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Pedagogikos katedros  bendruomenė, inicijuojama dėstytojos Sandros Bradauskienės, baigiantis 
mokslo metams  Klaipėdos regiono vaikams padovanojo šventę „SUKURKIME STEAM PASAULĮ 
KARTU“. Dėstytojai ir studentai  sukvietė vaikus į keturias imituotas kūrybines erdves. Šventėje
dalyvavo 101 mokinys iš  Gargždų „Minijos“ progimnazijos, iš Kretingos pradinės mokyklos-darželio 
„Žibutė“ ir Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos. 

Įžengus į  Gamtamokslinę laboratoriją  dėst. R. Tamašauskienė ir pradinio ugdymo pedagogikos 
studentės-mokytojos vaikus pakvietė tyrinėti draugų plaučių sandarą, kvėpavimo metu plaučių sklei-
džiamus garsus papildytos realybės marškinėlių pagalba. Tai priemonė, kuri leidžia tyrinėti žmogaus 
kūną ant … žmogaus kūno! Dar ieškojo nurodytų gyvūnų papildytos realybės pasaulio žemėlapyje, 
kuriame pateikiama informacija apie žemynų ypatybes, žymius statinius, paveldą, fauną ir florą. 
Veiklos gamtamokslinėje laboratorijoje buvo baigtos Kahoot žaidimu, įtvirtinančiu užsiėmimų metu 
išgirstą informaciją. 

Apsilankę Technologijų laboratorijoje Pradinio ugdymo pedagogikos studentai, būsimieji mokytojai, ir 
dėstytoja Sandra Bradauskienė pasiūlė vaikams atlikti programavimo užduotis su geriausiu 
mokslininkų draugu, robotu Poton, reagavusiu į šviesą, garsą ir… prisilietimus. Vaikai žaidė edukacinį 
žaidimą „Scottie go“, kur  atliko programavimo užduotis planšetiniu kompiuteriu. Studentas 
D. Džiogelis paruošė vaikams užduotis su Wordwall programa. Aktyviausia veikla šioje 
laboratorijoje vyko naudojant išmaniuosius kubus.

Sukvietė moksleivius į specialiai 
įkurtas laboratorijas



Inžinerinėje matematinėje laboratorijoje būsimieji 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir dėst. J. Lastauskienė 
su mokiniais keliavo į erdvinių kubų šalį, kurioje kiekvie-
nas vaikas turėjo apskaičiuoti, kiek juostelių pavyks 
iškirpti, perlenkus  popieriaus lapą  keturis, penkis, 
šešis, aštuonis kartus.  Kartu sprendė, kiek spalvotų 
juostelių reikia vienam erdviniam kubui, kartu kūrė 
veiksmų planą.  Pagaliau pavyko..., pavyko sukurti 101 
erdvinių kubų šalį. 

Menų laboratorijoje ikimokyklinės ir priešmokyklinės 
pedagogikos  studentai ir dėst. J. Bojorovienė vaikus 
pakvietė sukurti „Jūros dugną“, pasitelkiant   
akmenėlius, kriaukleles. „Jūros dugne“ skutimosi putų 
pursluose nardė įvairios žuvys, medūzos,  jūros 
arkliukai.  Moksleiviai gratažo technika kūrė  kosmoso 
erdvę ir joje skrajojančias įvairiaspalves planetas bei 
ilgauodeges kometas. Taip gimė kūrybos darbas „Kos-
mosas“. Švytinčios šypsenos patvirtino, kad užduotys, 
atliktos menų laboratorijoje, suteikė teigiamų emocijų ir 
naujų įspūdžių. 

Vaikai ir  mokytojai, studentai ir dėstytojai  džiaugėsi  
buvimu kartu. Vaikai parodė, kad naujausios technologi-
jos padeda jiems gilintis į bet kurią  mokslo sritį, o 
studentai turėjo dar vieną galimybę išbandyti save 
netradiciniame darbe su vaikais. Tai buvo pirmas, bet ne 
paskutinis  KVK Pedagoginių kompetencijų ugdymo 
centro projektas Klaipėdos regiono vaikams.



Dalyvavo mokslo 
kontaktų seminare Airijoje 

Lankėsi Ukrainos universiteto dekanas
Kolegijoje lankėsi Ukrainos National
University of Ostroh Academy Ekonomikos 
fakulteto dekanas Dr. Oleksandr 
Novoseletskyy. Dekanas skaitė paskaitas 
Finansų ir Apskaitos katedros studentams, 
dalyvavo įvairiuose susitikimuose. 
Džiaugiamės ilgamečiu nuo 2016 metų 
besitęsiančiu bendradarbiavimu su šiuo 
Ukrainos universitetu. 

Rankinio klube išbandė inovatyvų
kineziterapijos prietaisą

KVK lektorius Martynas Ramanauskas kartu su Kineziterapijos 
studijų programos studentais, kuriems studijos dėstomos 

anglų kalba, svečiavosi Klaipėdos miesto rankinio klube ,,Dra-
gūnas‘‘. Studentai sužinojo, kokias traumų prevencijos priemo-

nes naudoja rankininkai. Klubo direktorius Artūras Juškėnas 
bei vyr. treneris Gintaras Cibulskis pademonstravo turimą 

inovatyvų ,,Exxentric‘‘ prietaisą, skirtą atletų treniravimui bei 
sportinių traumų prevencijai. Šį mokslu grįstą prietaisą 

naudoja garsiausios Europos ir JAV sporto komandos bei 
sporto medicinos centrai. Džiaugiamės sudaryta galimybe 

studentams praktiškai išbandyti ,,Exxentric‘‘ prietaisą.

Praėjusią savaitę KVK atstovai dalyvavo Erasmus+ 
aukštojo mokslo kontaktų seminare, kurį organizavo 

Lietuvos ir Airijos Nacionalinės Agentūros. Susitikimo 
metu užmegztas bendradarbiavimas su Airijos 

kolegijomis ir universitetais.
Vizito metu taip pat vyko ir renginiai Lietuvos 

Respublikos ambasadoje Airijoje, kurioje KVK pristatė 
studijų galimybes Airijos lietuvių bendruomenei.

Po šio vizito tikimės užmegzti glaudesnį bendradarbia-
vimą su Airijos aukštojo mokslo institucijomis bei pilno 

laipsnio studijoms priimti studentų iš Airijos.



Iš siūlų mokėsi pinti pakabukus 
Studentai„Edukacinių aplinkų kūrimo“ paskaitoje (dėst. doc. I. Spiriajevienė)  mokėsi pinti pakabukus 
prie raktų, ar kuprinės, kiti – ant kaklo. Tai – puiki edukacinė veikla, kuri ugdo pradinių klasių mokinių 
kūrybiškumą, mąstymą, kruopštumą, dėmesio sutelkimą, rankų, pirštų judesių koordinaciją. Pradinukai 
šiose veiklose mokysis spalvų derinimo, galimų detalių įjungimo (karoliukų ir kt.). Rankdarbiai iš siūlų 
likučių pagrįsti tvarumo principu, nes panaudojami nuo mezginio ar kitų veiklų likę siūlai. Tai puiki 
galimybė kurti STEAM pamoką, matuojant siūlų ilgį, skaičiuojant apvyniojimo kartus, sveriant siūlus bei 
pagal šiuos parametrus lyginant tarpusavyje su kitų mokinių darbais. Tokiose veiklose mokiniai 
mokomi vieni kitiems padėti, keistis, dalintis reikiamomis priemonėmis, ugdomas draugiškumas, 
bendradarbiavimas bei kitos vertybės.

Intensyvūs 
socialinio verslumo 

mokymai Rumunijoje 
Projektų skyriaus specialistė Eglė Hidri kartu su 

trimis jaunuoliais dalyvavo Erasmus+ projekto 
NEETS (2019-1-EL02-KA205-004798) veiklose – 

intensyviuose socialinio verslumo 
mokymuose Rumunijoje.

Mokymų dalyviai, atvykę iš Lietuvos, Kipro, Graiki-
jos, Bulgarijos bei Rumunijos, mokėsi apie socialinį 
verslą, jo poveikį ir naudą visuomenei. Mokymuose 

ypatingai akcentuota socialinių tinklų svarba 
socialinio verslo žinomumui bei 

marketingo strategija.



STUDENTŲ PRAKTIKOS 

Nauja studentų tinklalaidė – apie 
socialinių tinklų įtaką

Dalijasi įspūdžiais iš praktikos Belgijoje  

Išbandė naują Erasmus praktikos būdą

Skaitmeninė rinkodaros komunikacijos studijų
 programos studentai sukūrė tinkalaidę su savo 

samprotavimais apie socialinių tinklų keliamus iššūkius 
visuomenės komunikacijai.

Kaip socialiniai tinklai keičia mūsų bendravimo įpročius, 
kokią įtaką darbo mūsų savivertei, naudingi jie, ar žalingi 

– vaizdo siužete į studentų klausimus atsako Verslo 
fakulteto lektorė Aurelija Valaitienė.

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti https://www.facebook.-
com/KVKolegija/videos/379783397506387

Pedagogikos katedra džiaugiasi 2 kurso studentės Viktorijos Marozaitės Erasmus patirtimi ir dalinasi 
studentės atsiliepimais bei nuotraukomis: 
,,Turėjau nuostabią galimybę atlikti praktiką Belgijos Flandersų pradinėje mokykloje Het Palet pirmoje 
klasėje. Jaučiau, kad visa mokyklos bendruomenė pasiruošusi man padėti. Praktiką atlikau kartu su 
studentėmis iš Katalonijos ir Austrijos. Taip pat mane labai nustebino begalinė pagarba kitoniškumui. 
Klasėse buvo įvairiausių rasių, tautybių, religijų vaikų kalbančių ne tik olandiškai, bet ir prancūziškai, 
itališkai, ispaniškai, turkiškai, arabiškai ir t.t.
Klasėje, kurioje atlikau praktiką skaičiavome iki 10 lietuviškai, dainavome kartu lietuvišką dainą „Mano 
namai“, išbandėme matematikos įgūdžius Kahoot pagalba, kalbėjome apie emocijas, praktikavome 
kvėpavimo pratimus, atlikome Velykines dramos bei kūrybines užduotis ir daug daugiau.
Tai buvo patirtis, kurios niekuomet neužmiršiu! Labai raginu visus pradinio ugdymo studentus 
išbandyti save Erasmus+ praktikoje! Tai daug lengviau ir paprasčiau nei atrodo.“

Turizmo verslo studijų programos 2 kurso studentės atlikto mišrią intensyviąją Erasmus praktiką 
Liepojoje. Praktikos metu studentės įgyvendino specialiai parengtą praktikos programą: dalyvavo 
ekskursijose, susitiko su Liepojos universiteto turizmo programos vadove, Liepojos turizmo informaci-
jos centro direktore, lankėsi muziejuose, testavo katedroje projektinės veiklos metu sukurtus maršru-
tus, rinko informaciją apie turizmo išteklius, kūrė naują maršrutą, lankė Liepojos ir Rygos lankytinas ir 
turizmui pritaikytas vietoves ir objektus, kurie studentėms paliko puikų įspūdį.
Tai – nauja Erasmus galimybė atlikti trumpas praktikas nuo 5 iki 30 dienų pasirinktoje šalyje.



Po praktikos – kvietimas
prisijungti darbui

Logistikos vadybos studijų programos studentas Gintas 
Kazlauskas baigiamąją praktiką atliko bendrovėje LEKPAS. 

Džiaugiamės, kad įmonė pakvietė Gintą prisijungti prie 
kolektyvo ir praktikos metu įdarbino. Tai – jau antras 

praktikantas, kuriam  įmonė pasiūlė darbą. Praėjusiais 
metais taip pat buvo įdarbintas KVK  absolventas. Linkime 
sėkmės naujiems specialistams teoriją taikant praktikoje.

Susipažino su visu
gaminių praeinamu keliu
Logistikos vadybos 2 kurso studentė Milda Timaitė 
logistinių įgūdžių lavinimo praktiką atliko bendro-
vėje „Šilutės baldai“. Studentė praktikos metu 
susipažino su įmonės logistikos dalimi. Įmonės 
logistinė veikla susijusi su sandėlio logistika, nes 
turi nemažas patalpas užsakomoms medžiagoms 
ir pagamintai produkcijai sandėliuoti. Taip pat 
studentė turėjo galimybę susipažinti su gaminių 
keliu, nuo ko viskas prasideda: planavimas, organi-
zavimas, kontrolė, kaip priimami užsakymai iš 
IKEA. Kitos studentės veiklos: žaliavų užsakymas 
gamybai. Studentei buvo pasiūlyta pasilikti dirbti 
įmonėje „Šilutės baldai“.



Praktikos metu tyrinėjo 
klasėje žaliuojančius 
augalus
Pradinio ugdymo pedagogikos 2 kurso studentė 
Guoda Blažytė dalinosi įspūdžiais iš pravestų 
pasaulio pažinimo pamokų:
,,Vaikai jau keletą mėnesių klasėje augina įvairius 
augalus. Į pagalbą mums atėjo ponas mikroskopas. 
Vaikai google lens programėle sužinojo augalų 
pavadinimus, o mikroskopu ištyrė įvairių klasėje 
augančių augalų dalis ir iliustravo vaizdą kurį matė 
mikroskope.“

Koordinuoja penkiolikos 
vilkikų veiklą

Artėja diplomų įteikimo šventės

Logistikos vadybos studijų programos studentė Akvilė 
Ubavičiūtės praktiką atliko įmonėje „Softma“. Akvilė rašo, kad 

praktikos metu užima transporto vadybininkės pareigas. 
Koordinuoja 15 vilkikų LocTracker programoje, į kurią sudeda 

užduotis, kur vairuotojams pakrovimai, iškrovimai, kuro
 užpylimai; planuoja vairuotojų laiką, kartais užsakymus. Taip 
pat sprendžia problemas iškilusias krovinio pervežimo metu 

bei bendrauja su klientais.
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