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Klaipėdos valstybinėje kolegijoje atidarytas dirbtiniu intelektu grįstas Slaugos simuliacijos centras. 
Šitokiu būdu atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų aplinka, kuri padės auginti ne tik akade-
minės bendruomenės, bet ir viso regiono sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas. 

„Sudarėme sąlygas kokybiniam šuoliui slaugos studijose. Mūsų lyderystę rengiant slaugos specialistus 
ir kitas medicinos profesijas lemia ilgametė patirtis, kuri siekia apie šimtą metų. Klaipėdoje slaugos 
specialistai buvo pradėti rengti Medicinos mokykloje, kuri dabar yra mūsų sudėtinė dalis“, – iškilmingo 
atidarymo metu kalbėjo kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė.    

Inovatyvaus Slaugos simuliacijos centro atidaryme dalyvavęs Klaipėdos miesto meras Vytautas Gru-
bliauskas akcentavo neabetojiną centro reikšmę ne tik kolegijai, miestui, bet ir visai valstybei.  

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje atidarytas 
inovatyvus Slaugos simuliacijos centras 



„Džiaugiuosi, kad Klaipėdos valstybinė kolegija būdama Lietuvos 
aukštojo mokslo sistemoje viena iš lyderių išlaiko kartelę, dinami-
ką, energiją. Šis naujas Slaugos simuliacijos centras tik pastiprins 
gebėjimus, galimybes, palengvins studijas. Linkiu, kad visi šiame 
centre įgyti įgūdžiai pasitarnautų pacientų gerovei“, – kalbėjo 
uostamiesčio meras V.Grubliauskas.   

Slaugos simuliacijos centre simuliuojama moderni ligoninės 
aplinka, kurioje pacientus imituojančius manekenus ištinka įvairios 
klinikinės situacijos, kurias remdamiesi savo klinikine praktika 
sukuria dėstytojai.  

Tai yra vienintelis Vakarų Lietuvos regione modernus Slaugos 
simuliacijos centras, kuris suteikia galimybių ugdyti ne tik šiandie-
nos ligoninėje reikiamus įgūdžius, bet jau dabar padeda ruoštis 
netolimai ateičiai, kai sveikatos priežiūros sistema bus pilnai 
skaitmenizuota.



Kolegijoje – gausus užsienio svečių būrys
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje šurmuliavo ilgai laukta 16-oji Tarptautinė savaitė „Innovative 
Education“. Kolegijoje viešėjo gausus būrys užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų, administracijų 
darbuotojų ir studentų. KVK studentai turėjo puikią progą sudalyvauti užsienio dėstytojų vedamose 
paskaitose, studijų mugės metu pabendrauti su užsienio universitetų atstovais. 

Plačiau apie tai – kitame naujienlaiškio numeryje. 



Surengta tarptautinė konferencija 
apie inovacijas sveikatos studijose

Tarptautinėje konferencijoje – 
apie inovatyvias technologijas 

Slaugos simuliacijos centro atidarymui surengta 
tarptautinė konferencija „MOKSLAS, TYRIMAI IR 

INOVACIJOS SVEIKATOS IR GEROVĖS STUDIJOSE“. 
Konferencijos metu užsienio partneriai pristatė 

taikomųjų tyrimų rezultatus, o KVK dėstytojai 
pasidžiaugė puikiais tarpdisciplininiais, tarptautiniais 

ir kartu su strateginiais partneriais atliekamais 
tarpsektoriniais taikomaisiais tyrimais. Konferencijos 

tema susijusi su skaitmenine transformacija 
sveikatos priežiūros srityje. Pirmaujančios sveikatos 

priežiūros sistemos žiūri į skaitmeninę 
transformaciją kaip į būdą tapti daugiau orientuotu į 

vartotoją, tuo pačiu keičiant jų veiklą, kultūrą ir 
technologijų naudojimą. Konferencija suteikiė puikią 

galimybę pasidalinti šiuolaikinėmis žiniomis apie 
skaitmeninį švietimą, mokymąsi, technologijų 

integraciją ir vaidmenį moderniose sveikatos mokslų 
studijose. Konferencijos organizatoriai – Sveikatos 

mokslų fakulteto bendruomenė.  

Klaipėdos valstybinė kolegija, telkdama Lietuvos ir 
užsienio šalių akademinę bendruomenę, mokslininkus 
bei verslo atstovus darnios aplinkos vystymo proble-
moms spręsti, organizavo mokslinę praktinę konfe-
renciją „DARNUS APLINKOS VYSTYMAS: INOVATYVIOS 
TECHNOLOGIJOS”. Konferencijoje pasidalinta naujau-
siais inovatyvių produktų ir technologijų pasiekimais, 
sukauptomis teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi. 
Konferencijos pranešimų tematika: maisto technologi-
jų ir mitybos inovacijos, išmanusis, netaršus, susietas 
transportas, energetika ir tvari aplinka,  nauji gamybos 
procesai, medžiagos ir technologijos, informacinės ir 
ryšių technologijos, įtrauki ir kūrybinga visuomenė. 



Tarptautinės parodos metu – 
dvi laimėtos nominacijos
Tarptautinės grožio industrijos parodos „Pelenė“ metu Grožio terapijos studijų programos 3 kurso 
studentė Dovilė Karalienė atstovavo Klaipėdos valstybinei kolegijai XI atvirame Lietuvos kosmetikų – 
kosmetologų konkurse. Dovilė Karalienė veido procedūros jaunių kategorijoje laimėjo „Geriausios 
kosmetologės“ ir „Inovatyviausios procedūros“ nominacijas.

Dovilė Karalienė:

„Atlikau bazinę odos procedūrą pagal odos tipą ir būklę, tai demakiažas, odos įvertinimas, šveitimas, 
masažas ir kaukė. Masažą pasirinkau „Žake“ pagal odos tipą ir būklę. 

Konkursui stengiausi pasiruošti visapusiškai, ne tik žiniomis ir įgūdžiais, bet ir gulto, stalo paruošimu, 
bei žinoma savo estetine išvaizda, kas ir sužavėjo ne tik komisiją, bet ir parodos lankytojus. Sulaukiau 
nemažai komplimentų dėl viso bendro vaizdo. Komisiją nustebino mano pasirinktas masažas ir pasi-
rinkta kosmetika, kuri visiems buvo dar nežinoma ir nauja. Procedūrą atlikau paskirtam modeliui. 

Man asmeniškai konkursas paliko neišdildomus pojūčius ir įspūdžius, dėl kurių stipriai reikėjo išlipti iš 
savo komforto zonos. Stengiausi būti drąsi, pasitikėti savimi, atsakiau į visus komisijos pateiktus 
klausimus ir savo laimėjimais labai džiaugiuosi, jaučiuosi laiminga ir įvertinta, kas skatina judėti toliau. 

Savo žinių bagažą kaupiamą kolegijoje stengiuosi papildyti įvairiais mokymais ir seminarais. Kai veikla 
patinka, tai tampa malonumu... 

Ačiū KVK už suteiktą galimybę dalyvauti tokiuose renginiuose, bei didelis ačiū dėstytojams už palai-
kymą, pagalbą ir paskatinimus“.



Išrinkta nauja studentų prezidentė

Klaipėdos valstybinė kolegija, telkdama Lietuvos ir 
užsienio šalių akademinę bendruomenę, mokslininkus 
bei verslo atstovus darnios aplinkos vystymo proble-
moms spręsti, organizavo mokslinę praktinę konfe-
renciją „DARNUS APLINKOS VYSTYMAS: INOVATYVIOS 
TECHNOLOGIJOS”. Konferencijoje pasidalinta naujau-
siais inovatyvių produktų ir technologijų pasiekimais, 
sukauptomis teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi. 
Konferencijos pranešimų tematika: maisto technologi-
jų ir mitybos inovacijos, išmanusis, netaršus, susietas 
transportas, energetika ir tvari aplinka,  nauji gamybos 
procesai, medžiagos ir technologijos, informacinės ir 
ryšių technologijos, įtrauki ir kūrybinga visuomenė. 

Balandžio 9 d. įvyko eilinis KVK SA Visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta KVK SA metų 
veiklos ir finansinės veiklos ataskaita, KVK SA Valdybos ir KVK SA Revizijos komisijos metų veiklos 
ataskaitos, buvo išrinkti nauji delegatai į KVK Akademinę tarybą, nauji KVK SA Valdybos nariai, KVK SA 
Revizijos komisijos nariai ir nauja KVK SA Prezidentė, kurios pirmoji kadencija truks metus. 

SA prezidentė Vygailė Valatkaitė:

„Su manimi atėjo daug naujų motyvuotų ir užsidegusių komandos narių, su kuriais sieksime išgirsti kuo 
daugiau KVK studentų poreikių ir juos įgyvendinti, spręsti iškylančius sunkumus, stengsimės užtikrinti 
geresnę aplinką studijuojant KVK. Dabar gyvename vadinamu ,,pereinamuoju'' laikotarpiu, kuriame mes 
galime iš lėto pažinti savo pareigas, taip pat išsiaiškinti, kuo galime papildyti savo tikslus, savo svajones, 
norint tinkamai atstovauti studentams. O svajonė yra tokia: būti naudingais ir reikalingais tiek KVK 
studentams, tiek kolegijos bendruomenei, taip pat būti žinomais ir nacionaliniu lygmeniu. Todėl sieksime ir 
stengsimės, jog ir mūsų žinių bagažas tik didėtų, dėl kurio mumis galėtų pasitikėti stipriau, o atstovauti 
galėtumėme kokybiškai ir užtikrintai. Kai veiki kūrybingai - sieki aukštumų!“

Kviečiame susipažinti su nauja KVK SA Prezidente Vygaile Valatkaite ir jos komanda, su kuria ji 
planuoja atstovauti KVK studentams, stiprinti mūsų organizaciją.



Sveikatos mokslų fakultete vyko Odontologų rūmų renginys, 
kurio metu Klaipėdos valstybinei kolegijai įteikta padėka už 
indėlį į Odontologų rūmų veiklą, ilgalaikę partnerystę ir 
nuoširdų bendradarbiavimą! 

Renginio metu Odontologų rūmų bendruomenei pristatytos 
Burnos priežiūros katedros vykdomos studijų programos ir 
laboratorijos, kuriose studentai ugdo praktinius gebėjimus.

Burnos priežiūros katedros bendruomenė 
dalyvavo Lietuvos burnos higienistų draugijos 

istorine pavadintoje apvalaus stalo diskusijoje. 
Į ją įsitraukė visos aukštosios mokyklos, 

rengiančios burnos higienistus. Diskusiją 
organizavo Lietuvos burnos higienistų 

draugijos pirmininko pavaduotoja Danguolė 
Miledažienė.   

Kolegijoje – Odontologų 
rūmų renginys 

Diskusijoje – visų aukštųjų 
mokyklų atstovai 

Ar žinai, kad 2021 metais skaitmeninės rinkodaros populiarumas tapo rekordiniu? Toks jis tęsiasi ir 
pirmaisiais 2022 metų mėnesiais. 
Ar žinai, kad ne didelės žuvys versle suryja mažas, o greitos žuvys – lėtas? 
Ar žinai, kad virtualios realybės akiniai su tam tikrais aplinkos vaizdais padeda karvėms duoti dau-
giau pieno? 
Ar žinai, kad žaidimai – viena naujausių verslo rinkodaros galimybių, siekiant pritraukti jauniausių 
kartų vartotojus? 

Tarptautinėje konferencijoje – apie 
skaitmeninės rinkodaros naujoves



Verslo administravimo katedros docentė dr. 
Gita Šakytė-Statnickė ir  lektorė Laurencija 
Budrytė-Ausiejienė, balandžio 11-13 d. 
dalyvavo NordTourNer3 projekto partnerių 
susitikime Švedijoje, Lunde, kurio metu vykdė 
mokslinį tyrimą „Skirtingų kartų komunikacijos 
problemos turizmo organizacijose“ ir testavo 
tyrimo pagrindu kuriamą žaidimą. Tyrimo 
partneriai: Turiba University, Riga, Latvija; 
Mobilizing Expertise, Lund, Švedija.

Atsakymus į šiuos ir kitus įdomius klausimus jau 
sužinojo Skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos 
bei įstaigų ir įmonių administravimo studijų 
programos studentai kartu su docente dr, Gita 
Šakyte-Stanicke ir lektore Giedre Tumosiene 
nuotoliniu būdu aktyviai sudalyvavę tarptautinėje 
konferencijoje Digital marketing Europe 2022.

Nuo pirmadienio startuoja atskirasis priėmimas. Stojimas vyksta į visas studijų programas, tačiau tik į 
valstybės nefinansuojamas vietas. Minimalus stojimo balas yra 2. Visi tenkinantys šį balą gali rinktis 
norimą studijų programą ir atvykti ir pasirašyti studijų sutarties 

Švedijoje vykdė 
mokslinį tyrimą

Prasideda atskirasis priėmimas

Transporto inžinerijos katedra balandžio 6 dieną dalyvavo 
saugaus eismo dienos minėjime, kuris vyko dviem etapais. 
Pirmas etapas organizuotas nuotoliniu būdu, apjungiant 5 
Lietuvoje veikiančias kolegijas. 

Antras etapas – katedros bendruomenę į savo rengtą saugaus 
eismo dienos minėjimą pakvietė policijos pareigūnai. Jie savo 
socialinės partnerės – Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorių 
paprašė paaiškinti krovinių tvirtinimo įrangos svarbą kelių 
transporte. Renginys vyko prie centrinio Klaipėdos Akropolio 
įėjimo.

Saugaus eismo dienos 
minėjime – gyva pamoka 



Logistikos vadybos 2 kurso studentai  kartu su lektore Vida Žviniene vyko Klaipėdos LEZ esančią 
„Dancer“ kūrimo ir gamybos laboratoriją.  Mokslo ir technikos inovacijų bendrovės „Vėjo projektai“ 
atstovai pristatė, kaip bendradarbiavimas su mokslininkais įmonei padėjo sukurti daugeliu technologi-
nių ir aplinkosauginių aspektų pirmaujantį elektrinį autobusą „Dancer“. Lietuvoje sukurtas „Dancer“ yra 
lengviausias iš šiuo metu eksploatuojamų elektrinių autobusų pasaulyje, o tai reiškia mažesnes ener-
gijos sąnaudas ir didesnį konkurencingumą. Šis naujos lietuvių auto pramonės kūrinys pasaulyje 
pirmauja aplinkosauginiais aspektais. „Elektrinio autobuso „Dancer“ kėbulas, kurio technologijos 
kurtos kartu su Lietuvos mokslininkais, yra gaminamas panaudojant svarų kiekį perdirbto PET plastiko. 
Tokiu būdu įmonė veikia žiedinėje ekonomikoje, jos sukurti autobusai mažina ne tik CO2, kietųjų dalelių 
emisijas, tačiau ir plastiko atliekų kiekį“. Inovatyvus ir lengvas autobusas sukurtas iš visiškai naujų 
komponentų iš kurių apie pusė yra sukurta Lietuvoje, o likusius komponentus tiekia pirmaujantys 
Europos gamintojai.
Logistikos vadybos studentams buvo puiki galimybė susipažinti su įmonės veikla ir visu keliu nuo 
idėjos iki patentuotos idėjos ir sertifikuoto gaminio bei planuojamu naujos tvaraus transporto 
gamyklos  kūrimo   perspektyvomis.

Dalinamės 2 kurso Kineziterapijos studijų programos 
studentų 
paruoštomis tinklalaidėmis (angl. „Podcasts“) apie 
sportines traumas bei jų prevenciją.

Studentai savarankiškai atliko užduotį studijuodami 
studijų dalyką „Sporto kineziterapija“, lektorius Marty-
nas Ramanauskas. 

Kviečiame paklausyti: 
https://open.spotify.com/show/7nE6aNfgxRaep2hQ-
QP10YX?si=f79-
ca53692844548&nd=1&fbclid=IwAR2q7MydlUOTLi9V
RsoqQQeUoYLz7TLAFIz2OMt_ToambIbqlollHa57MFU

Susitiko su elektrinio autobuso kūrėjais

Sukūrė tinklalaides apie sportines traumas

Lyg tyčia išvakarėse Kauno gatvėje priešais policijos komisa-
riato langus "tralu" vadinama mašina vežė lengvąjį automobilį. 

Vairuotojas staiga stabtelėjo prie pėsčiųjų perėjos, tvirtinimo 
diržai neišlaikė ir gabenama mašina atsitrenkė į vilkiko kabiną. 
Sunkesnių pasekmių nebuvo, bet techninė avarija parodė, kad 

krovinio tvirtinimo įranga – labai svarbu.



Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija
Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėdawww.kvk.lt

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

m.maksimaviciute@kvk.lt 
m.jurkute@kvk.lt 

Socialinio darbo studijų programos dėstytojai 
kartu su socialiniais partneriais ir absolventais 
telkia bendras jėgas ir mokosi iš naujo greitai 
reaguoti krizėje. Pasidalinta metodine medžiaga, 
kaip kalbėti su žmogumi po katastrofinių 
patirčių. Sutarta dėl studentų ir dėstytojų sava-
norystės padedant Ukrainos žmonėms  ir kitų 
šalių pabėgėliams integruotis į bendruomenę.

Patarimai kultūros darbuotojams – kaip 
pritraukti jaunimo auditoriją

Aptarė elgesio modelius 
krizinėje situacijoje  

Žiniomis ir patirtimi, kaip pasitelkti efektyvios komunikacijos sprendimus pritraukiant jaunimo audito-
riją su Klaipėdos krašto muziejininkais dalinosi žurnalistė, komunikacijos specialistė, Verslo fakulteto 
lektorė Laura Sėlenienė.

Tai jau antrasis Gargždų krašto muziejaus projekto, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba 
renginys. Šįkart mokymai vyko gražiausioje Kuršių nerijos vietoje – Rašytojo Thomo Manno memoria-
liniame muziejuje. 

Susitikimo tema „Turinio rinkodara – būdas prisijaukinti jaunimo auditoriją kultūros įstaigoms“ ypač 
aktuali kultūros srities atstovams. Lektorė Laura Sėlenienė įtraukiančiai pateikė teorinę medžiagą, 
dalinosi praktiniais patarimais, o dalyviai iš karto susidėliojo unikalius komunikacijos planus savo 
atstovaujamoms organizacijoms.
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MT19-3 grupės studentės Redita Valutytė ir Gerda 
Zakarauskaitė dalyvavo Alytaus kolegijos organizuo-
toje studentų taikomųjų mokslų praktinėje konferen-

cijoje „Aukštojo mokslo vaidmuo visuomenėje: 
studentų taikomieji tyrimai 2022“.

Studentės skaitė pranešimą tema „Bakteriofagų 
panaudojimas maisto ir pašarų gamyboje“. Studentes 

konsultavo lektorė Loreta Tamošaitienė.

Edvinas Galičinas studijų metu pildė visas savo svajones. Pirmiausiai, jis labai norėjo studijuoti Turizmo 
verslo studijų programoje – done! Antra, labai norėjo būti Erasmus studentu – done! Matydami 
Edvino motyvaciją ir siekius, rizikavome ir jam leidome paskutiniame semestre atlikti Erasmus 
praktiką ir  užsienyje rašyti baigiamąjį darbą!

Edvino įspūdžiai: „Park Inn by Radisson Central Tallinn“ yra trijų žvaigždučių viešbutis Talino centre ir 
priklauso „Radisson Hotel Group“ viešbučių tinklui. Viešbutis svečiams siūlo 245 modernius kamba-
rius. Atvykęs į viešbutį, susipažinau su direktore ir visais registratūros darbuotojais. Darbuotojai labai 
draugiški, moko, paaiškina, padeda. Susipažinau su registratūros darbu, programa ir kitomis
 technologijomis. Šiuo metu jau moku dirbti su registratūros programa, pilnai aptarnauju lankytojus 
(išskyrus estų kalba). Registratūroje dirbu kasdien po 6 val. įvairiu metu: ir dieną, ir vakare. Labai 
padidėjus viešbučio užimtumui, tenka padėti kambarių tvarkyme ir restorane.

Laisvu laiku stengiuosi keliauti po Estiją, buvau Helsinkyje. Tačiau daug laiko tenka skirti baigiamojo 
darbo rašymui, derinimui su vadovu".

Studenčių pranešime – apie
bakteriofagų panaudojimą

Baigiamąjį darbą rengia išvykęs į praktiką Taline
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„Edukacinių aplinkų kūrimas. Klasės vadovo veikla“ paskaitose (dėst. 
doc.dr. I. Spiriajevienė) studentai mokosi kurti ir adaptuoti įvairias 
edukacinės aplinkas, tarp kurių reikšmingą vietą užima ir edukaciniai 
žaidimai. Internetinės platformos siūlo daug galimybių, kuriomis
pasinaudoję mūsų studentai puikiai pritaiko jau sukurtus virtualius 
edukacinius žaidimus pradinio ugdymo procesui bei patys išmaniai kuria 
virtualius žaidimus, naudodamiesi „Kahoot“ ir kitomis platformomis. 

Leidžiamės ir į stalo žaidimų pasaulį, kur studentai patys išbandydami 
įvairius mokomuosius žaidimus, dalinasi įžvalgomis ką kuris žaidimas 
ugdo pradinio ugdymo kontekste, kaip galima patobulinti vieną ar kitą 
taisyklę, kad dar tiksliau atitiktų pradinio ugdymo programą. 

Edukaciniai žaidimai – veikla, kuri yra integrali į vaiko mokymąsi. Jei 
ikimokykliniame amžiuje tai yra pagrindinė vaiko lavinimo priemonė, tai 
pradiniame ugdyme ši veikla dar vis gaji, dominuojanti, motyvuojanti 
vaiką mokytis. Sumaniai, kūrybingai taikant edukacinius žaidimus
mokiniai įgyja žinių, tobulina savo gebėjimus, lavina įgūdžius.

Mokėsi integruoti edukacinius 
žaidimus į ugdymo procesą 

Paskaitos metu simuliavo dailės
ir technologijų pamoką

IPP10_1 grupės studentai Edukacinių žaidimų pas-
kaitos metu ( lekt. Sandra Bradauskienė) pristatė ir 
grupės draugams vedė savo sukurtus didaktinius 
žaidimus. Ugdymo procese žaidimas – pagrindinis 
metodas, kuris padeda ugdyti vaikų kompetencijas, 
todėl labai svarbu būsimiems pedagogams išmanyti 
žaidimų meną.

Visą pristatymą galite peržiūrėti:
https://www.facebook.com/1160742070732719/vi-
deos/715033376342159

Pradinio ugdymo pedagogikos PUP1-2 ir PUPs1-2 grupės studentai atsakingai ir intensyviai ruošiasi 
vesti dailės ir technologijų pamokas pradinių klasių mokiniams! Paskaitų metu studentai ne tik 
teoriškai susipažino su dailės ir technologijų pamokų struktūra, kiekvienos dalies metodologiniu 
pateikimu, bet ir patys simuliacinėje aplinkoje vedė dailės ir technologijų pamokas. Mūsų „mokiniai“ 
mokomi jaunųjų „mokytojų“ puikiai aplikavo ir sukūrė atvirukus mamytėms, oro balionus, pavasarį 
grįžtančius paukščius, pumpurais pasidabinusius medžius ir dar daug kitų kūrinių. Ši veikla sudarė 
galimybę praktiškai pajausti motyvacinės pamokos dalies, pavyzdžio analizės, aiškinimo nuoseklumo 
ar vertinimo svarbą. Lekt. R. Tamašauskienė

Sukūrė ir pristatė didaktinių žaidimų 
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Pradinio ugdymo pedagogikos PUP1-2 ir PUPs1-2 grupės studentai atsakingai ir intensyviai ruošiasi 
vesti dailės ir technologijų pamokas pradinių klasių mokiniams! PUP1-2 grupės studentai stebėjo 
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pradinių klasių mokytojos-metodininkės Raimondos Zaicienės 
vedamą dailės ir technologijų pamoką 2 klasės mokiniams hibridiniu būdu.
Šios veiklos tikslas – išanalizuoti dailės ir technologijų pamokos struktūrą, taikomus metodus, 
mokomąsias priemones, aplinkas ir susipažinti su pamokos organizavimu hibridiniu būdu.
Stebėta pamoka dar kartą įtvirtino dailės ir technologijų pamokos vedimo teorines žinias, praktinius 
įgūdžius ir reikalingus, ar net būtinus gebėjimus bei sudarė galimybę studentų prasmingai refleksijai.
Lekt. R. Tamašauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogikos studijų programos studentės 
susipažino su Lietuvos futbolo federacijos 
„Futboliukas“ projektu „Kūno kultūros ugdymas ir 
šokis vaikų darželyje" paskaitos metu. Studentė 
Edita Mackevičienė, kuri pagal šio projekto metodi-
ką dirba Kartenos mokykloje-daugiafunkciniame 
centre supažindino su futbolu kitaip, kurį galima 
pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, 
atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, kur 
reikalinga net vaidyba ir bendravimas.

Analizavo pamokos struktūrą ir metodus

Susipažino su Lietuvos futbolo federacijos projektu
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Viešojo kalbėjimo paskaitoje – būsimų 
pedagogių bandymai prieš vaizdo kameras. 

Kolegijos Medijų laboratorijoje lektorės 
Lauros Sėlenienės surengtoje paskaitoje 

studentės sujungė visus sėkmingo viešojo 
kalbėjimo komponentus: kūno kalbą, įtaigų 

balsą, paveikią istoriją ir, žinoma, savo
 charizmą. Rampų šviesoje sužibėjo PUP1 ir 

IPP9 grupių studentės.

Drąsus, santūrus, eruditas, o gal maištininkas? Šį klausimą muziejininkai gliaudė ieškodami sprendimo, 
kaip savo atstovaujamoms organizacijoms suteikti ypatingą charakterį. Efektyvios komunikacijos 
patarimais dalinosi žurnalistė, Verslo fakulteto lektorė Laura Sėlenienė. 

Kretingos muziejaus erdvėse žinias gilino Klaipėdos regiono muziejų atstovai, dalyvaudami Gargždų 
krašto muziejaus projekto, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginyje "Ir kultūros 
įstaigos įvaizdis gali turėti charakterį".

Viešojo kalbėjimo paskaitos
Medijų laboratorijoje

Iššūkis muziejininkams – kaip sukurti 
patrauklų kultūros įstaigos įvaizdį

Studentų atstovybės Akademinių reikalų komiteto 
pageidavimu suorganizuotas susitikimas su studentais, 
kurie yra studijų programų komitete. Susitikimo metu 
buvo pristatyta / aptarta studijų programų komitetų 
veikla bei atsakyta į studentams rūpimus klausimus. 
Studijų programų komitetų veiklą pristatė ir į studentų 
klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja studijoms ir 
mokslui doc. dr. N. Galdikienė

Aptarė studijų programų
komitetų veiklą 



Surengtas susitikimas studentams tema „Integracija į 
darbo rinką ir Užimtumo tarnybos paslaugos 
absolventams“. Pristatė Klaipėdos jaunimo užimtumo 
skyriaus vyriausioji specialistė Žymantė Petraitienė.

Po pristatymo studentams buvo atsakyta į aktualius 
klausimus. Taip pat susitikimo metu Įstaigų ir įmonių 
administravimo studijų programos 3 kurso studentas 
Evaldas Jonušas mielai pasidalino patirtimi, kaip sekasi 
atlikti Baigiamąją praktiką Klaipėdos jaunimo užimtumo 
skyriuje. 

Verslo administravimo katedros lektorė Laurencija Budrytė – 
Ausiejienė ir docentė dr. Gita Šakytė-Statnickė dalyvavo 

Vilniaus universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
su pranešimu „Problems of internal and external communi-

cation among different generations of employees in tourism 
organizations: case studies of Lithuania, Latvia, and Sweden“ 

Pranešimas parengtas bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais iš Turibos universiteto Latvijoje – profesore dr. 

Ineta Luka ir atlikus tarptautinį mokslinį užsakomąjį tyrimą. 
Tyrimo užsakovas – VšĮ „Švietimo, tyrimų ir 

konsultacijų centras“. 

Diskutavo apie studentų integraciją į darbo rinką

Skaitė pranešimą VU mokslinėje konferencijoje
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