
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos bendruomenės 
naujienlaiškis

g e g u ž ė s  2  –  g e g u ž ė s  1 3  d .

N r .  4 9

NAUJIENOS

Kolegijoje surengta mokslinė – praktinė konferencija, skirta tarptautinei slaugytojų dienai paminėti 
„Slaugytojų lyderių balsas: investuokite į slaugą ir gerbkite teises, kad būtų užtikrinta gyventojų
 sveikata“. Konferencijoje dalyvavo visų specializacijų slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, 
ergoterapeutai, masažuotojai, medicinos psichologai. Iš viso sulaukta 70 dalyvių. Jiems pristatytas 
neseniai duris atvėręs Slaugos simuliacijos centras ir kitos Slaugos ir socialinės gerovės 
katedros laboratorijos.  

Konferencijoje – apie slaugos 
aktualijas ir naujoves

„Šiais metais Tarptautinė slaugytojų taryba (TST) skatina visus kalbėti 
apie būtinybę investuoti į slaugą bei gerbti slaugytojų teises, o tikslas 
– kokybiškai geresnė žmogaus sveikata. Dažnai kalbama apie 
nepakankamai įvertinamą slaugytojo profesiją. Diskutuojama apie tai, 
kad slaugytojai dirba nepakeliamais krūviais, pervargsta, negali atliepti 
lūkesčių.  Bet aš kalbėčiau ir skatinčiau kalbėti tik pozityviai – ne apie 
tai, kad nepakankamai įvertinama slaugytojo profesija, bet apie tai, 
kad slaugytojo 
profesija vis labiau vertinama ir tampa prestižine profesija. Žinoma 
svarbu, kad slaugytojai vertintų savo profesiją, keltų pagarbą ir čia 
būtina lyderystė. Slaugytojo funkcijos ir vaidmuo didėja, slaugytojo 
profesijos prestižiškumas auga, lyderystė pastebimai plėtojama“, – 
konferencijos metu kalbėjo Sveikatos mokslų fakulteto dekanė 
dr. Asta Mažionienė. 



Respublikinė konferencija
subūrė studentus
Technologijų fakuletete vyko respublikinė 
mokslinė-praktinė studentų konferencija „VERSLAS, 
TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 
2022”. Plenarinėje sesijoje skaityti pranešimai apie 
Klaipėdos uostą kaip vartus į pasaulį, apie 
robotizavimą gamyboje, atsakyta į klausimą, 
ar stresas gali būti naudingas. Vėliau įvairiose 
sekcijose pranešimus skaitė patys studentai. 



Sveikinimai ir padėkos – ilgiausiai dirbančiai kolegei
Sveikatos mokslų fakulteto bendruomenė sveikino ilgametę Kolegijos darbuotoją Reginą Jurkienę 
70-mečio proga. Fakultetas ir Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra išreiškė padėką ir dėkingumą 
už ilgametį darbą, kuris Kolegijoje truko net 46-erius metus! Sveikatos mokslų fakulteto bendruomenė 
dėkojo už kolegės darbštumą ir savo srities išmanymą, atsakingumą, protingumą, dorumą ir 
nepriekaištingą darbą bei indėlį į organizaciją. Bendruomenė linkėjo stiprios sveikatos, 
visapusiškos gerovės, sėkmės, artimųjų meilės ir tolesnio bendradarbiavimo.

Savanoriavo stovykloje 
su Ukrainos vaikais
Dėstytoja Sandra Bradauskienė kartu su 1 kurso pedagogikos studentėmis 
dalyvavo savanoriškoje veikloje – dienos stovykloje vedė veiklas vaikams iš 
Ukrainos. Švyturio arenoje šurmuliavo virš tūkstančio vaikų ir suaugusiųjų, o 
Klaipėdos savanoriai pristatė ir leido išbandyti veiklas vaikams. Stovyklos metu 
vyko talentų konkursas, koncertas, virtualios realybės pramogos, balionų pūtimas, 
laipiojimas, šokiai, DJ pamokos ir dar daugybė veiklų. KVK studentai su dėstytoja 
buvo atsakingi už ,,Lego“ užsiėmimus ir ,,Lego sumo“ robotų varžybas. Dėkojame 
socialiniams partneriui – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrui už suteiktas 
priemones ir sėkmingą bendradarbiavimą. 



Surengtas konkursas būsimiems 
apskaitos specialistams

Tarptautinėje savaitėje – 
svečiai iš 12 šalių 

Kolegijoje surengtas apskaitos, finansų ir ekonomikos žinių konkursas „Apskaitos išminčius”. Jame 
dalyvavo Klaipėdos mokymo įstaigų, rengiančių apskaitos specialistus, komandos. Dalyviams labai 
patiko skaitmeninis formatas, kai visi sprendimai buvo pateikiami planšetėje, ir gauti rezultatai buvo 
matomi iš karto. Pirmavo Apskaitos mokyklos ir Turizmo mokyklos komandos. Po konkurso daž-
niausiai skambėjo klausimas – o kada organizuosite kitą „Apskaitos išminčių”? 

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykusi 16-oji 
Tarptautinė savaitė „Innovative education” pritraukė 57 
dalyvius iš 35 užsienio institucijų, kurie turėjo galimybę 
prisijungti prie įvairių seminarų, diskusijų, tarptautinių 
konferencijų, Slaugos simuliacinio centro atidarymo. 
Dalyviai atvyko iš 12 šalių, tokių kaip Albanija, Egiptas, 
Estija, Gruzija, Graikija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, 
Slovakija, Ispanija, Turkija ir Ukraina. Atvykę užsienio 
profesoriai ir dėstytojai visą savaitę skaitė paskaitas 
KVK studentams. Kita 17-oji Tarptautinė savaitė vyks 
rugsėjo 19-23 dienomis.

„Tarptautinės savaitės dalyviai susipažino su
 inovacijomis, kurios taikomos mūsų studijose. 
Studentai dalyvavo užsienio dėstytojų paskaitose, o 
Kolegijos darbuotojai diskutavo apie tolesnį
 bendradarbiavimą, dalinosi gerosiomis patirtimis. 
Džiaugiamės, kad tradicinis renginys pavyko, 
pradedame planuoti rudens Tarptautinę savaitę, ji 
vyks rugsėjo 19-23 d.”, – savaitės veiklas apibendrino 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jūratė Danielienė.  



Surengti kvalifikaciniai
egzaminai

Burnos priežiūros katedroje – ypatingos dienos Burnos 
higienos ir Odontologinės priežiūros trečio kurso 

studentams. Katedros laboratorijose vyko kvalifikaciniai 
egzaminai. Sveikiname studentus, išlaikius kvalifikacinius 

egzaminus. Dėkojame puikiai kvalifikacinių 
egzaminų komisijai!

Pademonstravo įgytas 
teorines ir praktines žinias
Kineziterapijos studijų programos studentai šią 
savaitę turėjo kvalifikacinį egzaminą, kurio metu 
studentai prieš komisijos narius turėjo pademons-
truoti savo teorines ir praktikines žinias. Komisijos 
nariai pasidžiaugė, kad studentai turi labai daug 
žinių apie įvairias taikomas kineziterapines meto-
dikas, kineziterapinius vertinimo būdus ir juos geba 
taikyti. Studentai yra puikiai pasiruošę dirbti prak-
tinį darbą, nes turi fundamentalius pagrindus tęsti 
savo karjerą profesinėje aplinkoje. Visi studentai 
išlaikė kvalifikacinį egzaminą. 

Pirmą kartą surengtas projektas
sudomino užsienio partnerius

Pirmą kartą Kolegijoje vyko Blended intensive program 
(BIP), kurio metu iš 4 užsienio aukštųjų mokyklų (Ste-

fan Batory State University, Riga Medical College of the 
University of Latvia, Tartu Health Care College, Interna-

tional College of Cosmetology ) dalyvavo 36 studentai 
iš Kineziterapijos ir Grožio terapijos programų ir 3 

dėstytojai. Studentai turėjo užsiėmimus su dėstytojais 
– Kristina Letkauskaitė (Facial lifting massage), Simona 
Kasperavičiūtė (Spa body treatments), Daiva Lenčiaus-

kienė (Physiotherapy techniques), Julija Andrėjava 
(Watsu). Prie užsienio studentų prisijungė ir mūsų 

Kineziterapijos ir Grožio terapijos programų studentai. 



„Tarptautinės savaitės dalyviai susipažino su
 inovacijomis, kurios taikomos mūsų studijose. 
Studentai dalyvavo užsienio dėstytojų paskaitose, o 
Kolegijos darbuotojai diskutavo apie tolesnį
 bendradarbiavimą, dalinosi gerosiomis patirtimis. 
Džiaugiamės, kad tradicinis renginys pavyko, 
pradedame planuoti rudens Tarptautinę savaitę, ji 
vyks rugsėjo 19-23 d.”, – savaitės veiklas apibendrino 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jūratė Danielienė.  

Organizavo ekskursiją 
su augintiniais
Ekskursiją su šuniukais Kaniterapijos projekto 
dalyviams 2022 m. balandžio 27 d. vedė Turizmo verslo 
studijų programos lektorė, gidė Laurencija 
Budrytė-Ausiejienė ir 3 kurso studentai, būsimi gidai – 
Laurita Šukytė, Vilius Kuokalas ir Marius Žeruolis. 
Ekskursijos maršrutas vingiavo per Naujamiestį ir 
Senamiestį visiems pritaikytais takais. Kartu su 
augintiniais aplankėme žymiausius Klaipėdos objektus: 
teatro aikštę, miesto gynybinius įtvirtinimus, burlaivį 
„Meridianas“, miesto rotušę, M. Mažvydo alėją,
 apžiūrėjome miestą puošiančias skulptūrėles ir 
aptarėme, kurios miesto vietos yra draugiškos 
žmonėms su gyvūnais.

Vaizdo diskusijoje – studentų samprotavimai 
apie klaidžias medijų džiungles

Medijų raštingumas – efektyviausias priešnuodis 
dezinformacijai, melagienoms ir svyruojančiam 

pasitikėjimui žiniasklaida. Apie medijų raštingumą 
tinklalaidėje samprotauja Skaitmeninės rinkodaros 
komunikacijos studijų programos pirmakursiai. Tuo 

pačiu įvertina paskaitų metu įgytas teorines žinias. O 
svarbiausiai – pasidalina patarimais, kaip naujausios 

Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos knygos gali 
pasitarnauti klaidžiojant painiose medijų džiunglėse. 

Tinklalaidė susukta įgyvendinant lektorės Lauros 
Sėlenienės dėstomo dalyko „Medijų 

komunikacija“ veiklas.

Slaugytojų laboratorijose –
viešnios iš Belgijos

Slaugos ir socialinės gerovės katedroje lankėsi dėstytojos 
Arlette ir Hilde iš Thomas More universiteto (Belgija). Vieš-

nioms pristatytas Slaugos simuliacijos centras, jį pristatė 
centro vadovė Daiva Narvilienė ir centro specialistas Ivanas 

Jusis. Taip pat pasidalinta patirtimi apie bendrosios prakti-
kos slaugos studentų  rengimą, dėstymo metodus, praktinių 

įgūdžių ugdymo metodus, aptarti slaugos simuliaciniai 
atvejai. Belgės iš Thomas More universiteto buvo sužavėtos 
mūsų studentų galimybėmis mokytis naujose, inovatyviose 

laboratorijose, bei, žinoma, simuliaciniame centre. 



Aptarė darbo patirtis su STEAM ugdymo metodika
Pedagogikos katedros dėstytojai ir PUP studijų programos studentai atlieka STEAM ugdymo 
monitoringo pedagoginės patirties tyrimą, susijusį su pedagogų turimomis kompetencijomis pradinio 
formaliojo ugdymo lygmenyje. Balandžio 29 d. (penktadienį) į Klaipėdos valstybinę kolegiją susirinko 
gausus pedagogų ir dėstytojų būrys, kurie siekė išsiaiškinti, kokios yra pradinių klasių mokytojų, 
dirbančių su STEAM ugdymo metodika, patirtys. Šis tyrimas turės didelę pedagoginę mokslinę vertę, 
kadangi leis įsigilinti į STEAM veiklą, tinkamai ruošiant jaunuosius pedagogus PUP studijų programoje. 
Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi, įžvalgomis ir vizijomis, kaip ugdymas turėtų vykti ateityje. 
Tyrimo dalyviai mokytojai iš Klaipėdos mieto mokyklų, Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“ ir Kairo 
universiteto, džiaugėsi, kad galėjo pasidalinti savo asmenine patirtimi, dalyvauti diskusijoje ir visi 
tvirtino, kad tokie susitikimai ir tyrimai yra būtini siekiant kokybiškiausio ugdymo.

Kolegijos erdvėse –
studentų atlikti darbai

KVK edukacinės erdvės (Jaunystės g. 2) pasipuošė 
studentų atliktais darbais. Kiekviena plastinės raiškos 
technika turi daug įvairių galimybių. Žinoma, techninis 

meistriškumas ir technikos išmanymas savaime 
nesukuria meno kūrinio, o tik padeda įkūnyti 

individualią idėją. Eksperimentavimas su įvairiomis
 dailės technikomis suteikia saviraiškos laisvę, padeda į 

viską pažvelgti kitaip ir įvaldyti įvairius vaizdavimo 
būdus. Pradinio ugdymo pedagogikos PUP1-2 ir

 PUPs 1-2 grupių studentai kviečia prisiminti situacijų, 
nuotaikų  ar net siužetų raišką įvairiomis dailės 

technikomis, lekt. R. Tamašauskienė



Edukacinių žaidimų paskaitos metu (lekt. Sandra 
Bradauskienė) IPP10_1 grupė pristatė savo pasirinktus 
didaktinius žaidimus, kurių buvo tikrai nemažai. Studentės 
Guoda Stankūnaitė ir Olga Vaitkienė, panaudojo sūkurio 
metodą, norėdamos, kad visi išbandytų kuo daugiau 
žaidimų. Žaidimų tikslas – įtvirtinti geometrinių formų ir 
spalvų pavadinimus, lavinti smulkiąją motoriką, gerinti 
tarpusavio ryšius su grupės nariais. Naudoti žaidimai „Visi 
ant denio!“ (angl. All aboard!), „Ekvilibristas“ (angl. Equili-
brist) ir „Segeno lentelės“ (ru. Таблицы Сегена).

Studentės iš Turkijos, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, 
Pedagogikos katedroje, studijuojančios pagal ERASMUS 

mainų programą, lankėsi Klaipėdos tarptautinėje 
mokykloje „Universa Via“. Padedamos šios mokyklos 

mokytojų Alinos ir Kamilės bei dėstytojos Giedrės 
Slušnienės, studentės kartu su vaikais analizavo temą  

„Visi turi savo namus“. Diskusiją lydėjo video medžiagos 
stebėjimas, vaikų klausimai, debatai. Baigiamasis veiklos 

etapas - maketų gaminimas.

Pristatinėjo pasirinktus didaktinius žaidimus 

Studentės iš Turkijos lankėsi
tarptautinėje mokykloje

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos absolventė Gabrielė Jegorenkaitė atvyko į 
susitikimą su studentais. Gabrielė dalyvavo „Darbo procesų valdymo”  paskaitoje, kur skaitė 
paskaitą „Karjeros kelias, baigus studijas” ir pasiūlė studentams praktikos vietą įmonėje ADORIS.

Paskaitoje – absolventės įžvalgos 



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 

Turizmo verslo trečio kurso studentė Laurita 
Šukytė baigiamąją praktiką atlieka Klaipėdos 
apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. 
Laurita rašo: „Praktikos metu atlikau įvairias 
užduotis: kūriau maršrutus, padėjau pasiruošti ir 
dalyvavau renginiuose. Vienas iš renginių buvo 
albumo Klaipėdos žydų bendruomenės organizuo-
jamas renginių ciklas, skirtas paminėti 770 metų 
Klaipėdos įkūrimo jubiliejų. Ciklo renginyje prista-
tytas albumas „Žydai Klaipėdoje”, rodytos fotogra-
fijos ir pasakoti tekstai apie Memelio žydų istoriją“.
Laurita tuo pačiu metu rengia baigiamąją darbą 
apie žydų kultūrą, analizuoja literatūrą, atlieka 
tyrimą pasirinkta tema.

Logistikos vadybos studentas Šarūnas Rimkus 
baigiamąją studijų praktiką atliko bendrovėje
 „Limarko jūrų agentūra“. Šarūnas užėmė logistikos 
vadybininko padėjėjo pareigas, praktiką atliko 
Ekspedijavimo skyriuje.

Kretingos muziejuje vyko Gargždų muziejaus 
inicijuoto projekto mokymai. Mokymų dalyviai 

gilinosi į klientų ir „sunkių“ klientų tipus ir
 galimas priežastis, lemiančias nesusikalbėjimą 

su klientais. Kūrybinėse dirbtuvėse kūrė vizuali-
nes ir verbalines priemonės palengvinančias 

susikalbėjimą tarp kultūros įstaigų darbuotojų ir 
lankytojų bei jų motyvacijos paiešką. Mokymus 

vedė doc. dr. Ilvija Pikturanitė.  

Baigiamoji praktika – I.Simonaitytės bibliotekoje 

Logistikos praktika – 
Ekspedijavimo skyriuje

Mokymuose – apie nesusikalbėjimą su klientais 


