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VEIKLOS ATASKAITA  

2020 

 

 Lietuvos Kolpingo fondo projektų – VšĮ Kolpingo kolegijos, Kolpingo 

pradinės mokyklos ir Kolpingo darželio 2019/2020 mokslo metų 

baigiamasis posėdis 

2020 m. birželio 25-26 d. Kaimo turizmo sodyboje „Klumpės malūnas“ vyko išvažiuojamasis 

Kolpingo fondo projektų – VšĮ Kolpingo kolegijos, Kolpingo pradinės mokyklos ir Kolpingo darželio, 

2019/2020 mokslo metų užbaigimo posėdis. Kurio metu dirbo kiekviena institucija darbo grupelėse, 

aptardamos praėjusių mokslo metų veiklos rezultatus ir ateinančius mokslo metus. Taip pat aptarta 

nuotolinio darbo bei mokymosi o iššūkiai. 

 

 

 Kolpingo fondo projektų – VšĮ Kolpingo kolegijos, Kolpingo pradinės 

mokyklos ir Kolpingo darželio išvažiuojamasis posėdis ir komandos 

formavimo užsiėmimai 

2020 m. spalio 23-24 dienomis vyko išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos Kolpingo 

fondas/draugija, VšĮ Kolpingo kolegija, Kolpingo pradinė mokykla bei Kolpingo darželis. Jo metu 

buvo atitinkamai dirbta darbo grupelėmis. 
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Antroje dienos dalyje vyko komandos formavimo užsiėmimai su režisieriumi A. Lebeliūnu, J. 

Stočkaus mokymai „Kaip atpažinti žalingus el. laiškus?“, ekskursija po Troškūnų bažnyčios rūsius, 

paskaita-diskusija apie krikščioniškąjį socialinį mokymą, kurią vedė Troškūnų klebonas S. Filipavičius 

ir bendri visų Kolpingo švietimo projektų klausimai. 
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VEIKLOS ATASKAITA  

2020 
 

 2020 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 267 studentai. Kolegijoje vykdomos trys akredituotos 

studijų kryptys, kuriose vykdomos 4 studijų programos:  

 Socialinio darbo studijų kryptis: VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA – vienintelė 

studijų programa Lietuvoje (NL – 3 metai; I – 4 metai). Bei SOCIALINIO DARBO VADYBA (NL – 

3 metai; I – 4 metai). Baigus šias studijų programas, suteikiamas Socialinių mokslų profesinis 

bakalauras. 

 Turizmo ir poilsio studijų kryptis: EKOTURIZMAS – vienintelė studijų programa Lietuvoje 

(NL – 3 metai; I – 4 metai). Suteikiamas Verslo vadybos profesinis bakalauras. 

 Verslo studijų kryptis – TRANSPORTO LOGISTIKA – nauja studijų programa, pradėta 

vykdyti Kolegijoje nuo 2020 m. rugsėjo mėn. (NL – 3 metai; I – 4 metai). Suteikiamas Verslo vadybos 

profesinis bakalauras; 

 

 2020 m. užbaigta TEISĖS studijų programa, kurią baigė 9 studentai, jiems suteiktas Teisės 

profesinis bakalauras. 

 

 Iš viso 2020 m. Kolegiją baigė 46 studentai. Diplomų įteikimo šventė vyko 2020 m. birželio 23 

d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.  

 

 
Kolpingo kolegijos absolventai 2020 m. 
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Diplomų įteikimo šventė 2020 m. birželio 23 d. 

 
 

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. STUDIJŲ GALIMYBIŲ VIEŠINIMAS 

 

 2020 m. sausio mėn. Kolegija dalyvavo aukštųjų mokyklų studijų mugėje Kaune ir karjeros 

dienose Rokų gimnazijoje.  

 

 
Kolpingo kolegija aukštųjų mokyklų studijų mugėje Kaune 2020 m. sausio 23 d. 

 

 Prasidėjus pasaulinei pandemijai ir paskelbus karantiną Lietuvoje, nuo 2020 m. kovo mėn. 

studijų mugės ir karjeros dienos buvo nukeltos arba atšauktos. Tačiau Kolegija studijų programas ir 

savo veiklą pristatinėjo įvairiose mokyklose: 2-jose mokyklose kontaktiniu būdu: Alytaus Piliakalnio 

progimnazijoje ir Garliavos J. Lukšos gimnazijoje; 9-iose mokyklose nuotoliniu būdu: Vilkaviškio 

„Aušros“ gimnazijoje, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, Kėdainių profesinio rengimo 

centre, Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje, Generolo 

Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje, Jonavos politechnikos mokykloje, Jonavos r. Kulvos Abraomo 

Kulviečio mokykloje, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre. 
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 Gruodžio 18 d. Kolegija taip pat dalyvavo virtualioje tarptautinėje studijų mugėje „Study in 

LT“. Jos metu pristatė Kolegijoje vykdomas studijų programas bei studijų galimybes studentams, 

atvykstantiems iš užsienio. 

 

 
Virtuali tarptautinė studijų mugė 2020 m. gruodžio 18 d. 

 

 Informacija apie Kolegijos veiklas nuolat skelbiama Kolegijos Facebook paskyroje, Instagram, 

Kolpingo kolegijos ir Kolpingo draugijos puslapiuose, žurnaluose „Kur stoti“ bei „Kuo būti“, portale 

www.kurstoti.lt Apie renginius informacija teikiama portale www.kaunas.kasvyksta.lt 

 Kolegijos dėstytoja doc. dr. R. Navickienė 2020 m. balandžio 10 d. dalyvavo LRT laidoje „Visi 

kalba“, dalinosi savo ekspertinėmis žiniomis apie juodąjį turizmą. 

 
 

 RENGINIAI VISUOMENEI IR BENDRUOMENEI 

 

 Rugsėjo 1 d. vyko Mokslo ir žinių šventė, kuri 2020 m. paminėta kartu visų trijų Kolpingo 

švietimo projektų: Kolpingo darželio, Kolpingo pradinės mokyklos bei Kolpingo kolegijos. Šventė 

prasidėjo Šv. Mišiomis Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, vėliau sveikinimai ir 

šventinis susitikimas vyko Kolpingo kiemelyje. 

 

 
Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

http://www.kurstoti.lt/
http://www.kaunas.kasvyksta.lt/
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 2020 m. rugsėjo mėn. vėl atnaujinta Šeimų akademijos, kuri vienija visas Kolpingo 

organizacijas, veikla. Šeimų akademijoje organizuojami seminarai skirti tėveliams, pedagogams ir 

visiems, norintiems skleisti ir stiprinti šeimos vertybes ir bendrystę, siekiantiems išlaikyti tvirtus ir 

pasitikėjimu kuriamus šeimos santykius. Suorganizuoti 2 seminarai. 

 Kolpingo kolegija, bendradarbiaudama su Gėtės institutu (vok. Goethe-Institut), 2019 m. rudenį 

pradėjo organizuoti Vokiškų filmų klubą. 2020 metais ši iniciatyva toliau buvo tęsiama. Kolpingo 

bendruomenė ir visi Kauno miesto gyventojai kviečiami nemokamai žiūrėti vokiškus filmus su vertimu 

į lietuvių kalbą. Filmai atviri visiems svečiams, o klubo metu vyksta ne tik filmų peržiūra, bet ir 

aptarimas, pasidalinimas filmų įžvalgomis.  Per 2020 m. parodyti keturi filmai. Paskelbus karantiną 

Lietuvoje, filmų rodymas atšauktas. 

 Bendradarbiaujant su Lietuvos EKO mokyklų tinklu, 2020 m. vasario mėn. vyko foto 

konkursas „Žemės ir žmogaus darna 2020“, Kolegijos dėstytojai ir studentai aktyviai įsitraukė savo 

dalyvavimu. 

 Siekiant puoselėti atvirą, krikščioniškomis vertybėmis grįstą akademinę aplinką Kolegijoje, per 

2020 m. buvo suorganizuoti 22 renginiai, telkiantys Kolegijos bendruomenę, bei 9 renginiai, 

plėtojantys Kolegijos bendruomenės eko sąmoningumą ir Kolpingo mokymosi principų suvokimą. 

 

 

 ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

 Dėstytojų skaičius 2020 m. – 28. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymai, seminarai, stažuotės, konferencijos - viso virš 

70 kvalifikacijos tobulinimo renginių) dalyvavo 30 kolegijos dėstytojų ir administracijos darbuotojų. 

Bendras valandų skaičius - virš 1000 akad. valandų. Karantino metu daug kvalifikacijos tobulinimo 

renginių vyko nuotoliniu būdu, kartu tai sudarė darbuotojams daugiau galimybių juose dalyvauti, nes 

nereikėdavo vykti iš namų ar darbo vietos. 

 Per 2020 m. dėstytojams taip pat buvo suorganizuoti du seminarai tema „Skaitmeninių 

mokymo(si) objektų taikymas studijų procese“, kurie leido geriau pasiruošti ir vykdyti studijas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 STUDENTŲ AKTYVUMO IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS 

 

 Bendradarbiaujant su Krizinio nėštumo centru, sausio-gegužės mėn. A. Jakšto g. 6 pastato foje 

buvo organizuojama paroda „Kaip gerai, kad tu gimei“. 

 Kolegijos studentai įsitraukė į savanorystę Kolpingo pradinėje mokykloje: įsipareigojo padėti 

moksleiviams mokytis skaityti, padėjo ankstyvojo skaitymo dirbtuvėse 5-6 m. vaikams. 

 Kolegija 2020 m. dalyvavo ir pati organizavo įvairias socialines akcijas, kurios, kol buvo 

leidžiama, vyko kontaktiniu būdu, kitos – nuotoliniu būdu: Kraujo donorystės akcija (vasario 13 d.), 

senolių lankymas Šv. Klaros namuose (vasario 13 d.), „Spalvotų kojinių“ akcija, skirta Pasaulinei 

Dauno sindromo dienai paminėti (kovo 21 d.), bendradarbiaujant su skaidraus verslo iniciatyva 

„Baltoji banga“, dalyvauta akcijoje „Šioje šalyje nėra viešos šešėliui“ (gegužės 25 d.), parama gyvūnų 

prieglaudoms (rugsėjo mėn.), paminėta Tarptautinė diena be automobilio (rugsėjo 22 d.),  Pasaulinė 

turizmo diena (rugsėjo 24 d.), kurios metu aplankytas Lapių sąvartynas, Pyragų diena (lapkričio 6 d.), 

Pasaulinė gerumo diena (lapkričio 13 d.), Nieko nepirkimo diena (lapkričio 27 d.), Tarptautinė 

antikorupcijos diena (gruodžio 09 d.), apleistų kapinių tvarkymas, „Maisto banko“ akcija. 
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Akimirkos iš įvairių Kolegijos organizuotų socialinių akcijų 

 

 

 Spalio 21 d. Kolegijos studentų atstovybė organizavo pirmakursių krikštynas. 
 

   
Akimirkos iš pirmakursių krikštynų 2020 m. spalio 21 d. 
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 2020 metais toliau buvo tęsiamas projektas „Sistemingo studentų psichinės sveikatos būklės 

stiprinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“, bendradarbiaujant su Lietuvos studentų sąjunga. 

Studentams buvo suteikiamos nemokamos psichologinės konsultacijos. 

 

 

 TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PLĖTOJIMO PROCESAS 

   

 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. Kolegijos dėstytojams buvo organizuojamas 21 ak. 

val. trukmės tyriminių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas, taip siekiant plėtoti taikomąją 

mokslinę veiklą Kolegijoje. 

 Vasario 10 d. Kolegijoje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos psichologija iš 

arčiau“, organizuota kartu su Kauno Trečiojo amžiaus universitetu bei Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetu. 

 Lapkričio 19 d. Kolegija prisidėjo prie Lietuvos Kolpingo draugijos ir Lietuvos Vyskupų 

Konferencijos Socialinių reikalų tarybos (Pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis 

Kėvalas), organizuojant nuotolinę diskusiją „Parapijinio gyvenimo aktyvinimas: kas bendruomenę 

daro patrauklia?“. Pranešimus skaitė kolegijos dėstytoja doc. dr. Vida Lukamskienė bei direktorė doc. 

dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Daugiau apie diskusiją straipsnyje: 

https://www.bernardinai.lt/tyrimas-apie-parapijas-bendruomene-kuria-ir-valytoja-ir-verslininkas/ 

 

 

 
Nuotolinė diskusija 2020 m. lapkričio 19 d. 

 

 

 

 

 

https://www.bernardinai.lt/tyrimas-apie-parapijas-bendruomene-kuria-ir-valytoja-ir-verslininkas/
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 Lapkričio 19 d. Kolegijoje nuotoliniu būdu vyko Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir 

praktika: studentiškos įžvalgos“. Dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš septynių skirtingų šalių, iš jų 

41 pranešėjas. 

 

 
Tarptautinės nuotolinė studentų konferencija 2020 m. lapkričio 19 d. 

 

 Kolegijos dėstytojai taip pat pateikė savo atliekamų mokslinių-praktinių tyrimų rezultatus 

tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo renginiuose, publikacijose. Dėstytojai skaitė 5 pranešimus 

bei parengė 9 publikacijas. 

 Kolegijos dėstytojai vadovavo studentų mokslinei veiklai: kartu su studentais parengta 13 

straipsnių bei pristatyta 14 pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse studentų konferencijose. 

 Per 2020 m. atlikti 3 užsakomieji tyrimai, bendradarbiaujant su UAB „Mūsų Odisėja“ bei 

Lietuvos Kolpingo draugija. 

 

 

 KOLEGIJOS TĘSTINIAI LEIDINIAI 

 

 Kolegija leidžia tarptautinės konferencijos leidinį „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, 

indeksuojamą tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. Mokslinis žurnalas leidžiamas kas metus. 2020 

m. leidinyje publikuoti 7 straipsniai, 4 iš jų anglų kalba. 

 Kolegija taip pat leidžia Tarptautinės  studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinį (el. 

formatu) „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“. 2020 metais publikuota 40 straipsnių, 10 iš jų 

užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentų. 

 

 

 MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTOJIMAS 

 

 Per 2020 m. iš viso Patirtinio mokymosi centro suorganizuoti 34 kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai visuomenei. Iš jų 20 seminarų buvo užsakomieji kursai socialiniams partneriams. 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose iš viso dalyvavo 830 asmenų. 
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 Neformaliojo mokymo renginiuose per 2020 m. dalyvavo apie 1000 dalyvių. 

 2020 m. pateikta paraiška „Erasmus+“ Suaugusiųjų švietimo akreditacijai. Kolpingo kolegijai 

buvo suteikta akreditacija ir pasirašytas Susitarimas dėl akreditacijos suteikimo. 

 

 

 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

 2020 m. pateikta paraiška „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartijai 2021-2027 gauti. Paraiška 

įvertinta teigiamai ir Kolpingo kolegijai suteiktas kokybės sertifikatas „Erasmus aukštojo mokslo 

chartija 2021-2027“.  

 2020 m. buvo pasirašyta tarpinstitucinė „Erasmus+“ KA1 mainų sutartis su Brno verslo ir 

viešbučių vadybos kolegija (angl. College of Business and Hotel Management in Brno). Kolpingo 

kolegija šiuo metu yra pasirašiusi sutartis su 21 „Erasmus+“ programoje dalyvaujančia institucija. 

 2020 m. Kolegija kartu su Valstybiniu studijų fondu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis toliau 

dalyvavo projekte „Studijų prieinamumo didinimas 2014–2020“. Šiuo projektu siekiama užtikrinti 

aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. 

Kolegijos administracijos darbuotojai dalyvavo projekto mokymuose. 

 2020 m. Kolegija tęsė dalyvavimą ŠMPF administruojamame ESF projekte „Aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra“. Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimui, 

studijų Lietuvoje populiarinimui ir studentų mobilumo skatinimui. Gruodžio mėn. Kolegija dalyvavo 

virtualioje „Study in Lithuania“ parodoje, kurios tikslinė auditorija buvo potencialūs studentai iš 

Turkijos, Ukrainos, Kazachstano ir Uzbekistano.   

 Kolegija taip pat dalyvauja ŠMPF administruojamame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ir 

darbuotojų mobilumas Programos šalyse“ 2014-2020 pagal „Erasmus+“ programą. Nepavykus 

įsisavinti lėšų dėl su COVID-19 susijusiomis ribotomis fizinio mobilumo galimybėmis, KA103 veiklos 

2019 ir 2020 m. kvietimo projektų sutartys pratęstos iki 36 mėn.  

 Parengta paraiška „Jaunų suaugusiųjų įgalinimas veikti, keičiantis gerąja ekomąstymo 

skatinimo praktika“ programos „Erasmus+“ KA2 papildomo konkurso KA226 ir KA227 partnerystės 

projektų finansavimui. Projektas buvo įvertintas labai teigiamai, tačiau dėl didelio konkurso ir riboto 

biudžeto dotacija projekto įgyvendinimui neskirta. 

 2020 m. buvo parengtos 2 paraiškos pagal ŠMM programą kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių 

vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose finansuoti. Viena paraiška parengta dėstytojos prof. dr. 

Sigrid Bathke iš Landšuto taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija) vizitui skaityti paskaitas Vaiko 

gerovės ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos studijų programų studentams. Kita 

paraiška – prof. Dr. Melike Demirbag Kaplan iš VICTORIA tarptautinio taikomųjų mokslų 

universiteto (anksčiau HWTK, Vokietija) vizitui skaityti paskaitas Ekoturizmo ir Transporto logistikos 

studijų programų studentams. Gavus finansavimą, 2021 m. rugsėjo mėn. į Kolegiją atvyks ir paskaitas 

skaitys prof. dr. Sigrid Bathke, prof. Dr. Melike Demirbag Kaplan, tikėtina, kad paskaitas 2021 m. 

rugsėjo mėn. skaitys nuotoliniu būdu. 

 

 

 DĖSTYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ MOBILUMAS 

 

 2020 m. buvo organizuoti 3 Kolegijos darbuotojų dėstymo mobilumai. Dėl Covid-19 paskelbus 

karantiną ir šalims apribojus judėjimą, darbuotojų mobilumai į Lenkiją, Bulgariją ir Rusiją buvo 

virtualūs. 
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 2020 m. visus planuotus vizitus pagal „Erasmus+“ mainų programą dėstymo mobilumams 

Kolegijos partneriai atšaukė. Kadangi virtualūs mobilumai yra neapmokami iš „Erasmus+“ lėšų 

mobilumui, atvykstančių dėstytojų motyvacija skaityti virtualias paskaitas yra žymiai sumažėjusi.  

 Įvyko vienas virtualus atvykstančiųjų dėstytojų mobilumas pagal ŠMM programą kviestinių 

dėstytojų iš užsienio šalių vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose finansuoti. 2020 m. rugsėjo mėn. 

paskaitas apie Turistinės veiklos organizavimą ir agroturizmą Ekturizmo studijų programos studentams 

skaitė dr. Anna Ivolga iš Stavropolio agrarinio universiteto. 

 Paskaitas apie tamsųjį turizmą Stavropolio agrarinio universiteto studentams 2020 m. rugsėjo 

mėn. virtualiai skaitė Kolegijos dėstytoja dr. R. Navickienė. Susitarta dėl dalyvavimo abiejų institucijų 

organizuojamose konferencijose. 

 

 
 

 
Nuotolinės Kolegijos dėstytojų paskaitos užsienio aukštųjų mokyklų studentams 

 

 

 STUDENTŲ MOBILUMAS 

 

 Pagal „Erasmus+“ mobilumo programą 2020 m. vasarą praktiką Graikijoje atliko 2 Kolpingo 

kolegijos Ekoturizmo studijų programos studentai.  

 2020 m. „Erasmus+“ studentų atrankoje dalyvavo 13 studentų, atrinkta 11 studentų ir iš jų 2 

Socialinio darbo vadybos studijų programos studentai atrinkti studijoms Lodzės universitete. Dėl 
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pandemijos dauguma atrinktų studentų atsisakė vykti į praktikas motyvuodami dėl pandemijos 

neaiškia situacija užsienio šalyse. 

 2020 rugsėjo - gruodžio mėn. Kolegijoje pagal „Erasmus+“ mainų programą lankėsi studentės 

iš Čekijos Marketa Starkova ir Michaela Jonašova. Jos atliko socialinio darbo praktiką pas Kolegijos 

socialinius partnerius Dienos centre „Šypsena“ bei skaitė pranešimą Tarptautinėje studentų 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje. 

 

Studentų praktika Graikijoje 2020 m. 

 

 

 STUDIJŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PROCESAS 

 

 Nuo 2020 m. kovo mėn. (su pertrauka 2020 m. rugsėjo-spalio mėn.) studijų procesas Kolegijoje 

organizuotas nuotoliniu būdu, paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 pandemijos visame 

pasaulyje. Dėstytojai ir administracijos darbuotojai sėkmingai įsisavino nuotolinių studijų 

organizavimo ir vedimo priemones, tad studijų procesas vyko sėkmingai. 

 Per 2020 m. pasirašytos net 25 naujos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais-

darbdaviais, prisidedančiais prie Kolegijos studijų programų komitetų veiklos, studijų kokybės 

gerinimo, praktikų studentams, bendrų renginių organizavimo, užsakomųjų tyrimų vykdymo. 

Dauguma naujų yra iš Verslo studijų krypties – Transporto logistikos studijų programos kokybiškoms 

studijoms užtikrinti. 

 Du kartus per metus Kolegijoje vyksta Akademinės tarybos (toliau – AT) posėdžiai. 2020 m. 

sausio 08 d. posėdžio metu AT nariai diskutavo apie Transporto logistikos studijų programos išorinio 

vertinimo rezultatus, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką bei atnaujintą praktikų organizavimo 

tvarką. Posėdžio metu patvirtintas atnaujintas 2020-2021 m.m. akademinis kalendorinis grafikas: 

nuolatinėse studijose paskaitoms skiriama 12 savaičių per semestrą, ištęstinės studijos per semestrą 

suskirstytos į keturias sesijas. Studentams skiriamos papildomos konsultacinės valandos, padedančios 

geriau pasiruošti egzaminų sesijai. Akademinės tarybos nariai teigiamai įvertino itin didelį Kolegijos 

skiriamą dėmesį studijų kokybės užtikrinimui bei glaudaus ryšio palaikymą su visais socialiniais 

dalininkais. 2020 m. birželio 12 d. AT posėdžio metu išrinktas ir pristatytas naujasis AT pirmininkas –

 Dominic Otto. Posėdyje aptarti nuotolinių studijų proceso eiga ir rezultatai; patvirtintas studijų 
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rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo tvarkos 

aprašas. 

 

 
Akademinės tarybos posėdis 2020 m. sausio 08 d. 

 

 

 PAGRINDINIAI PLANAI 2021 METAMS 

 

 2021 m. sausio 15 d. Akademinė taryba patvirtins naują Kolegijos veiklos strateginį planą 

2021-2023 metams. Kolegijos veikla 2021-2023 m. bus stiprinama numatytose prioritetinėse veiklos 

kryptyse, siekiant: 

1. Vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius 

atitinkančias kokybiškas studijas, integruojančias naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, eko 

sąmoningumo skatinimą ir krikščioniško socialinio mokymo principus. 

2. Stiprinti Kolegijos valdymo veiksmingumą, orientuotą į bendruomenės tapatumo 

puoselėjimą. 

3. Atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją, plėtoti 

taikomuosius mokslinius tyrimus, pagal poreikį konsultuoti vietos valdžios, nevyriausybines 

organizacijas ir kitus subjektus. 

4. Vystyti tarptautiškumo plėtrą, didinant Kolegijos žinomumą. 

 2021 m. balandžio mėn. startuos SPPD akredituota įžanginė socialinių darbuotojų padėjėjų 

kvalifikacijos programa „Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su vaikais ir jų šeimomis, 

patiriančiomis socialinę riziką“ (40 ak. val.), kurios tikslas – suteikti socialinių darbuotojų padėjėjų 

veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, teikiant socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, 

patiriančioms socialinę riziką. 

 2021 metais Kolegijos laukia institucinis vertinimas (planuojamas ekspertų vertinimas gruodžio 

mėn.) bei Turizmo ir poilsio studijų krypties ekspertinis vertinimas. 

 Visus 2021-uosius metus Kolegija minės savo veiklos 25-metį įvairiais renginiais, socialinėmis 

akcijomis ir iniciatyvomis, skirtomis visuomenei. 
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VEIKLOS ATASKAITA  

2020 

 

 2020 metai buvo skirti Kolpingo pradinės mokyklos įsitvirtinimui Kauno mieste ir plėtrai. 

 

 2020 metais Kolpingo pradinėje mokykloje mokėsi 9 mokiniai. Buvo suformuotos 3 klasės: 

Priešmokyklinė klasė – 2 mokiniai; 

Pirma klasė – 5 mokiniai; 

Antra klasė – 2 mokiniai. 

 

 Sausio 2 d. pradėjome susirinkimu, skirtu apžvelgti ir įsivertinti KPM pusmečio darbą. Susirinkime 

dalyvavo KPM administracija ir pedagogai. 

 

 Sausio 13 d. mokykloje vyko minėjimas. 

 

 

 

 Nuo sausio 27 d. mokykloje pradėtas organizuoti “Šokio judesio būrelis” 6-8 metų vaikams. 

 

 

 Sausio 28 d. vyko “Ankstyvojo skaitymo dirbtuvės 5-6 metų vaikams“.  Renginys buvo skirtas 

KPM novatoriškos praktikos propagavimui ir žinios apie mokyklą sklaidai, panaudojant globalaus 
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skaitymo priemonę „Skaitukas“ (iPad). Renginį vedė turinio vadovė Audronė Allan ir viena iš 

metodinės priemonės autorių Asta Lapėnienė. Renginyje dalyvavo 10 šeimų. 

 

 
 

 Sausio mėnesį pagrindinis dėmesys buvo skiriamas  mokinių pusmečio mokymosi pasiekimų 

vertinimui, kuriamos ir pildomos jų formos. 

 

 Bendradarbiaujant su LSU mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse veiklose (plaukimo, lengvosios 

atletikos, stalo teniso, čiuožimo ir t. t.) 

 

 

 

 Vasario mėnesį buvo vedami įsivertinimo pokalbiai su KPM pedagogais, naudojant priemonę 

„Pedagoginėje veikloje kuriamų verčių trikampis“. 

 

 Vasario mėnesį (mokinių atostogų metu), buvo organizuojama „Robotikos, šokio ir dailės“ 

stovykla 6-8 metų vaikams.  Nesusirinkus pakankamam mokinių skaičiui stovykla neįvyko. 
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 Kovo mėnesį visi KPM mokytojai, mokiniai ir jų tėvai dalyvavo draugiškojoje SEU olimpiadoje 

„Dramblys“, organizuojamoje Pozityvaus ugdymo instituto. 

 

 Kovo mėnesį teko kurti nuotolinio mokymosi scenarijų ir dirbti nuotoliniu būdu, naudojant Zoom 

platformą. 

 

 Kovo mėnesį buvo pradėtas vykdyti projektas „Užsiaugink įvairiaspalvius pomidorus pats“. 

Mokiniai noriai jame dalyvavo iki birželio mėnesio. Visi drauge džiaugėmės rezultatais. 

 

 

   

 

 Balandžio mėnesį nuotoliniu būdu buvo organizuojamas projektas „Margučių medis“, kurį kūrė 

KPM mokiniai. 

 

 

 Gegužės 5 ir 13 d. buvo organizuojamos atvirų durų dienos (Zoom platformoje). 

 

 Gegužės antroje pusėje grįžome į mokyklą ir dirbome sugriežtintomis karantino sąlygomis. 
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 Birželio 23 d. buvo organizuojama mokslo metų uždarymo šventė – plaukimas laivu, kurioje 

dalyvavo visa Kolpingo pradinės mokyklos bendruomenė. 

 

 

 

 Birželio 25-26 d. Kolpingo pradinės mokyklos komanda dalyvavo metų užbaigimo ir aptarimo 

išvažiuojamajame posėdyje „Klumpės malūne“. 
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 Rugpjūčio 1 d. Kolpingo pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja Rima Maisuraitienė buvo 

paskirta ir KPM vadove. 

 
 

 Vasaros metu buvo pildoma ir  formuojama nauja mokyklos komanda.  Nuotraukoje iš kairės: 

Audronė Allan (ugdymo turinio vadovė,mokytoja), Karolina Zakšauskienė (pradinio ugdymo 

mokytoja), Justina Morozaitė (jaunesnioji pradinio ugdymo mokytoja), Greta Gružauskaitė (spec 

pedagogė-logopedė), Greta Rakštienė (lietuvių kalbos mokytoja), Rima Maisuraitienė (vadovė, 

pradinio ugdymo mokytoja), Gytis Kavaliauskas (sveiko judesio mokytojas). Nuotraukoje nėra 

Gabijos Stremaitytės (dorinio ugdymo mokytojos), Jurgitos Ziabkinaitės (anglų kalbos mokytojos) ir 

Beatričės Sankauskaitės (muzikos mokytojos), kurios prisijungė šiek tiek vėliau. 

 

 
 

 2020 metų rugsėjo 1 d. Kolpingo pradinėje mokykloje mokėsi 9 mokiniai. Buvo suformuotos 4 

klasės: 

Pirma klasė – 1 mokinys; 

Antra klasė – 6 mokiniai; 

Trečia klasė – 1 mokinys; 

Ketvirta klasė – 1 mokinys. 
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 Rugsėjo 1 d. Kolpingo pradinė mokykla jau buvo atsinaujinusi ir išsiplėtusi. Buvo įrengtas antras 

A. Jakšto gatvės pastato aukštas. Įrengtos naujos klasės, persirengimo spintelės, laisvalaikio zona su 

skaitymo ir aktyviuoju kampeliu, mokykloje atsirado instrumentas bei žaidimo stalas mokiniams. 

Biblioteka buvo papildyti mokomąja literatūra 1-4 klasėms. 

       

 

 Rugsėjo mėnesį mokiniai dalyvavo Sugiharos savaitėje ir išlankstė 100 gervių, kurios 

simbolizuoja taiką. 

       

 

 Rugsėjo-spalio mėnesiais sulaukėme dviejų savanorių iš Vokietijos Corinnos ir Mariaus, kurie 

puikiai integravosi Į KPM komandą ir sėkmingai savanoriauja, supažindindami mokinius su Vokietijos 

kultūra, tradicijomis bei moko juos vokiečių ir anglų kalbų. 
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 Spalio mėnesį startavo neformalus ugdymas mokykloje, t. y. Vokiškos muzikos klubas, teatro 

klubas, šokių studija. 

     

 

 Rugsėjo 19 d. pradėjo veikti „Šeštadieninė lietuvių kalbos mokykla“, skirta 5-6 metų vaikams, 

kurioje iki atnaujinto karantino mokėsi 8 mokiniai iš įvairių Kauno miesto ir rajono darželių. 

 

 

 Spalio mėnesį mokiniai kartu su mokytojomis Justina ir Karolina bei savanore Corinna išvyko į 

išvažiuojamąją edukaciją Birštone „Cukraus pasaka“. 
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 Spalio mėnesį dalyvavome vokiečių kalbos dienose „O kaip oko“, įtraukdami mokyklos tėvus bei 

dovanodami šeimoms vokiškos vaisinės arbatos. 

 

 

 Spalio mėnesį LKF kolektyvas dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje Kolpingo mokymo centre 

Troškūnuose.  
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 Lapkričio mėnesį mokykloje buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės „Anglų kalba+dailė“, 

skatinančios mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą per anglų kalbą. 

 

 

 

 Gruodžio 1 d. prasidėjo jau tradicija tampantis mokinių, mokytojų ir tėvų organizuojamas 

projektas „Advento skaitiniai“. Šiais metais jis vyko mokinių tėvams dalyvaujant nuotoliniu būdu. 
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 Gruodžio 2 d. mokykloje vyko Kūrybinės dirbtuvės, kurių metu mokiniai, mokytojai ir savanoriai 

kūrė Kalėdinius vainikus, puošė Kalėdinę eglę, imbieriniais sausainiais vaišino Kolpingo darželio 

auklėtinius, sukūrę Kalėdinį paštą siuntė vieni kitiems sveikinimus.  

 

   

    
 

 

 Gruodžio mėnesį, prieš išeinant atostogauti mokykla užvėrė duris padovanodama mokiniams 

teatro Laimingi žmonės spektaklį „Kalėdų norai“. 

 

 
 

 Visi renginiai ir veikla vykstanti Kolpingo pradinėje mokykloje, yra viešinami mokyklos 

Facebook paskyroje bei kituose LKF socialiniuose tinkluose, taip didinant mokyklos žinomumą ir 

plečiant besidominčių ratą.  
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VEIKLOS ATASKAITA  

2020 

Darželyje nuo  2020 m. sausio iki rugsėjo mėnesio veikė dvi skirtingo amžiaus grupės 1,3- 4 m. 

(Mažieji Kolpingiukai) ir  4-5 m.(Vyresnieji Kolpingiukai). Sausio – liepos mėnesį darželį lankė 40 

vaikų, dirbo 4 ugdytojos.  

Prasidėjus naujiems mokslo metams Kolpingo darželis padidėjo. Darželyje pradėjo veikti trys 

skirtingo amžiaus grupės nuo 1,3-3 m. (Mažieji Kolpingiukai), nuo 3-4  m.(Vyresnieji Kolpingiukai), 

nuo 4-6 m. (Didieji Kolpingiukai). Rugsėjo – gruodžio mėnesiais darželį lankė 27 vaikai. Kolektyvo 

skaičius išaugo iki 7 ugdytojų.  

Išaugus grupių skaičiui buvo tikėtasi surinkti daugiau vaikų, bet šalyje Covid-19 situacija pakeitė 

numatytus planus. Taip pat nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki 2020 m. gegužės 17 d. buvo paskelbtas 

karantinas šalyje, kuris sustabdė darželio veiklą. Šiuo laikotarpiu vaikus pasiekdavo ugdytojų 

parengtos užduotėlės ir vaikai mielai su tėvais namuose jas vykdydavo. Tai liudijo įamžintos 

akimirkos. 

Prieš ir po karantino darželio ugdomosios veiklos visoms amžiaus grupėms organizuojamos 

skirstant į kompetencijų sritis tokias kaip: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo bei meninė. 

Ypač atsižvelgiama į vaiko ugdymo lūkesčius,  apimančius visas pasiekimo sritis, o jų visuma laiduoja 

sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi.  

Ugdydami Kolpingo darželyje vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, 

sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. Organizuojant ugdomąją veiklą yra atsižvelgiama ne tik į 

laikotarpį ar šventes, tačiau ir į situacijas vykstančias vaikų grupės gyvenime. 

Metų pradžioje darželio vaikai keliavo į senamiesčio biblioteką, lankėsi parodose, muziejuose 

bei bažnyčiose. Dėl Covid-19 situacijos šalyje neatsiejama ugdymo dalį, patirtinį ugdymą ir 

edukacines veiklas, teko perkelti į darželį. Čia savo indėlį įdėjo šauni ugdytojų komanda. Vaikams 

buvo organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, pvz.: Numicon užsiėmimai, paroda „Užkonservuok 

rudenį“, konkursas „Grybų fiesta“, projektas „Saugus vaikas gatvėje ir aplinkoje“, kūrybinis projektas 

„Kalėdų atvirukas-dėmesys vienišam“ ir įvairūs eksperimentai. 

Darželyje savo paslaugas papildomai teikė muzikos mokytoja Dovilė, o nuo naujų mokslo metų 

ją pakeitė Beatričė. Užsiėmimai vyko vieną kartą per savaitę. Muzikiniuose užsiėmimuose vaikučiai 

lavina balso ir dikcijos formavimą, ritmikos ir muzikinę klausą, naudojasi kūno perkusijos pratybomis. 
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Taip pat džiaugiamės papildomais sporto užsiėmimais su treneriu Gyčiu, kurie vyksta vieną kartą 

per savaitę. Šių užsiėmimų dėka siekiama įtvirtinti fizinio aktyvumo įgūdžius, sveikos gyvensenos 

įpročius, ugdyti sąmoningą rūpinimąsi savo sveikata. 

 Darželyje nuo 2020 m. rugsėjo tris dienas per savaitę dirba logopedė/spec. pedagogė Greta. Jos 

dėka buvo įvertinti nuo 3 m. vaikučių kalbos gebėjimai. Po kalbos įvertinimo pagalba teikiama net 7 

darželio vaikams po du užsiėmimus per savaitę. Jau metų pabaigoje galima buvo pasidžiaugti vaikų 

pažanga. 

 Skatinant darželio komandos bendrystę ir stiprų žinojimą buvo rengiami savaitiniai susitikimai 

ir keli išvažiuojamieji seminarai. Vienas iš jų vyko birželio 25-26 d., kur Kolpingo darželio kolektyvas 

kartu su Kolpingo pradinės mokyklos kolektyvu seminaro metu aptarė - Kolpingo pedagogikos 

principus. Susitikimo metu atsakėme į tris klausimus: 

- Kaip šiais mokslo metais mums sekėsi realizuoti 10 Kolpingo pedagogikos principų? 

         - Ką ir kaip stiprinsime kitais metais? 

         - Kaip bendradarbiausime darželio komandoje ir su kitais Kolpingo švietimo projektais - 

mokykla bei kolegija? 

2020 m. sausio – rugpjūčio mėnesius darželyje turėjome du savanorius (iš Ukrainos ir 

Armėnijos). O nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio buvo laukiama nauja savanorė, bet Covid-19 situacija 

šalyje ir čia sujaukė planus. Savanorė neatvyko, bet Kolpingo pradinei mokyklai mokantis nuotoliniu 

būdu, 2 mokyklos savanoriai iš Vokietijos, Corinna ir Marius, nuo 2020 m. gruodžio vidurio prisijungė 

prie darželio Vyresniųjų ir Didžiųjų Kolpingiukų grupių. Vaikai juos šiltai priėmė ir greitai įtraukė į 

darželio gyvenimą ugdant vaikų anglų kalbą du kartus per savaitę ir prisidedant prie kasdieninės 

ruošos darželyje. 

Nuo 2020 m. rudens darželio vaikams buvo pasiūlyti papildomi Robotikos, Numicon ir Šokio 

būreliai. Deja ir šie labai greitai nutrūko dėl Covid-19 situacijos šalyje. 

Pasidžiaugti norisi visų darželį lankančių vaikų puikiais pasiekimais, žingeidumu ir laimėjimais. 

Didžiųjų Kolpingiukų grupės ugdytinis Dominykas, dalyvavo piešinių parodoje "PET SHOW 

LIETUVA 2020", buvo apdovanotas specialiu rėmėjų leidyklos "Lututė" prizu - knyga.  

Taip pat džiaugiamės šaunių ugdytojų komanda, kurios stengiasi kiekvieną dieną sukurti 

nuoširdų bendravimo laiką, kad vaikus inicijuotų ir švelniai pastumtų patiems griebtis veiklos ir 

ugdytis pagal savo tempą.  

Žvelgiant į ateitį planas yra tobulėti ir plėsti žinią apie „Kolpingo darželį“. Taip pat rekonstruoti 

Mažųjų Kolpingiukų darželio patalpas, jas atnaujinti ir pritaikyti mažiesiems. Suteikti vaikams daugiau 

judėjimo, gal net didinant sporto užsiėmimų skaičių. Taip pat sukurti galimybę ugdytojoms 

konsultuotis su psichologais apie sunkių vaikų suvaldymą grupėje.  
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 AKIMIRKOS IŠ „KOLPINGO DARŽELIO“ GYVENIMO 2020 M. 

VAIKŲ IŠVYKOS, EKSKURSIJOS, EDUKACIJOS UŽ DARŽELIO RIBŲ 

 

     

Kauno Šv. Jurgio bažnyčia                  Akimirkos iš senamiesčio bibliotekos 

 

                    

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo        Spektaklis   

arkikatedra bazilika 
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 PASIVAIKŠČIOJIMAI UŽ DARŽELIO RIBŲ, VEIKLA LAUKE IR 

KIEMELYJE 
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  ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS 

           

Sausio 13-osios minėjimas  Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas 

 

 

Užgavėnių šventė 

 

    

Rasų šventės minėjimas 
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Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena      Vaikų gynimo diena 

 

                     

Tėčių dienos dovanėlės                                                  Gimimo dienos šventė       

 

          

Kalėdinio laikotarpio šventės 
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 ĮVAIRIOS VEIKLOS 

 

         

Eksperimentai 

 

        

Dailės užsiėmimai 

 



32 
 

      

        

Laisvi žaidimai 

 

       

Tyrinėjimai 
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"PET SHOW LIETUVA 2020" prizininkas                       Adventinio vainikėlio dirbtuvėlės 

 

   

                  Sodininkystės malonumai                Sveikuoliai gavę sveikuolių diplomus 

 

        

                Pasaka apie ropę                                                     Kūrybinis užsiėmimas 
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Draugystė su Kolpingo pradinės mokyklos mokinukais 

 

 

       

Muzikiniai užsiėmimai 
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Sporto užsiėmimai 

 

          

                         Robotikos būrelis               Numicon užsiėmimas 
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Lietuvos Kolpingo fondo administracija 

Adresas: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas.  

Tel. (8~37) 22 12 34. 

El.paštas: lkd@kolping.lt   

www.kolping.lt  

Nacionalinė sekretorė  
LINA KALIBATAITĖ 

Tel. 8 ~ 37 22 12 34  
El.paštas lina.kalibataite@kolping.lt 

Sekretorė - kasininkė 
RENATA BUTKUTĖ 

Tel. 8~37 20 36 10 
El.paštas lkd@kolping.lt  

Buhalterė  
DANUTĖ PUIŠIENĖ  

Tel. 8~37 20 36 10 
El.paštas buhalterija@kolping.lt  

 

Ataskaita:   http://lkd.kolping.lt/apie-draugija 

 

 

Lietuvos Kolpingo fondo švietimo projektai: 

 

 
 

www.kolpingokolegija.lt   
 
 

 
www.kolpingopradinemokykla.lt 

 
 

 
www.kolpingodarzelis.lt 
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