtualų renginį ir 
tradiciškai paminėjo šią dieną. Renginyje sulaukė pranešėjų iš 
Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA), Lietuvos 
automobilių sporto federacijos, Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos, AAS BTA Baltic Insurance Company. Renginio metu 
pranešėjai dalinosi įžvalgomis apie eismo įvykius, neatsakingą 
eismo dalyvių elgesį, kokios dažniausios to priežastys. 
Dalyviai taip pat galėjo daugiau sužinoti apie elektrifikuotas 
transporto priemones bei kokią įtaką daro autotransportas 
eismo saugumui. Šis renginys nepraėjo ir be konkurso 
studentams. Konkurse varžėsi studentai iš visos Lietuvos. 

Balandžio 6 –oji – Saugaus eismo diena

Burnos priežiūros katedra, kaip ir kasmet, surengė 
Pasaulinę sveikatos dienos šventę. Jos metu Sveikatos 
mokslų fakulteto bendruomenė galėjo klausytis paskaitų 
apie įvairius burnos sveikatos priežiūros aspektus. 
„Šiandien džiugi diena Burnos priežiūros katedrai ir 
visiems burnos priežiūros studentams. Pasaulinės 
sveikatos dienos proga vyko Burnos priežiūros katedros 
šventė su kviestiniais lektoriais: gyd. odontologais, 
psichologe, burnos higieniste, socialiniais partneriais. 
Sveikinam su pasauline sveikatos diena! Visiems 
sveikatos ir laimės!”, – atidarydama renginį kalbėjo 
Burnos priežiūros katedros vedėja Viktorija Venevičienė.     

Pasaulinę sveikatos dieną – 
paskaitos apie burnos priežiūrą



NAUJIENOS
Vedė mokymus apie kartų 

skirtumų naudingumą 

Surengė diskusiją su absolventais ir darbdaviais

Gargždų krašto muziejus vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Klaipėdos regiono 
kultūros darbuotojų kūrybinės dirbtuvės: jaunimas ir kultūra“. Tai – tęstinis projekto „Modernaus 
muziejaus kūrybinės dirbtuvės“ projektas, kurio rezultatas – atlikta Vakarų Lietuvos muziejų analizė ir 
ištirta muziejų problematika – nepakankamas jaunimo įsitraukimas į muziejų veiklą bei kultūrą. 
Pagal šį projektą bus suorganizuoti 6 susitikimai – praktiniai mokymai, kuriuos veda Klaipėdos valsty-
binės kolegijos lektorės. Mokymais siekiama ugdyti kultūros darbuotojų modernųjį požiūrį į darbą 
muziejuje su jaunimu, plečiant kūrybiškumo ribas ir siekiant bendradarbiavimo tarp kultūrinių instituci-
jų, ugdant gebėjimą kurti bendrus produktus jaunimui ir taip skatinti muziejų patrauklumą regione.
Dalinamės pirmojo susitikimo, kurio tema „Kartų skirtumai ir panašumai: kaip jie gali būti naudingi 
kultūros darbuotojams, dirbant su jaunimu“, kuriuos vedė docentė dr. Gita Šakytė-Statnickė, įspūdžiais.
Dalyvės puikiai atsiliepė apie mokymus, aktyviai įsitraukė į praktines užduotis ir dalinosi asmenine 
patirtimi iš darbo muziejuose.

Daugiau apie mokymus rasite čia: https://www.gargzdumuziejus.lt/naujienos/klaipedos-regio-
no-kulturos-darbuotoju-kurybines-dirbtuves-jaunimas-ir-kultura/

Maisto technologijų ir mitybos katedra sukvietė studijų 
programų absolventus bei darbdavius į absolventų/socialinių 
partnerių susitikimą – apskritojo  stalo diskusiją. 
Diskutuodami stengėsi gauti atsakymus į labai svarbius 
ir itin aktualius klausimus: Kurie studijų metu kilę iššūkiai 
buvo didžiausi? Kurias žinias, gebėjimus ir įgūdžius, įgytus 
kolegijoje, absolventai sėkmingai pritaikė savo darbinėje 
veikloje? Kokie yra darbdavių lūkesčiai, rengiant 
specialistus? Puikūs ir nuostabūs absolventų atsiliepimai 
įkvėpė katedros dėstytojus ir toliau tobulėti bei siekti 
puikiausių rezultatų.



Žinių sėmėsi Graikijoje

Dalyvavo susitikime apie skaitmeninį investavimą

Maisto technologijų ir mitybos katedros lektorės 
Aušra Šunokaitė ir Vijolė Bradauskienė lankėsi 

Graikijoje Pirėjo mieste vykusiame pirmame 
tarptautinio INDEED („Innovative tools for Diets 

oriented to Education and Health improvement in 
Dysphagia condition“) projekto partnerių 

susitikime. Jo metu buvo pristatytos įvykdytos 
projekto veiklos: sukurta metodinė medžiaga 

specialistams bei asmenims, turintiems rijimo 
problemų ar kitaip susiduriantiems su disfagija.

Investavimas – vienas būdų uždirbti pinigų. Pasaulis 
sukasi vis greičiau, vakar pirktas kompiuteris šiandien 
– morališkai pasenęs. Su monetų maišeliais ir pinigų 
prikimštais portfeliais mažai kas bevaikšto, tad dabar 
patogiausias SKAITMENINIS INVESTAVIMAS. 

Finansų ir apskaitos katedra inicijavo projektą, kurį 
įgyvendina su partneriais iš Latvijos (Smart Art) ir 
Suomijos (Anmiro Oy).  NORDPLUS Adult projektas 
„Digital personal investing: available to anyone 
( NPAD-2020/10216)“ skirtas populiarinti 
skaitmeninį investavimą. 

Vienas iš projekto partnerių susitikimų vyko Rygoje.



Susipažino su Klaipėdos jūrų uostu

Prisijungė prie iniciatyvos 
Klaipėdos jubiliejui paminėti 

Įstaigų ir įmonių administravimo programos studentai lankėsi 
VĮ Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Studentai buvo 
supažindinti su Klaipėdos uosto istorija. Išgirdo, kad Klaipėdos 
uostas – šiauriausias, neužšąlantis uostas rytinėje Baltijos 
jūros pakrantėje. Susipažino su uosto infrastruktūra ir 
suprastruktūra. Gilinosi į pagrindines uosto direkcijos 
funkcijas ir finansavimo galimybes. Susipažino su uosto 
plėtros galimybėmis, pamatė, koks turėtų būti 
rytdienos uostas.

Studentai dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje, kur 
demonstravo žinias apie Klaipėdos uostą. Viktorinos 
nugalėtojams buvo įteikti prizai.

Už šiltą priėmimą dėkojame Gabrielei Stonkienei, 
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistei.

Pradinio ugdymo pedagogikos studentai PUP1-2 ir PUP2-1 prisidėjo 
prie  projekto „Vilties angelai“ veiklos – gamino angelus. Projektą  
organizavo Klaipėdos miesto dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) 
mokytojų metodinių būrelių taryba, Klaipėdos miesto pedagogų 
švietimo ir kultūros centras, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras, 
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas. Projekto tikslas – paminėti 
Klaipėdos miesto įkūrimo 770 metų jubiliejų ir  atliktais gerais darbais, 
iniciatyvomis skleisti Klaipėdos, kaip Vilties miesto, idėją. Akcentuoti 
empatijos, moralės svarbą jaunimo ugdyme bei skatinti daryti 
gailestingumo darbus, plėtoti savanorystę. 



Muziejuje gamino žalvarinius dirbinius 

Pasimatavo įstatymų
rengėjų batus

Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų 
programos pirmakursiai analizavo pluoštus 

viešąją komunikaciją reglamentuojančių įstatymų. 
Ne tik analizavo, o ir patys bandė sukurti Medijų 

veiklos įstatymo projektą. Kokios informacijos 
neturėtų būti vaikams skirtame medijų turinyje, 

kaip turėtų būti pateikiama informacija apie 
žalingus įpročius, koks turėtų būti šokiruojančios 

informacijos žymėjimas – visa tai nugulė studen-
tų pasiūlymuose. Pirmakursių įstatymo projektai 

parengti įgyvendinant lektorės Lauros Sėlenienės 
paskaitos „Medijų komunikacija“ veiklas. 

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos 2 kurso studentės (dėstytoja doc. dr. I. Spiriajevienė) 
Pasaulio pažinimo profesinius interesus realizavo Klaipėdos kalvystės muziejuje (Mažosios istorijos 
muziejaus padalinys) pagal socialinio ugdymo srities temą „Žmonių gyvenimo kaita“. 

Pirmajame muziejaus aukšte studentai susipažino su medžiaga apie žymaus Klaipėdos meistro G. 
Kackės kalvę. Eksponuojama autentiška kalvės iškaba, vitrina paties G. Kackės rankomis pagamintų 
medinių formų raidėms ir skaičiams lieti, kalvio antspaudas, atkurtas G. Kackės kalvės interjeras. 
Antrajame muziejaus aukšte studentai galėjo apžiūrėti eksponuojamus Klaipėdos krašto kapinių 
kryžius, tvoreles, vartelius. 

Muziejaus kiemelyje būsimi pedagogai susipažino su eksponuojamais ypač meniškais XIX a. pab. 
– XX a. pr. Klaipėdos kapinių kryžiais ir tvorelėmis. Senojoje F. Grimo kalvėje studentės, padedant 
meistrams, pasigamino po juvelyrinį žalvarinį dirbinį – žiedą, muziejaus darbuotojai dar po 
1 žalvarinį papuošalą padovanojo prisiminimui.



Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos 
studijų programos pirmakursiai mokėsi, kaip 
pasiruošti ir sėkmingai pravesti interviu. Savo 
žurnalistinio darbo patirtimi su  studentais 
dalinosi lektorė, žurnalistė Laura Sėlenienė. 
Būsimieji komunikatoriai prieš kameras 
dalinosi savo pasvarstymais ir siūlymais, kokie 
galėtų būti ateities muziejai. O iš studentų 
samprotavimų sukurtas siužetas bus 
integruotas į Mokymo ir paslaugų centro 
veiklas įgyvendinant projektą „Klaipėdos 
regiono kultūros darbuotojų kūrybinės 
dirbtuvės: jaunimas ir kultūra". 

Vėjuotą penktadienio vakarą PUPs1_2 studentės susitiko 
Klaipėdos senamiestyje. Anikės aikštėje pradėtas ekskursija 

vingiavo Senamiesčio gatvelėmis, nuo vieno svarbaus taško iki 
kito. Daug įdomių faktų sužinota, papasakota istorijų ir 

legendų, mįslės ir dainelės skambėjo. Studentės džiaugėsi, 
kad galėjo pasivaikščioti po Senamiestį ir pasijausti, tarytum 

būtų užsienyje, nes kai kuriomis gatvelėmis žingsniavo pirmą 
kartą. Pažinti savo artimiausią aplinką – viena iš Pasaulio 

pažinimo ugdymo dalyko temų (lekt. Sandra Bradauskienė). 
Klaipėda – ypatingas miestas, nes čia už kiekvieno kampo 

glūdi istorijos, pasakojimai ir laimę nešantys talismanai. 
Studentų kelionę galite peržiūrėti nuorodoje 

https://fb.watch/cakJRkHsge/

Kaip pasiruošti ir pravesti sėkmingą interviu?

Pažindinosi su Klaipėdos 
senamiesčio gatvelėmis 

Pedagogikos katedra aplankė „Pasakėlę“ – privatų vaikų darželį Klaipėdoje, kuriame šiltai pasitiko 
darželio įkūrėja Sonata Mockuvienė ir direktorė Rima Pikčiūnaitė. Jaukiose ir šiltose patalpose 
ugdomi vaikučiai nuo 2 metų iki priešmokyklinukų. Gausybė metodinių priemonių, vaikų darbelių ir 
edukacinių žaislų, čia pat sudėlioti vaikų poreikiams pildyti ir kompetencijoms tobulinti. Sienos 
padalintos spalvingais, žaismingais piešiniais, o atmosfera – pakili ir nuotaikinga. Čia didžiulį įspūdį 
paliko druskų kambarys, gintarinė pirtis bei edukaciniai kampeliai. Kaip pati darželio įkūrėja sakė, 
kiekvienas darželio centimetras išnaudotas vaikų naudai.  Šiame darželyje praktiką atliko Erasmus+ 
studentės iš Turkijos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studijose rasime ne 
vieną „Pasakėlės“ darbuotoją. Džiaugiamės užsimezgusia draugyste ir tikimės dar produktyvesnių 
darbų ateityje.

Susipažino su privataus vaikų darželio veikla



Maisto technologijų ir mitybos katedra
džiaugiasi po ilgo karantino laikotarpio 
atnaujinę bendradarbiavimą su Klaipėdos 
turizmo mokykla. Lektorė S. Juodienė su 
Dietetikos studijų programos studentais jau 
ne pirmą kartą lankosi Klaipėdos turizmo 
mokyklos Viešbučių ir restoranų bei prekybos 
sektoriniame praktinio mokymo centre.
Katedra dėkojo Viešbučių ir restoranų verslo 
skyriaus vedėjai Vilmai Mockienei už puikų 
bendradarbiavimą.

Būsimieji pedagogai su dėstytojais aplankė socialinius 
partnerius – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrą. Centro 

direktorius papasakojo apie centro veiklą ir parodė pačius 
populiariausius būrelius. Studentai liko nepaprastai nustebinti 
veiklų įvairove, metodinių priemonių gausa. Šiltose ir jaukiose 

klasėse po pamokų renkasi vaikai, kurie skatinami kūrybiškų 
pedagogų, tampa konkursų, olimpiadų laureatais. Čia vaikai 
atvyksta iš visos Klaipėdos į laipiojimo uolomis, keramikos, 

fototechnologijų, kinologijos, aviamodeliavimo, STEAM ir kitus 
būrelius. Centro direktorius Vytautas Krutulis pasidžiaugė 
bendravimu ir pakvietė atvykti į centrą ir bendradarbiauti 
aktyviai. Išvykoje dalyvavo Pedagogikos katedros vedėja 

Audronė Čistienė, prodekanė Aušra Anužienė, dėstytojos Rūta 
Tamašauskienė ir Sandra Bradauskienė.

Studentai lankėsi
praktinio mokymo centre

Apsilankė centre moksleivių 
kūrybiškumui ugdyti 
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Technologijų fakultetą aplankė 2 mokinių klasės iš 
Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos. Apsilankymo metu 
moksleiviai galėjo iš arčiau susipažinti su Maisto 
technologijų ir mitybos katedroje vykdomomis 
programomis, studentų pasiekimais, naudojama 
technika laboratorijose ir paragauti įvairių studentų 
pagamintų saldumynų. 
Užpildę skrandžius skanumynais moksleiviai toliau 
tęsė turą po Technologijų fakultetą ir aplankė 
Transporto inžinerijos katedrą, kurioje galėjo 
išbandyti variklių galią, susipažinti su automobilių 
techniniu eksploatavimu bei automobilio valdymo 
sistemomis.   

Moksleiviams – ekskursija po laboratorijas 

Maisto technologijų ir mitybos katedrą 
aplankė būrys  moksleivių iš Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos. Edukacinius 
užsiėmimus apie nevienalyčių mišinių 
išskirstymą, pH, kietumo, nitratų jonų 

nustatymą, įvairių indikatorių panaudojimą 
rūgščioms ir bazinėms  terpėms nustatyti 

chemijos laboratorijoje vedė lektorius G. Šilas.

Grožio terapijos studijų programos III kurso 
studentės dalyvavo demonstraciniame 
seminare, kurio metu buvo pristatyta O.D.A 
kosmetika ir jos taikymo galimybės 
kombinuojant su aparatine kosmetologija.

Edukaciniai užsiėmimai
Chemijos laboratorijoje

Grožio terapeutėms – demonstracinis seminaras 


