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VEIKLOS ATASKAITA  

2022 

 

 Spalio 30 d. Stuttgart‘e 

įvyko Freundeskreis /Draugų rato 

metinis susirinkimas, kuriame 

dalyvavo Lietuvos Kolpingo 

draugijos nacionalinė sekretorė Lina 

Kalibataitė. Draugų rato pagrindinis 

tikslas- suteikti Kolpingo kolegijos 

studentams finansines galimybes 

studijuoti, taip pat prisidėti prie LKF 

švietimo projektų vystymo.  

 

 

 Gruodžio 10 d. Lietuvos 

Kolpingo fondas organizavo kelionę į 

Lietuvos jūrų muziejų ukrainiečiams 

vaikams ir jų tėvams. Vaikai jau daugiau 

nei 9 mėn. mokosi Kolpingo darželyje ir 

vis svajojo pamatyti delfinus. Žiemiškas 

Klaipėdos miesto grožis, kalėdinis delfinų 

pasirodymas ir jūrų muziejus visus 

keliaujančius pripildė džiaugsmo ir 

sustiprino tikėjimą, kad svajonės pildosi!  

 

 

 

 Š. m. lapkričio 11-12 dienomis 

Pasaulinės lyderystės konferencija  „Įgarsink savo 

viziją“ Klaipėdoje dalyvavo Lietuvos Kolpingo 

fondo švietimo projektų – Kolpingo kolegijos, 

Kolpingo pradinės mokyklos ir Kolpingo darželio 

darbuotojai. 
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VEIKLOS ATASKAITA  

2022 

 2022 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 335 studentai (12 proc. daugiau negu 2021 

m.), iš jų 5 užsienio studentai: 3 iš Ukrainos, vienas iš Nigerijos, vienas iš Pakistano. 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 – pradėta vykdyti Kolegijoje nuo 

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

bakalauras. 

2022 m. parengtos ir akreditacijai pateiktos dvi naujos studijų programos: Finansinė apskaita 

ir Tvaraus verslo vadyba. 2023 m. I pusmetį laukiamas abiejų studijų programų vertinimas. 

Iš viso 2022 m. Kolegiją baigė 55 studentai. Diplomų įteikimo šventė vyko 2022 m. birželio 

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

 

 
 

Kolpingo kolegijos absolventai 2022 m. 
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Diplomų įteikimo šventė ir iškilminga eisena 2022 m. birželio 23 d. 

 

 

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. STUDIJŲ GALIMYBIŲ VIEŠINIMAS 

 

✓ Kovo 16 d. Kolpingo kolegijoje vyko virtuali atvirų durų diena. Jos metu būsimiems 

studentams pristatyta kolegija, studijų programos, atsakyta į klausimus. 

✓ 2022 m. kolegijos atstovai aplankė 2 mokyklas, kuriose pristatyta Kolpingo kolegija, 

jos principai, vertybės, studijų programos: balandžio 1 d. dalyvauta Palemono gimnazijoje, 

lapkričio 18 d. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo kolegijos atstovai karjeros dienoje Vilniaus A. Mickevičiaus licėjuje 2022 m. 

lapkričio 18 d. 
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✓ Viešojoje erdvėje tęsiamos iniciatyvos:  

o rubrika „Sėkmės istorijos“, kurioje absolventai dalinasi atsiliepimais apie 

buvusias studijas ir sėkmingą karjerą; 

o iniciatyva „Paklausk studento“, siekiant abiturientus supažindinti su studijų 

programomis, dėstomais dalykais bei pačia Kolegija; 

o 2022 m. pradėta iniciatyva „Pasimatuok specialybę“, kurios metu 11-12 kl. 

moksleiviai kviečiami su kolegijos studentais visą semestrą studijuoti pasirinktus dalykus kartu. 

✓ Rugpjūčio 9 d. „Delfi“ portale publikuotas straipsnis apie Kolpingo kolegiją, jos 

mokymo(si) principų filosofiją bei vykdomas studijų programas (https://bit.ly/3bFQOQd) 

✓ Informacija apie kolegijos veiklas nuolat skelbiama kolegijos internetinėje 

svetainėje, socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Linkedin, privačioje Kolpingo kolegijos 

bendruomenės grupėje, žurnaluose „Kur stoti“ bei „Kuo būti“, portale www.kurstoti.lt. Apie 

renginius informacija teikiama portale www.kaunas.kasvyksta.lt 

 

 

 RENGINIAI VISUOMENEI IR BENDRUOMENEI 

 

✓ Vasario mėn. kartu su pirmo kurso studentais organizuotas nuotolinis renginys, 

skirtas vasario 14-osios ir vasario 16-osios dienų paminėjimui, taip prisimenant ir įprasminant 

meilę žmogui bei Tėvynei. 

✓ Vasario 28 d. organizuotas nuotolinis susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos 

„Carito“ organizacija, kurio metu pristatytas organizacijos sukurtas leidinys „Susigrąžinti 

gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos“, pristatyta vykdoma veikla. 

✓ Kovo 14-19 dienomis organizuota tradicinė Kolpingo renginių savaitė, kurios metu 

visuomenė ir Kolpingo bendruomenė turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, 

mokymuose, mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose. 

✓ Gegužės 7 d. kartu su Lietuvos Kolpingo draugija organizuotas Kolpingo taikos 

žygis už Ukrainą ir jos žmones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo taikos žygis 2022 m. gegužės 7 d. 

 

 
 

https://bit.ly/3bFQOQd?fbclid=IwAR06V96sczYWTOcXmwzO-LSqG-dm_N-h1l9kTCYiv0F0u_SZ165jmE5UWqg
http://www.kurstoti.lt/
http://www.kaunas.kasvyksta.lt/
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✓ Gegužės 16-23 dienomis Kolpingo kolegija prisijungė prie visuomeninės pilietinės 

akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.  

✓ Rugsėjo 1 d. vyko Mokslo ir žinių šventė. 

✓ Rugsėjo 22 d. paminėta Tarptautinė diena be automobilio. Šia proga Kolpingo 

kolegija prisijungė prie nacionalinio judumo iššūkio ir pakvietė bendruomenę per „Walk15“ 

programėlę prisijungti ir sudalyvauti „Aukštųjų mokyklų iššūkyje“. 

✓ Spalio 3 d. Kolpingo kolegija kvietė visuomenę dalyvauti fluxiškoje paskaitoje bei 

ekskursijoje, skirtoje Pasaulinei turizmo dienai paminėti (švenčiama rugsėjo 27 d.). 

✓ Spalio 17-23 dienomis organizuotos tradicinės vokiečių kalbos dienos „Ö kaip 

vokiškai?“. Kolpingo kolegija, bendradarbiaudama su Gėtės institutu (vok. Goethe-Institut), 2019 

m. rudenį pradėjo organizuoti Vokiškų filmų klubą. 2022 metais ši iniciatyva buvo tęsiama toliau. 

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. 2022 m. rodytas filmas 

„Nepritampantys“. 

✓ Stiprinant tarpusavio ryšius, Kolpingo kolegijos administracija kartu su studentų 

palaikymo komanda dalyvavo „Officeday“ surengtame „Šauniausios komandos“ konkurse. 

Konkurse dalyvavo skirtingų sektorių įmonės, kurios turėjo pademonstruoti savo kūrybiškumą, 

išskirtinumą ir tarpusavio bendradarbiavimą. Kolegija pateko į finalą ir tarp 73 komandų užėmė 7 

vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo kolegijos atstovai konkurse „Šauniausia komanda 2022“ 

 

 

✓ Gruodžio mėn. Kolpingo kolegijoje eksponuota Tapybos darbų paroda „Atvėrus 

širdies duris“, kurios autorė – sesuo (benediktinė) Justina Jūratė Gruodytė, Kolpingo darželio ir 

pradinės mokyklos tikybos mokytoja. 
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✓ Gruodžio 8 d. kartu su Lietuvos Kolpingo draugija organizuotas Palaimintojo Adolfo 

Kolpingo gimtadienio minėjimas, kuriame dalyvavo Kauno Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas 

(KOKSA atstovai renginio metu rūpinosi vaikučių užimtumu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kolpingo bendruomenė Pal. Adolfo Kolpingo gimtadienio minėjime 2022 m. gruodžio 8 d. 

  

 

 STUDENTŲ AKTYVUMO IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS 

 

✓ Kolegija 2022 m. dalyvavo ir pati organizavo įvairias socialines akcijas, tokias kaip 

Tarptautinė diena be automobilio, Žemės diena, Pyragų diena, Nieko nepirkimo diena. Prie akcijų 

aktyviai prisideda Studentų atstovybė (KOKSA). 

✓ Sausio 13 d. minint Laisvės gynėjų dieną, Kolpingo bendruomenė prisijungė prie 

pilietinės vienybės ir vilties akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kai languose dešimčiai minučių 

uždegant atminimo žvakutes už žuvusius Laisvės gynėjus. 

 
 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kolpingo kolegijoje 2022 m. sausio 13 d. 
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✓ Vasario 14-18 d. minint Tarptautinę knygų dovanojimo dieną, kolegijoje organizuota 

akcija padovanoti knygą mažiausiems skaitytojams arba tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių 

negali nusipirkti knygų.  

✓ KOKSA prisidėjo prie jaunosios Kolpingo bendruomenės ugdymo ir edukacijų – 

balandžio 14 d. Šv. Velykų proga sveikino mažuosius Kolpingo darželio vaikučius, su kolegijos 

simboliu peliuku parengė programą su šokiais, vyko kiaušinių marginimas ir margučių varžytuvės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KOKSA sveikina Kolpingo darželio ugdytinius Šv. Velykų proga 2022 m. balandžio 14 d. 

 
 

✓ Balandžio 15 d. įvyko studentų protmūšis, artėjant Pasaulinei Žemės dienai 

(balandžio 22 d.) paminėti. Studentai gilino žinias apie mūsų planetą bei prasmingai ir smagiai 

praleido laiką kartu. 

 

     
 

Kolpingo kolegijos studentų renginys Pasaulinei Žemės dienai paminėti 2022 m. balandžio 15 d. 

 
 
 

✓ Birželio 10 d. Kolpingo kolegijos Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos 2 kurso 

studentė Laura Matiukaitė užėmė II-ąją vietą Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotame 

fotografijos konkurse „Skaidrumo objektyvas“. Konkurso dalyviai buvo kviečiami pasitelkti 
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kūrybinį mąstymą ir atskleisti savitą požiūrį į visuomenėje vykstančius procesus ar įvykius. 

Konkursu siekiama formuoti jaunimo vertybines antikorupcines nuostatas, skatinti pilietiškumą. 

✓ Spalio 5 d. KOKSA organizavo akciją „Nustebink Kolpingo kolegijos dėstytojus“, 

kuriuos mokytojų dienos proga pradžiugo gėlėmis ir skaniais kepiniais. 

✓ Spalio 18 d. paminėta Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis diena, kurios 

metu Kolegijos Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programos absolventė Deimantė 

Kazlauskaitė, dirbanti Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centre, pasidalino naudingu 

leidiniu „Ilgai ir laimingai? Nuo fiktyvių santuokų iki prekybos žmonėmis“.  

✓ Spalio 18-31 d. KOKSA organizavo akciją „Uždek žvakutę“, kurios metu kvietė 

bendruomenės narius atnešti po žvakę tiems kapams, kurie yra užmiršti ir apleisti. 

✓ Lapkričio 7 d. kartu su KOKSA suorganizuota Pyragų diena, kurios metu prisidėta 

prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos skirtos vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. 

✓ Kolpingo kolegijoje skatinamas studentų įsitraukimas į savanoriškas veiklas, pvz., 

2022 m. lapkričio 23 d. susitikimo metu su iniciatyvos „Padėsiu mokytis“ savanorių mentore 

Kotryna Jankūnaite, Socialinės gerovės centro koordinuojamų Socialinio darbo vadybos ir Vaiko 

gerovės ir socialinės apsaugos studijų programų studentai buvo kviečiami tapti iniciatyvos 

savanoriais, kuria siekiama padėti moksleiviams įveikti mokymosi ir emocinius iššūkius. 

✓ Lapkričio 25 d. paminėta Nieko nepirkimo diena, kurios metu buvo kviečiama būti 

socialiai atsakingais ir nieko neperkant prisidėti prie vartotojiškumo mažinimo ir mūsų planetos 

saugojimo ir tausojimo, visuomenės švietimo ir neigiamos įtakos socialinei aplinkai mažinimo. 

 

 

 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

 

✓ Dėstytojų skaičius 2022 m. – 23. 

✓ Per 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, 

stažuotėse, simpoziumuose, konferencijose, kurių buvo organizuota per 50) dalyvavo visi 

kolegijos dėstytojai ir administracijos darbuotojai. Bendras valandų skaičius sudarė virš 700 akad. 

valandų.  

✓ Įsisavinant MTEP (mokslo taikomosios ir eksperimentinės plėtros) lėšas, skirtas 

skatinti kolegijos dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklose, dėstytojams 

buvo organizuoti 2 tyriminių kompetencijų tobulinimo seminarai (iš viso 20 akad. val. 16 

dėstytojų): „Kokybinė ir kiekybinė tyrimų strategijos. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai“; 

„Retorikos svarba vykdant skirtingas MTEP veiklas“. 

✓ Dėstytojai dalykines kompetencijas plėtojo individualiai konkrečioje studijų kryptyje 

savarankiškai dalyvaudami įvairiuose mokymuose (per 2022 metus papildomai 11 dėstytojų 

išklausė 300 akad. valandų įvairių mokymų). 
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✓ Lapkričio 11-12 dienomis kolegijos darbuotojai kartu su kitais Kolpingo 

bendruomenės atstovais dalyvavo pasaulinėje lyderystės konferencijoje (PLK) „Įgarsink savo 

viziją“, Klaipėdoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo bendruomenės atstovai PLK Klaipėdoje 2022 m. lapkričio 11-12 d. 

 

 

 TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PLĖTOJIMO PROCESAS  

   

✓ Kovo 17 d. vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Bendruomeniškumo 

skatinimas darnaus vystymosi kontekste“. Konferencija sulaukė ypatingo dėmesio. Joje dalyvavo 

apie 200 Lietuvos ir užsienio įvairių mokslo sričių tyrėjų, mokslininkų, praktikų, klausytojų iš 

skirtingų mokslo, verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų, kuriems bendruomeniškumo 

skatinimas ir darnus vystymasis šių dienų pasaulio kontekste yra prioritetas 

 

 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 2022 m. kovo 17 d. 

 
 

✓ Kovo 23 d. vyko tarptautinis simpoziumas „Socialinio darbo atsakas į klimato kaitą“, 

skirtas 2022 m. Pasaulinei socialinio darbo dienai „Naujo ekologinio socialinio pasaulio kūrimas 

kartu: nepalikti nė vieno“ paminėti. 
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✓ Dėstytojai skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose (4 pranešimai), publikavo 

savo mokslo darbus (6 straipsniai). 

✓ Lapkričio 17 d. įvyko 11-oji tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: 

studentiškos įžvalgos 2022“. Kolpingo kolegijos nuotoliu organizuota konferencija, skirta 

Tarptautinei studentų dienai paminėti, šiemet sulaukė net 36 pranešimų ir 100 dalyvių ne tik iš 

įvairių Lietuvos miestų, bet ir užsienio. 

 

 
 

Tarptautinė studentų konferencija 2022 m. lapkričio 17 d. 

 

 

 

✓ Kolegijos dėstytojai aktyviai vadovavo studentų mokslinei veiklai: kartu su 

studentais parengė 31 straipsnį (iš jų 16 straipsnių buvo publikuota kolegijos tarptautinės studentų 

konferencijos straipsnių leidinyje „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ ir  15 straipsnių kitų 

aukštųjų mokyklų studentų konferencijų leidiniuose. 2022 nacionalinėse bei tarptautinėse studentų 

konferencijose buvo pristatyti 34 pranešimai.  

 

 

 KOLEGIJOS TĘSTINIAI LEIDINIAI 

 

✓ Kolegija leidžia tarptautinės konferencijos leidinį „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė 

versle“, indeksuojamą tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. Mokslinis žurnalas išleidžiamas kas 

metus. 2022 m. leidinyje publikuota 18 straipsnių, 6 iš jų anglų kalba. 

✓ Kolegija leidžia tarptautinės studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinį (el. 

formatu) „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“. 2022 metais publikuota 20 straipsnių, 2 iš jų 

užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentų. 

 

 

 NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

 

✓ 2022 m. toliau vykdyti 2 Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai, pagal 

priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos 

ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (mokslinė vadovė doc. dr. Regina Navickienė): 

o „Geocaching“ kaip aktyvaus keliavimo būdo kuriama vertė skirtingų amžiaus grupių 

turistams“. 

https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2023/01/LEIDINYS_2022-11-17.pdf
https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2023/01/LEIDINYS_2022-11-17.pdf
https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2023/01/LEIDINYS_2022-11-17.pdf
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o Ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO paveldo sąrašo teritorijose“. 

✓ Kolegija yra projekto „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“ 

partnerė. Spalio 26 d. kolegijos atstovai lankėsi Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 

organizuojamame renginyje Vilniuje, kur pristatė kolegijoje vykdomas veiklas bei studijų 

programas. Socialinio darbo vadybos antro kurso studentė Monika Grimalauskaitė skaitė 

pranešimą „Kolpingo kolegijos studentų požiūris į senėjimą“, akcentuojant šios temos aktualumą, 

aptarė senėjimo sampratą bei pristatė savo tyrimo rezultatus; Socialinės gerovės centro vadovė ir 

lektorė Kamilė Gudišauskienė dalyvius supažindino su skirtingų kartų (tylioji, kūdikių bumo, X, 

Y, Z) subtilybėmis. Gruodžio 7 d. projekto dalyviai aplankė Kolpingo kolegiją, drauge buvo 

aptarti esami projekto rezultatai ir nauda skirtingoms kartoms ir jų bendradarbiavimo ir 

solidarumo stiprinimui. 

 

  
 

Akimirkos iš Medardo Čobuto Trečiojo amžiaus universiteto ir Kolpingo kolegijos dalyvių 

susitikimo Vilniuje 2022 m. spalio 26 d. 

 

 

✓ 2022 m. Kolegija pradėjo vykdyti projektą Gift(ed). Projektą koordinuojanti 

institucija: VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ (LT) Partneriai: VšĮ „Kolpingo kolegija“ (LT), 

„Associazione Ruotando“ (IT), Daugpilio Dizaino un makslas vidusskola „Saules skola“ (LV). 

Projektas skirtas plėtoti ilgalaikę strateginę partnerystę, sukurti unikalią ir novatorišką mokymosi 

ir tinklų kūrimo platformą, šviesti visuomenę, skatinti perdirbimą ir remti smulkųjį tvarų verslą. 

2022 m. kovo mėn. 4-5 d. Kolpingo kolegijoje įvyko pirmasis tarptautinio Gift(ed) projekto 

partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos, Latvijos bei Lietuvos. 

✓ 2022 m. toliau vykdomas Suaugusiųjų švietimo mobilumas (KA121-ADU). Projektą 

koordinuojanti institucija: VšĮ Kolpingo kolegija. Projekto tikslai: androgogų, dirbančių su 

vyresnio amžiaus asmenimis kompetencijų tobulinimas suaugusiųjų mokymo(-si) kokybei gerinti; 

neakademinio personalo, administruojančio suaugusiųjų mokymosi procesą ir teikiančio paslaugas 

vyresnio amžiaus besimokantiems, kompetencijų didinimas ir plėtojimas; vyresnio amžiaus 

asmenų žinių ir gebėjimų, reikalingų išlikti konkurencingais darbo rinkoje, žinių ir gebėjimų 

didinimas. 
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 MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTOJIMAS 

 

✓ Per 2022 m. iš viso Patirtinio mokymosi centro suorganizuoti 52 kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai visuomenei. Iš jų 21 seminaras buvo užsakomieji kursai socialiniams 

partneriams. Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose iš viso dalyvavo apie 1800 asmenų. 

✓ Neformaliojo mokymo renginiuose per 2022 m. dalyvavo apie 1950 dalyvių. 

✓ Įžanginiuose individualios priežiūros personalo profesinių kompetencijų tobulinimo 

programų mokymuose:  

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

patiriančiomis socialinę riziką“ per 2022 m dalyvavo 45 dalyviai. 

o „Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus 

asmenimis“ per 2022 m. dalyvavo 12 dalyvių. 

Visi įgijo galimybę dirbti individualios priežiūros darbuotojais socialines paslaugas 

teikiančiose organizacijose. 

 

 

 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

✓ Kolpingo kolegija šiuo metu bendradarbiauja su 23 „Erasmus+“ programoje 

dalyvaujančiomis ES aukštosiomis mokyklomis. Prasidėjus naujam „Erasmus+“ etapui (2021-

2027) vienas iš pagrindinių prioritetų yra skaitmeninimas. Kolpingo kolegija prisijungė prie 

„Erasmus Without Paper“ platformos su „Erasmus Dashboard“ nemokama sistema, sukurta 

„European University Foundation“. 

✓ 2022 m. kolegija pasirašė tarpinstitucinę Erasmus bendradarbiavimo sutartį su 

Liepojos universitetu (Latvija). 

✓ 2022 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. 2 kolegijos darbuotojos vyko į Airiją – dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo 

drauge su Airijos nacionaline agentūra ir Lietuvos ambasada Airijoje organizuojamame kontaktų 

užmezgimo su Airijos universitetais renginyje bei susitikime su lietuvių bendruomene. 

✓ 2022 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Indijos universitetais. Kovo mėn. 23 d. 

nuotoliniu būdu įvyko tarptautinis simpoziumas „Socialinio darbo atsakas į klimato kaitą“. 

✓ Kolegija tęsė studentų priėmimą pilnai studijų programai. 2022 m. buvo priimtas 1 

studentas (Pakistano pilietis) į Socialinio darbo vadybos studijų pirmą kursą ir 3 studentai 

(Ukrainos piliečiai) į Transporto vadybos programos pirmą kursą. 1 ukrainietė yra karo pabėgėlė ir 

šiuo metu gyvena Lietuvoje, 2 studentai yra Ukrainoje, nes negali išvykti dėl karo padėties šalyje, 

ir studijuoja nuotoliniu būdu.  

✓ Kolegija yra gavusi naujajam “Erasmus+” programos laikotarpiui 2021-2027 dvi 

akreditacijas: aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo srityje.   

 

 

 DĖSTYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ MOBILUMAS 

 

✓ 2022 m. įvyko 5 mobilumai dėstymui, vienas iš jų dėl Covid ribojimų buvo virtualus. 

3 kolegijos Ekonomikos ir verslo centro dėstytojų mobilumai buvo Rezeknės technologijų 
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akademijoje (Latvija); 2 Socialinės gerovės centro dėstytojų mobilumai buvo Liepojos universitete 

(Latvija). 

✓ 2022 m. įvyko 6 mobilumai mokymuisi: 3 į Šveicariją ir 3 į Latviją. Į Šveicariją 

organizacijas „RegioFair“ ir  „Agrovision Zentralschweiz AG“ vyko 3 Socialinės gerovės centro 

darbuotojai. 3 Ekonomikos ir verslo centro darbuotojai vyko į Liepojos universitetą (Latvija). 

 

 
 

EVC dėstytojų prof. dr. D. Beržinskienės-Juozainienės ir doc. dr. Rūtos Meištės paskaitos 

Rezeknės technologijų akademijoje pagal Erasmus+ programą 2022 m. spalio 21-22 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGC dėstytojų K. Gudišauskienės ir J. Dambrauskienės paskaitos Liepojos universiteto 

studentams pagal Erasmus+ programą 2022 m. gruodžio 12-14 d. 
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✓ 2022 m. į Kolpingo kolegijos Tarptautinių ryšių skyrių mokymosi mobilumui buvo 

atvykę 2 Liepojos universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojos Liga Spinga ir Erika 

Lauberga.  

✓ Kolpingo kolegijoje mokymosi mobilumui taip pat lankėsi 5 Liepojos universiteto 

Vadybos ir socialinių mokslų fakulteto atstovai: dekanė Inta Kulberga, Vadybos ir socialinių 

mokslų fakulteto plėtros direktorius bei studijų krypties ir magistrantūros programos direktorius 

Uldis Zupa, Turizmo vadybos ir poilsio bakalauro studijų programos direktorė Ilze Grospiņa ir 

darbuotojos Zanė Gusta, Evita Zekunenko.  

✓ Dalyvaujant „Erasmus+“ programos projekte „Suaugusiųjų švietimo institucijų 

besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumas” mobilumuose dalyvavo 13 kolegijos darbuotojų: 

4 darbuotojai dalyvavo „Anatolia Education“ organizuojamuose „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 

mokymuose „Andragogy & Self-Directed Learning“ Ispanijoje; 5 dalyvavo į „Idevelop Training 

S.L.“ organizuojamuose Erasmus+ suaugusiųjų švietimo mokymuose Ispanijoje “„Lifelong 

Learning: Elements of Wisdom“; 4 vyko darbo stebėjimo vizitui į Liepojos universiteto 

Mokymosi visa gyvenimą skyrių (Latvija).  

 

 

 STUDENTŲ MOBILUMAS 

 

✓ 2022 metais įvyko 3 mobilumai praktikai. Į praktiką Graikijoje, Turkijoje ir 

Lenkijoje vyko Ekoturizmo, Socialinio darbo vadybos bei Transporto logistikos studentai.  

✓ 2022 m. susitarta ir suorganizuotas 1 mobilumas semestro studijoms (2023-02-20 iki 

2023-07-02) Lodzės universitete (Lenkija). 2023 vasario mėn. studijuoti socialinį darbą 

Edukologijos fakultete išvyks Kolpingo kolegijos Socialinio darbo vadybos studentė.  

✓ 2022 m. buvo susitartas ir suorganizuotas 1 mobilumas semestro studijoms 

Socialinio darbo studentei iš Siegeno universiteto. Studijos vyksta Kolpingo kolegijoje 2023 m. 

pavasario semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto logistikos 3 k. studento Gyčio Kostanja praktika TIMOCOM įmonėje pagal 

Erasmus+ programą 
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 BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

✓ 2022 m. sausio 12 d. vyko tradiciniai Socialinių partnerių pusryčiai, kurių metu 

neformalioje aplinkoje aptarti studijų programų tobulinimo aspektai, pasidalinta mintimis apie 

studentų praktikas bei tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. 

 

 
Socialinių partnerių pusryčiai 2022 m. sausio 12 d. 

 

 

✓ 2022 m. gruodžio mėn. 10 d. kolegijoje lankėsi Rėzeknės miesto savivaldybės 

agentūros „Rėzeknės kultūros ir turizmo centras“ direktorė. Vizito tikslas – pasikeisti patirtimi 

apie kultūros ir turizmo renginius Europos kultūros sostinėje „Kaunas-2022“. 

 

 

 PLANAI 2023 METAMS. 

 

✓ 2023 m. pavasarį laukiami du ketinamų vykdyti studijų programų vertinimai: 

Finansinė apskaita bei Tvaraus verslo vadyba. 

✓ Pradedama nauja iniciatyva – Moksleivių akademija, kurioje organizuojamos 

įvairios edukacijos vyresnių klasių moksleiviams. Akademijoje jau vykdoma veikla – 

„Pasimatuok specialybę“: moksleiviai gali rinktis kolegijoje studijuoti kartu su esamais studentais 

pasirenkamą vieną ar kelis studijų dalykus klausytojo statusu. Stojant į kolegiją, šie dalykai yra 

užskaitomi, jeigu gaunamas teigiamas įvertinimas.  

✓ Toliau vykdomas Gift(ed) tarptautinis projektas, kurio tikslas – sukurti unikalią ir 

inovatyvią platformą, skatinančią švietimą remti smulkųjį tvarų verslą.  

✓ 2023 m. išleidžiama pirmoji Transporto logistikos studentų laida. 

✓ Prisidedama prie Kolping Lietuva 30-mečio minėjimo veiklų, akcijų ir renginių. 
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VEIKLOS ATASKAITA  

2022 

 2022 metai buvo skirti Kolpingo pradinės mokyklos plėtrai, komandos formavimui ir 

mokyklos socialinės misijos ryškinimui (pagalba Ukrainai ir specialiųjų poreikių vaikams). 

 

 2022 metų pradžioje Kolpingo pradinėje mokykloje mokėsi 16 mokinių. 

Nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio Kolpingo pradinėje mokykloje suformuotos trys klasės, viso 25 

mokiniai: priešmokyklinio ugdymo, pirma ir ketvirta klasės.  

Iš 25 mokyklos mokinių trys turi diagnozuotą specialųjį poreikį ir dirba pagal individualizuotas 

programas. Vienas vaikas turi klausos sutrikimą (programos neadaptuojamos). Šeši mokiniai turi 

nediagnozuotų mokymosi sunkumų, kurie reikalauja individualaus požiūrio ir programų arba 

darbo būdo pritaikymo. Penki mokiniai yra grįžę iš užsienio ir jiems reikalinga mažesnė arba 

didesnė pagalba adaptuojantis naujoje kalbinėje aplinkoje ir ugdymo sistemoje. 

 

•  Balandžio mėnesį buvo atidaryta priešmokyklinė ukrainiečių klasė (13 mokinių) 

 

 INICIATYVOS 

• Mokyklos mokinių dailės darbų paroda pagal Sandros Silberzweig kūrybą. 

Mokytojos Reginos Raižienės iniciatyva. 

• Tradicija tampa iniciatyva „Esu atviras ir dalinuosi“. Įsijungė tėvai: Vėjo mama 

Evenika dalinosi su mokiniais žiniomis apie autizmo spektrą ir savo sūnaus ypatingumą; 

Veronikos mama Onutė atstovavo atstovavo Lietuvos šaulių sąjungos, Vytauto Didžiojo 2-ąją 

šaulių rinktinę ir pristatė savo pilietinę veiklą. 

• Tęsiama iniciatyva „Doro darbo projektas“ Sesės Justinos iniciatyva mokykloje 

pradėjo augti gerumo medis. 

 
 

 EDUKACIJOS KPM MOKINIAMS 

• Kovo 1 d. mokiniai lankėsi Velnių muziejuje ir ieškojo idėjų Užgavėnių kaukėmis. 

• Balandžio 6 d. Netradicinė Lietuvių kalbos pamoka Kauno V. Kudirkos viešojoje 

bibliotekoje. Edukacija skirta meilės knygai puoselėjimui. 

• Balandžio 8 d. Pasaulio pažinimo pamokos Kauno T. Ivanausko zoologijos 

muziejuje 

• Gegužės 26 d. aplankėme Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. 

• Gegužės 31 d. priešmokyklinukai lankėsi svečiuose pas draugus Kauno l-d 

„Vilnelė“. Ten susitiko su FK Kauno Žalgiris atstovais, kurie pravedė meistriškumo pamokas 

valdant kamuolį.  

• Birželio 2 d mokiniai lankėsi Kauno priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. 
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• Birželio 8 d. Prienuose edukacija „Duonos kelias“. Mokiniai ne tik pasakojimo apie 

duonos kelią, susipažino su tradiciniais žemdirbystės ir duonos kepimo įrankiais, bet ir iškepė 

duonos kepalėlius, kuriais vaišino šeimos narius. 

• Birželio 9 d. su vaikais lankėmės Kauno muzikiniame teatre ir žiūrėjome 2 dalių 

operą vaikams „Guliverio kelionės“ 

• Rugsėjo 26 d. Edukacija-kelionė Lietuvos Liaudies Buities Muziejuje. 

Susipažinome su etnografiniais regionais ir tradiciniais menais. 

• Gruodžio 5 d. edukacija Kauno V. Kudirkos bibliotekos senamiesčio skyriuje 

„Netradicinė lietuvių kalbos pamoka“. 

• Gruodžio 9 d. Sakralinio meno grožis ir istorijos Kauno miesto širdyje, Kauno 

Arkivyskupijos muziejuje. Mokiniai aplankė parodą "Realybė išsiplečia", įtraukusią į sakralinio 

meno ir naujųjų medijų jungtį, leidžiančią į XVII–XX a. pirmos pusės muziejaus rinkinio vertybes 

pažvelgti kaip niekada iki šiol inovatyviai ir interaktyviai. 

• Gruodžio 12 d. Kalėdinių sausainių kepimo ir dekoravimo edukacija mokykloje. 

• Gruodžio 14 d. mokiniai lankėsi edukacijoje Nacionaliniame Kauno dramos teatre. 

• Gruodžio 22 d. mokiniai lankėsi edukacijoje VDU botanikos sode „Mokomės 

eksperimentuodami“ 

 
 

 OLIMPIADOS 

• Kovo 8 d. Motiejus Bagušinskas ir Meryem Erdogdu dalyvavo olimpiadoje kalbų 

„Kengūra“ 

• Kovo 14-18 d. visi KPM mokiniai dalyvavo Draugiškojoje SEU olimpiadoje 

„Dramblys“. 

 
 

 MOKYMAI, SEMINARAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

• Rugpjūčio 30 d. „Klumpės malūne“ vyko pasirengimas naujiems mokslo metams, 

komandos subūrimas ir Kolpingo pedagogikos principų refleksija. 

• Mokyklos komanda lankėsi Prano Daunio centre. Ten gilinosi į darbo su specialiųjų 

poreikių vaikais specifiką. 

• Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: „Darbas su specialiųjų 

poreikių vaikais“ (mok. Natalija). 

• Per kiekvienas mokinių atostogas mokykloje vyko vidiniai seminarai 

(„drausminimo strategijos“, „pasiekimų vertinimas ir komunikavimas“) ir patirčių pasidalinimai 

tarp mokytojų. 

• Birželio 26-30 d. lankėmės Vokietijoje, Štutgarte, pagal ,,Erasmus+" programą. 

Bendradarbiaudami su savo partneriais Vokietijoje, kuriame dar glaudesnius ryšius, keičiamės 

patirtimi, parsivežame naujų idėjų. 

• Ugdymo turinio vadovė 2022 metais dalyvavo bendrosios priešmokyklinio ugdymo 

programos kaitos grupėje. Mokyklos viduje skleidė naujausias nacionalinių programų kaitos 

žinias. 
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 RENGINIAI 

• Gegužės 7 d. Mokyklos bendruomenė dalyvavo platesnės Kolpingo bendruomenės 

Taikos žygyje, kuriame palaikėme kariaujančią Ukrainą. 

• Rugsėjo 1 d. Vyko tradicinė šventė, kurią šiemet pradėjome svečiuose pas seses 

Benediktines. 

• Spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 15 d. Tęsiami tradicija tampantys renginiai 

„šlovinimo vakarai“. 

• Lapkričio 20 d. visą dieną šurmuliavo "Vokiečių kalbos ir kultūros diena". 

Mokykloje skambėjo vokiška muzika, kvepėjo riestės, Kauno senamiestis pasipuošė mokinių 

gamintomis vėliavėlėmis, o Kauno santakoje aidėjo šūksniai žaidžiant „Wikingerschach". 

Dalyvavo svečiai iš Kauno l-d "Vilnelė". 

• Lapkričio 29 d. Jau tampa tradicija, Advento laikotarpiu, apsilankyti Kauno 

arkivyskupijoje, kurioje mus šiltai pasitinka Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. 

Mokiniai nešė ir įteikė savo rankomis pintą Advento vainiką, lydėjo s. Justina Gruodyte ir 

savanorė iš Ukrainos Julija 

• Visą gruodžio mėnesį mokykloje vyko tradicija tapę adventiniai ryto skaitiniai, į 

kuriuos įsijungė ir mokinių tėveliai. 

• Trys mokyklos komandos atstovės įsijungė į Kolpingo bendruomenės sinodinį 

kelią. 

• Gruodžio 8 d. Dalyvavome susitikime su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu 

Kėvalu visoje Kolpingo bendruomenėje ir minėjome palaimintojo Adolfo Kolpingo gimtadienį. 

• Gruodžio 22 d. visai KPM bendruomenei buvo surengtas Kalėdinis metų baigimo 

renginys su mokinių pasirodymais. 

 
 

 SAVANORYSTĖ 

• Metų pradžioje darbą tęsė dvi savanorės iš Vokietijos. Rugpjūčio mėnesį 

sulaukėme dviejų savanorių iš Ukrainos. 

• Mokyklos bendruomenė įsijungė į pabėgėlių iš Ukrainos vaikų palaikymą. 
 

 

 Nuo 2022 m. pradžios mokykloje dirbo trys pagrindinės mokytojos, o nuo rugsėjo 

pradžios prisijungė ketvirtoji. Trys pagrindinės klasių mokytojos visoms klasėms vedė dalykų 

pamokas: anglų k. (mok. Natalija), vokiečių k. (mok. Regina) ir dailės (mok. Justina). Nepilnu 

darbo krūviu dirbo mokytojai-dalykininkai: muzikos (Beatričė) dorinio ugdymo (ses. Justina) ir 

kūrybinio mąstymo (Audronė). Sporto pamokas vedė partnerio „Startukas“ treneriai, technologijų 

- partnerio „Robotikos akademija“ būrelių vadovai. Vaikams paramą teikė logopedė spec. 

pedagogė. Vadybines funkcijas dalinosi mokyklos vadovė, ugdymo turinio vadovė ir ugdymo 

organizatorė. 

 

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

mokyklos Facebook paskyroje bei kituose LKF socialiniuose tinkluose, straipsnis apie KPM 

“Moters” žurnale, taip didinant mokyklos žinomumą ir plečiant besidominčiųjų ratą.  
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 ŽVILGSNIS Į ATEITĮ 

• Planuojama atnaujinti ir sustiprinti mokytojų komandą, įvesti mokytojo padėjėją ir 

popamokinės veiklos organizatorių. 

• Atnaujinti bendradarbiavimą su Lietuvos Sporto Universitetu ir pratęsti plaukimo 

pamokas moksleiviams. 

• Planuojame aktyviau dalyvauti renginiuose su darželiais ir kitomis mokyklomis; 

išnaudoti dalyvavimą organizacijose (pvz. LSEUA - Lietuvos socialinio emocinio ugdymo 

asociacijoje), viešinant KPM vardą ir pritraukiant:  daugiau mokinių ne tik iš KD, bet ir iš kitų 

darželių; partnerių bendroms veiklos; pedagoginių talentų. 

• Ieškosime, kaip pritaikyti mokyklos erdves mokinių specialiesiems poreikiams: 

kurti sėdėjimo ir judėjimo pamokos metu galimybes, saugaus atsitraukimo vietas klasės ribose; 

„ramybės saleles“ mokykloje atsitraukimui ir poilsiui; aktyvaus judėjimo erdves… 

• Laukiame galimybės, šalia mokyklos, įrengti uždarą kiemelį, kuris būtų traukos 

centru. Norime, kad mokiniams būtų saugu žaisti ir smagu leisti turiningą laisvalaikį gryname ore. 
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VEIKLOS ATASKAITA  

2022 

 2022 m. rugsėjo mėnesį darželyje veikia keturios skirtingo amžiaus ugdymo grupės 1,5-2 m. 

Žalioji grupė, 2-3 m. Mėlynoji grupė, 3 -5 m. Oranžinė grupė ir 3-5 m. ukrainiečių vaikučių - Geltonoji 

grupė.  Šiuo metu darželį iš viso lanko 35 vaikai, dirba 8 ugdytojos iš, kurių net 3 iš Ukrainos. 

Ugdomosios veiklos Kolpingo darželyje visoms amžiaus grupėms organizuojamos skirstant į 

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

vaiko ugdymosi poreikius, apimame visas pasiekimo sritis, o jų visuma laiduoja sėkmingą vaiko 

asmenybės formavimąsi. Organizuojant ugdomąją veiklą atsižvelgiame ne tik į metų laikotarpį, vykstančias 

šventes, tačiau ir į situacijas vykstančias vaikų grupės gyvenime, juos dominančias sritis, temas. Kolpingo 

darželyje gerbiame vaiką, kaip asmenybę ir laiduojame galimybę laisvai reikšti savo mintis, norus, dalintis 

patirtimi. 

Praėjusiais mokslo metais darželyje vėl galėjome pasidžiaugti galimybe dalyvauti pedagoginiuose 

projektuose mieste ir šalies lygmeniu,  taip pat išvykomis ir šventėmis, kurių taip trūko pandeminiu 

laikotarpiu. 2022 metais vykome į įvairius spektaklius, parodas, organizavome futbolo varžybas su vienu 

didžiausiu Kauno miesto futbolo klubu. Visose išvykose ir projektuose skatinome dalyvauti ir ukrainiečius 

vaikus bei pedagogus stengdamiesi juos integruoti į mūsų bendruomenę bei padėti jiems pažinti miestą, 

šalį, kalbą. 

Šiais metais darželyje savo paslaugas ir toliau teikė muzikos mokytoja Beatričė. Užsiėmimai vyko ir 

vyksta vieną kartą per savaitę, visoms amžiaus grupėms. Muzikiniuose užsiėmimuose ugdytiniai lavina 

balso ir dikcijos formavimą, ritmikos ir muzikinę klausą, naudojasi kūno perkusijos pratybomis. Taip pat 

džiaugiamės papildomais sporto užsiėmimais, kuriuos vedė trenerė Guoste. Užsiėmimai vyksta net du 

kartus per savaitę.  Jų dėka siekiame įtvirtinti fizinio aktyvumo įgūdžius, sveikos gyvensenos įpročius, 

ugdyti sąmoningą rūpinimąsi savo sveikata. 

Ukrainiečių vaikų grupei lietuvių kalbos pamokas veda mokytoja – Inga, kurių dėka lietuvių kalbos 

mokosi ne tik ukrainiečiai vaikai, bet ir trys projekte dirbančios pedagogės iš Ukrainos. Vaikai lietuvių 

kalbos žinias ir įgūdžius tobulina ne tik lietuvių kalbos pamokoje, bendraudami su darželio bendruomene, 

bet ir jungtinėje meno klubo pamokoje su lietuvių vaikais, kurį veda savanorė iš Ukrainos – Darija.  

2022 m. ir toliau buvo vykdomas užsiėmimas vaikams -,,Gerumo valandėlė“,  kurį vedė sesuo 

Justina. Šie užsiėmimai vaikus ugdo dorovinių įgūdžių, supažindina su krikščioniškomis vertybėmis. 

Užsiėmimų metu vaikai diskutuoja su sese Justina, skaito pasakas, dainuoja, drauge kuria.  
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Darželyje  2022 m. su vaikais dirbo logopedė/spec. pedagogė Saulenė. Šios specialistės dėka buvo 

įvertinta visų ugdytinių nuo 3 m. kalba ir jos gebėjimai. Po kalbos įvertinimo pagalba teikiama net 8 

darželio ugdytiniams po du užsiėmimus per savaitę.  

2022 m. Kolpingo darželyje vedami anglų kalbos užsiėmimai, kuriuos vedė savanoris iš Gruzijos – 

Amiran, o vėliau atvykusi savanorė iš Ukrainos – Julija.  

2022 m. liepos 4-15 dienomis. Lietuvos Kolpingo fondas ir jo projektai suorganizavo vaikų dieninę 

stovyklą ,,Mes skirtingi, tuo turtingi“, kurioje sėkmingai sudalyvavo 30 lietuvių ir ukrainiečių vaikų iš 

mūsų projektų bei kitų Kauno miesto ugdymo įstaigų. Ukrainos ir Lietuvos mokiniai kūrė tarpusavio 

draugystę per skirtingas veiklas, žaidimus, įvairių pasaulio kultūrų pažinimą, taip pat per anglų, lietuvių bei 

vokiečių kalbų pamokėles. Šios veiklos taip pat padėjo vaikams geriau pažinti Lietuvos bei kitų šalių 

kultūrą (Ukrainos, Vokietijos, Sakartvelo), mokyti kalbų. 

Skatinant darželio personalo bendrystę, stiprų žinojimą, kvalifikacijos tobulinimą šiemet buvo 

rengiami savaitiniai ugdytojų susitikimai grupėse, 2022 m. kovo – gegužės mėnesiais organizuojami 

ugdymo įgūdžių stiprinimo programa pedagogams, kurioje pedagogai gilino žinias, kaip palengvinti 

darželio adaptaciją naujai atvykstantiems vaikams, praktinių užsiėmimų dėka mokėsi atpažinti vaiko 

emocijas ir padėti jų raiškai. Kaip ir kiekvienais metais mokslo metų pabaigoje siekiant užtikrinti 

bendruomeniškumą, gerosios patirties dalijimąsi 2022 m. rugpjūčio  30d.  Kolpingo darželio kolektyvas 

kartu su Kolpingo pradinės mokyklos kolektyvu išvyko į išvažiuojamąjį seminarą, kurio metu aptarė - 

Kolpingo pedagogikos principus, dalijosi gerąją patirtimi, išsikėlė naujųjų mokslo metų tikslus. 2022 m. 

gruodžio mėnesį Kolpingo bendruomenei buvo organizuojamas adventinis vakaras už Kolpingo darbuotojų 

artimuosius ir jų šeimas. 

Rugpjūčio mėnesį, per atostogas atsiremontavome Raguvos g. esančio darželio grupės prausyklą 

bei įkūrėme/atnaujinome patalpas ukrainiečių vaikučių grupei sudarydami sąlygas vaikų ugdymuisi ir 

poilsiui tinkamą aplinką. 

Apibendrinus, norisi pasidžiaugti augančiu ugdytinių skaičiumi ,,Kolpingo darželyje“, tvirta 

ugdytojų ir specialistų komanda, kurie užtikrina saugią ir ugdančią aplinką ugdytiniams, atliepdami tėvų ir 

ugdytinių poreikius. Didžiuojamės, jog vaikai ugdosi ir leidžia laiką atnaujintose, estetiškose patalpose, 

kuriose vis atnaujiname priemones ir žaislus. Šie metai išskirtiniai ir tuo, jog galime pasiūlyti vis daugiau 

tikslingų užsiėmimų vaikams bei atliepti individualius vaikų poreikius. Stengiamės eiti koja kojon su 

naujausiomis Švietimo rekomendacijomis ir šalies vizija įtraukiant į ugdymosi aplinką vaikus turinčius 

išskirtinumų, ypatingumų. Kolpingo darželyje branginame ir vertiname kiekvieną šeimą ir vaiką, priimame 

juos tokie, kokie yra ir tikslingai siejame tai su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu. 
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AKIMIRKOS IŠ 2022 M. „KOLPINGO DARŽELIO“ GYVENIMO 

 VAIKŲ IŠVYKOS, EKSKURSIJOS, EDUKACIJOS 

UŽ DARŽELIO RIBŲ 

   

    

1 pav. Jungtinė lietuvių ir ukrainiečių vaikų futbolo                      2 pav. Apsilankymas Kauno šokio teatro ,,Aura“ 

    treniruotė su Kauno futbolo klubu ,,Hegelmann“                                                      spektaklyje 

 

 

   

3 pav. Kolpingo darželio kiemelyje pačių vaikų                    4 pav. Knygos ,, Vaikystės dalykėliai“ pristatymas  

      Augintų prieskoninių žolelių degustacija.                                                      ir spektaklis.                                              
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5 pav. Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos šventimas. 

 

     

6, 7, 8 pav. Vaikų dieninę stovyklą ,,Mes skirtingi, tuo turtingi“. 

              

    
9, 10 pav. Pasivaikščiojimai Kauno senamiestyje ir Santakos parke 
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11, 12 pav. Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas darželyje 

 

       
      13 pav. Trijų Karalių diena              14 pav. Vaikų gimtadieniai                         15 pav. Šv. Kalėdos   

 

 

          

16 pav. Prakartėlės lankymas                    17 pav. Adventinių vainikų                    18 pav. Adventinis bendruomenės  

    Kauno Šv. Jurgio Kankinio                                    gamyba                                          vakaras.  Tėvelių ir senelių  

     (pranciškonų) bažnyčioje                                                                                               žaisliukų eglutei gamyba 



26 
 

     

19 pav. Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo                                     20 pav. Rudenėlio šventė 

                  dienos minėjimas darželyje 

 

 

 

21 pav. Vokiečių kalbos diena 
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ĮVAIRIOS  KITOS AKIMIRKOS IŠ DARŽELIO GYVENIMO 

 

      

22, 23 pav. Veiklos ir žaidimai 

 

       

24, 25 pav. Gamtos pažinimo ir sensomotorinių įgūdžių lavinimo veiklos 

 

      

26, 27 pav. Sporto užsiėmimai 
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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:   https://lkd.kolping.lt/ataskaitos/  

 

 

Lietuvos Kolpingo fondo švietimo projektai: 

 

 
 

www.kolpingokolegija.lt   

 
 

 
www.kolpingopradinemokykla.lt 

 
 

 
www.kolpingodarzelis.lt 
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