
 

 

 

Balandžio 29 d. (penktadienis) Vilniaus kolegija, 
Vilnius, Studentų g. 39 A, Aktų salė 

 10.00–11.00 val. 
Renginio atidarymas - diskusija „Jaunimas ir šiuolaikinė 

darbo rinka: galimybės ir iššūkiai“.  
10.00–13.00 val. 

Vilniaus kolegijos studijų programų pristatymai 
Susitikimai su fakultetų dėstytojais ir studentais 

Konsultacijos moksleiviams 
Aktyviausių gimnazistų ir mokytojų laukia VIKO suvenyrai 

KONTAKTINĖ DIENA 

 

Laikas Pavadinimas Lektorius Veiklos aprašymas Trukmė 
Fakul
tetas 

Auditorija 
Registracijos 

nuoroda 

SEMINARAI MOKYTOJAMS. SEMINARŲ DALYVIAMS BUS IŠDUODAMI PAŽYMĖJIMAI 

11.00–12.00 Mokytojų ir 
vaikų elgesio 
strategijos ir 
mokymo 
stiliai 

Sigita 
Juzėnienė 

Kokią įtaką mokinio elgesio 
strategijos, t. y. elgesio stilius 
daro įtaką mokymo stiliui ir 
mokymosi atmosferai klasėje. 
Kokie mes esame, kaip 
perduodame informaciją, ko 
norime iš vaikų? Kokie yra vaikai, 
kaip jie priima informaciją, kas 
juos motyvuoja ir dėl ko būna 
nesusikalbėjimas. 

60 min. EKF 502 aud. Registracija 

12.10–13.10 Tik keturios 
priežastys 
kodėl 
mokiniai 
elgiasi 
netinkamai 

Lina 
Pečiulienė 

Pamokoje trumpai bus 
apžvelgiami baziniai mokinių 
poreikiai pagal A. Adler, dėl kurių 
nepatenkinimo kyla netinkamas 
elgesys, aptariama, kaip 
patenkinti mokinių poreikius, kad 
jis sumažėtų arba išnyktų.  

60 min. PDF 312 aud. Registracija 

https://bit.ly/Juzeniene_registracija
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROMtjMBsKmX5KoK0s1T89FL5UNDZMVkNaUjhNVkUySEsxWEExOFZCWVhKNS4u


PAMOKOS MOKSLEIVIAMS 

11.00–12.30  Praktinis 
kūrybiškumo 
ugdymo 
užsiėmimas 
pagal 
„Creative 
Platform“ 
metodiką 

Laima 
Paraukienė, 
Vaiva 
Chockevičiūtė 

Kūrybiškumo sesijos metu bus 
sprendžiamas realaus verslo 
iššūkis, ugdomi individualaus ir 
komandinio kūrybiškumo 
gebėjimai. 

90 min. VVF 503 aud. Registracija 

11.00–12.00  Krintančio 
peilio 
gaudymas, 
arba Kodėl 
ne visi 
investuotojai 
yra 
milijonieriai? 

Daiva 
Malakaitė 

Apie investavimo psichologiją ir 
investuotojų elgseną finansų 
rinkose. Kodėl nemaža dalis 
investuotojų finansų rinkose 
praranda savo pinigus? Kas valdo 
finansų rinkas: racionalus 
mąstymas ar emocijos? Kodėl 
investuotojai (būdami racionalūs) 
finansų rinkose priima 
iracionalius sprendimus ir patiria 
finansinių nuostolių? Seminaras 
skirtas vyresnių klasių mokiniams. 

60 min. EKF 420 aud. Registracija 

11.00–12.00 Virtualusis 
AŠ ir mano 
skaitmeninė 
drabužinė 

dr. Eugenija 
Strazdienė 

Gyvas skaitmeninės 3D aprangos 
kūrimo ir jos primatavimo ant 
virtualus avataro 
demonstravimas kartu su 
paskaita apie tai, kaip virtuali 
realybė keičia ne tik tradicinį 
mados podiumą, bet ir kiekvieno 
iš mūsų drabužinę. 

60 min. MTF 413 aud. Registracija 

12.10–13.10  Kurk ir 
eksperiment
uok 
gamindamas 
maistą 

Jurgita 
Lazdauskienė 

Eksperimentai virtuvėje. Kaip 
dekoruoti ir fotografuoti maisto 
produktus ar pagamintus 
patiekalus?  

Po paskaitos vyks protmūšis 
moksleiviams „Kas, kur, 
kaip?“  Suburk komandą, 
sužaisk klausimų  turą apie 
maistą, augalus, gyvūnus ir 
laimėk prizus! 

60 min. ATF 143 aud. Registracija 

12.10–13.10  Roboto 
valdymas 
telefonu 

Justinas 
Zailskas 
dr. Svetlana 
Kubilinskienė 

 

Roboto valdymo programėlės 
kūrimas. Mindstorms EV3 roboto 
valdymui  bus sukurta mobilioji 
aplikacija su App Inventor 2 
įrankiu.  Valdymui bus naudojami 
standartiniai telefono jutikliai – 
giroskopas, akselerometras. 

60 min. EIF 403 aud. Registracija 

 

https://forms.office.com/r/5qNMQP87mA
https://bit.ly/Malakaite_registracija
https://forms.office.com/r/xsBzv79aEs
https://forms.office.com/r/jBXbNFNwac
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROAMcNBbwRspAruM6OrZ-sRFUNjEwV0JMWFk1N0dLNjJKSzc2OFFWTlVESy4u

