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Socialinė atsakomybė, prasmingas ir efekty-
vus poveikis visuomenei, kokybiškas profesinis 
aukštasis mokslas, mokymosi visą gyvenimą są-
lygų sudarymas, nuolat tobulėjantys dėstytojai ir 
visa Lietuvos visuomenė, kokybės kultūra, darni 
gyvensena – tai sudėtinė Kolegijos vizija, tačiau 
su kiekviena diena kryptingai judanti pirmyn šių 
tikslų link. Su kiekvienais metais mes stipresni, 
darnesni ir atsakingesni.

Šiame kontekste norėčiau akcentuoti Valsty-
binę švietimo 2013–2022 m. strategiją, kurios 
tikslas yra įvardinti pagrindinius mūsų Lietuvos 
valstybės poreikius. Čia iškelta sumanios Lietuvos 
vizija – Lietuva turi tapti veikli, solidari, nuolat be-
simokanti. Būtent tokią aš regiu Vilniaus kolegiją, 
kuri geba sutelkti švietimo bendruomenę ir visus 
Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai 
lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies 
sėkmės (veiklumas), užtikrinant lygias galimybes. 
Norėčiau pažymėti, kad šis valstybei reikšmingas 
procesas yra neįmanomas be socialinės atsako-
mybės ir darnios plėtros principų įsisąmoninimo 
ir pritaikymo kasdienėje veikloje, nes darnus gy-
venimas ir darni valstybė gali susikurti tik efekty-
vaus ir socialiai atsakingo švietimo pagalba.

Šiandien darni plėtra ir socialinė atsakomybė 
yra ir įkvepiantis, ir įpareigojantis tikslas, kuriam 
keliami vis sudėtingesni uždaviniai, reikalaujan-
tys naujų kompetencijų ir įgūdžių.  Džiaugiuosi, 
kad šiandien esame jau nemažai nuveikę, todėl 
kviečiu visus susipažinti su metine Kolegijos so-
cialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskai-
ta. Jeigu matysite galimybę prisijungti prie mūsų 
socialiai atsakingų iniciatyvų ar tapti mūsų soci-
aliniais partneriais, Kolegijos durys jums visada 
atviros.

Nuoširdžiai Jūsų –
dr. Žymantė Jankauskienė

Kolegijos direktorė

VADOVO ŽODIS
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Kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros prioritetai – tai socialiai atsakingos vi-
suomenės puoselėjimas, darnių kompetencijų 
plėtra, didėjantis užimtumas, darbo rinkoje pa-
klausių ir atsakingų specialistų, kurie geba kurti 
pridėtinę vertę visuomenei, vadovaudamiesi 
darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės 
principais, rengimas. Socialinė atsakomybė ir 
darni plėtra reikalauja gilių visuomenės mąsty-
mo ir suvokimo pokyčių, taikomojo kūrybinio ir 
inovatyvaus požiūrio, ekonominių, socialinių ir 
aplinkosaugos struktūrų transformacijos, taip 
pat esminių pokyčių kuriant darnias inovacijas 
ir jas taikant, gaminant ir vartojant naujus tva-
rius produktus. Šia socialinės atsakomybės ir 
darnios plėtros ataskaita Kolegija siekia infor-
muoti savo bendruomenę, socialinius partne-
rius, visuomenę ir visas suinteresuotąsias šalis 
apie Kolegijos socialiai atsakingą veiklą, kryptis 
ir pasiekimus.

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. Kolegija dalyvauja 
Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. Uni-
ted Nations Global Compact) veikloje, tapdama 
šio tinklo nare įsipareigojo kurti bei skatinti vi-
suomenės gerovę, paremtą socialinės atsakomy-
bės ir darnios plėtros principais. Dalyvavimas JT 
Pasauliniame susitarime skatina veikti atsakingai 
ir vadovautis dešimčia universalių principų žmo-
gaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos 
ir kovos su korupcija srityse (daugiau informaci-
jos: https://www.unglobalcompact.org). Pagal šį 
Pasaulinį susitarimą Kolegija įsipareigojo teikti 
viešai kasmetines socialinės atsakomybės vei-
klos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija 
apie vykdomą ir planuojamą socialinę bei aplin-
kosaugos veiklą, įvertinami pasiekti rezultatai ir 

informuojamos suinteresuotosios šalys (esami 
ir būsimi studentai, Kolegijos alumnai, darbuo-
tojai, akademinė bendruomenė, socialiniai ir 
tarptautiniai partneriai, nevyriausybinės organi-
zacijos, švietimo ir kitos viešojo sektoriaus insti-
tucijos, visuomenė) apie Kolegijos, kaip socialiai 
atsakingos įstaigos, veiklos praktiką.

Švietimas yra svarbiausia socialinės atsakomy-
bės ir darnios plėtros prielaida. Švietimas keičia 
žmonių požiūrį, plečia jų gebėjimus ir ugdo to-
kias kompetencijas, kurios būtinos kurti darnų, 
tvarų ir saugų pasaulį. Švietimo funkcija yra ne 
tik skatinti diskusiją ir žinių sklaidą apie darnos 
palaikymą, bet ir apimti socialinės atsakomybės 
bei darnios plėtros koncepcijos evoliuciją nuo 
vizijos iki praktinio taikymo lokaliai tinkamomis 
formomis. Šiame procese vienas svarbiausių 
profesinio aukštojo mokslo elementų – tai ple-
čiamos studentų, akademinės bendruomenės, 
darbuotojų kompetencijos, sąlygojančios dar-
naus vystymosi siekių įgyvendinimą. Sisteminis 
socialinės atsakomybės ir darnios plėtros švie-
timas leidžia ugdyti asmeninę socialinę atsako-
mybę, t. y. principo „pradėk nuo saves” taikymą 
kasdieniame gyvenime ir profesinėje veikloje, 
socialiai atsakingame vartojime ir aplinkosaugos 
elgsenoje.

Kolegija siekia plėtoti į darną ir socialinę at-
sakomybę orientuotą kultūrą tarp akademinės 
bendruomenės, Lietuvos visuomenėje, stipri-
nant socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
veiklos vertės suvokimą bei įprasminimą prakti-
koje:

• skatinant Kolegijos bendruomenę domėtis 
darnaus vystymosi temomis, puoselėti as-
meninę ir profesinę socialinę atsakomybę, 

Kolegijos socialinė 
atsakomybė ir darni plėtra 1
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ugdyti socialiai atsakingas ateities specialis-
tų kartas;

• atstovaujant Lietuvai Jungtinių Tautų Pasau-
liniame Susitarime ir remiant šio susitarimo 
principus;

• bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 
socialiniais partneriais, kurie plėtoja dar-
naus vystymosi ir socialinės atsakomybės 
idėjas, įgyvendinant bendrus projektus ir 
dalinantis gerąja praktika;

• šviečiant Lietuvos visuomenę socialinės at-
sakomybės ir darnios plėtros temomis.

Vilniaus kolegijoje veikia Darbo taryba, kuri 
yra nepriklausomas kolegialus VK darbuotojų 
atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų 
profesines, darbo, ekonomines ir socialines tei-
ses bei interesus. Taryba, vykdydama savo funk-
cijas, atsižvelgia į visų VK darbuotojų teises ir 
interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, 
jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių dar-
buotojų, laikosi geranoriškumo ir pagarbos tei-

sėtiems darbdavio interesams principų. Visomis 
pastangomis Kolegija siekia būti geru darbdaviu 
ir įgyvendinti darnaus ir socialiai atsakingo dar-
bo praktiką, užtikrindama šiuos prioritetus savo 
kasdienėje veikloje:

• saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, tin-
kamos darbo sąlygos;

• lygių galimybių užtikrinimas;
• lygių darbo sąlygų sudarymas įvairių sociali-

nių grupių atstovams;
• pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga dar-

bo vietoje;
• darbuotojų kompetencijų tobulinimas tiek 

vidinių, tiek išorinių mokymų / kursų pagal-
ba;

• darbuotojų kompetencijų tobulinimas per 
tarptautines mainų programas, dėstytojų ir 
darbuotojų stažuotes užsienio įmonėse bei 
organizacijose;

• galimybės darbuotojams mokytis visą gyve-
nimą.
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Nuo 2018 m. Kolegijos Mokslo skyrius orga
nizuoja ir užtikrina efektyvią Kolegijos darnios 
plėtros ir socialinės atsakomybės plėtros ir 
stebėsenos veiklą Vilniaus kolegijoje, kaupia 
duomenis ir juos analizuoja, siekiant vertinti 
ir plėtoti Kolegijos darnios plėtros ir socialinės 
atsakomybės iniciatyvas ir skatinti tikslingą ir 
sistemingą darnios plėtros, darnių inovacijų ir 
kūrybiškumo politiką ir praktiką visuose Kolegi-
jos fakultetuose, siekdamas:

• populiarinti kūrybiškumo, inovacijų, socia-
linės atsakomybės ir darnios plėtros idėjas 
tarp Kolegijos darbuotojų ir visuomenės 
narių;

• tobulinti Kolegijos akademinės bendruo-
menės kompetencijas kūrybiškumo, ino-
vacijų, socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros tematika, rengiant kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus ir mokymus;

• rengti mokslinius ar mokslo populiarinimo 
leidinius kūrybiškumo, inovacijų, socialinės 
atsakomybės ir darnios plėtros tematika;

• dalyvauti Kolegijos projektinėje veiklo-
je, susijusioje su kūrybiškumo, inovacijų, 
socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
skatinimu;

• konsultuoti Kolegijos akademinę bendruo-
menę ir tyrėjus kūrybiškumo, inovacijų, 
socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
temomis;

• teikti pasiūlymus kūrybiškumo, inovacijų, 
socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
skatinimo klausimais.

2019 m. Kolegijos Mokslo skyrius suforma-
vo Kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros rodiklius, pagal kuriuos yra planuojama, 
analizuojama ir įgyvendinama Kolegijos socialiai 
atsakinga veikla. Taip pat nuo 2018 m. Kolegijos 
Mokslo skyrius aktyviai įgyvendina darbuotojų 
mokslinių kompetencijų plėtrą, vykdydamas su 
socialine atsakomybe ir darnia plėtra susijusius 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus:

„Kolegijos socialinės atsakomybės ir darniosios 
plėtros principai bei organizacijos politikos for-
mavimas.“ Šie mokymai buvo skirti supažindinti 
Kolegijos bendruomenę su socialinės atsakomy-
bės ir darnios plėtros samprata, pasauline prak-
tika, akcentuojant švietimo institucijų galimybes 
(3 akad. val. mokymus vedė VK Mokslo skyriaus 
darbuotoja doc. dr. Giedrė Brazdauskaitė);

„Kūrybiškumas ir inovatyvumas akademinėje 
ir mokslinėje veikloje: vaidmuo aukštojo mokslo 
stiprinimui, visuomenės gerovei ir darniai plė-
trai.“ Šie mokymai buvo skirti supažindinti su ino-
vatyvumo ir kūrybiškumo svarba ir galimybėmis 
akademinėje ir mokslinėje veikloje (3 akad. val.  
mokymus vedė VK Mokslo skyriaus darbuotoja 
doc. dr. Giedrė Brazdauskaitė);

„Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
ataskaitų rengimas.“ Šie mokymai buvo skirti 
suteikti Kolegijos fakultetų atstovams reikiamas 
kompetencijas, kaip plėtoti socialinę atsakomybę 
ir darnią plėtrą fakultetų veikloje, kokiais rodi-
kliais ir prioritetais vadovautis ir kaip rengti šios 
veiklos ataskaitas (3 akad. val. mokymus vedė VK 
Mokslo skyriaus darbuotoja doc. dr. Giedrė Braz-
dauskaitė).

Kolegijos socialinės 
atsakomybės ir darnios 

plėtros stebėsena ir analizė

2
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Nuo 2018 m. Kolegijos Mokslo skyrius taip pat 
rengia metines Kolegijos darnios plėtros ir so-
cialinės atsakomybės ataskaitas, kurios yra tiek 
sudėtinė Kolegijos metinės ataskaitos dalis (prie-
das), tiek oficiali ataskaita, pateikiama JT Pasau-
liniam Susitarimui, ją Kolegija įsipareigojo teikti 
viešai, nurodydama informaciją apie vykdomą ir 
planuojamą socialinę bei aplinkosaugos veiklą, 

įvertindama pasiektus rezultatus ir informuo-
dama suinteresuotąsias šalis apie savo, kaip so-
cialiai atsakingos įstaigos, veiklos praktiką. Šios 
ataskaitos tikslinės grupės – tai esami ir būsimi 
Kolegijos studentai, Kolegijos alumnai, darbuo-
tojai, socialiniai ir tarptautiniai partneriai, nevy-
riausybinės organizacijos, švietimo ir kitos viešo-
jo sektoriaus institucijos, ir plačioji visuomenė. 



7

Kolegija plėtoja taikomųjų mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros (TMTEP) bei pro-
fesionaliojo meno veiklą, siekdama didinti jos 
konkurencingumą ir atlikdama į socialinę atsa-
komybę bei darnią plėtrą nukreiptus tyrimus, 
didindama Kolegijos mokslinį potencialą dar-
naus vystymosi ir socialinės atsakomybės srity-
se bei skatindama mokslinių projektų ir mokslo 
darbų leidybą bei jų viešą prieinamumą. Į soci-
alinę atsakomybę ir darnią plėtrą orientuoti tai-
komieji moksliniai tyrimai apima tokias veiklas:

• taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas dar-
naus vystymosi, socialinės atsakomybės, 
aplinkosaugos politikos ir valdymo temo-
mis, mokslo publikacijų ir mokslinių projek-
tų rengimas;

• darnaus vystymosi tendencijų ir naujovių 
stebėsena pasaulyje, skatinant naujų idėjų 
plėtrą TMTEP veikloje, studentų baigia-
muosiuose darbuose;

• nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir prak-
tinių konferencijų, seminarų ir kitų renginių 
organizavimas, siekiant plėtoti darnaus 
vystymosi ir socialinės atsakomybės idėjas 
bei skleisti tyrimų įžvalgas.

Jau daugelį metų VK akademinė bendruo-
menė aktyviai dalyvauja taikomuosiuose moks-
liniuose tyrimuose, susijusiuose su socialinės 
atsakomybės ir darnios plėtros tematika. Pavyz-
džiui, 2019 m. balandžio 17 d. Agrotechnologi-
jų fakultete vyko mokslinė-praktinė studentų 
konferencija „Šiuolaikinės technologijos darniai 
aplinkai 2019“, kurios tikslas – skatinti tyrėjus 
dalyvauti TMTEP veikloje, keistis informacija 
apie šiuolaikinių technologijų taikymą siekiant 
darnios aplinkos bei formuoti atvirą lyderius 
įkvepiančią kūrybinę aplinką. Konferencijoje 
dalyvavo lektoriai iš Kolegijos, Utenos kolegijos, 
Lietuvos agrarinių mokslų instituto, Aplinkos ap-
saugos agentūros Aplinkos tyrimų departamen-
to, UAB Aart21 bei Agrotechnologijų fakulteto 
studentai ir dėstytojai. Konferencijos metu buvo 
akcentuota, kad darnus vystymasis – pagrindi-
nė ilgalaikė pasaulio vystymosi ideologija, todėl 
kiekvienas sprendimas ir kiekviena inovacija turi 
atitikti darnaus vystymosi principus, siekiant iš-
vengti neatitaisomos žalos žmonijai, gamtos iš-
tekliams, ir nesukelti pavojaus ateities kartoms. 
Konferencijos metu buvo nagrinėti taupaus ir 
palankaus aplinkai vartojimo aspektai, klimato 
kaitos įtaka fenologiniams reiškiniams, kenks-

Į socialinę atsakomybę ir 
darnią plėtrą orientuota 

taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros bei profesionaliojo 

meno veikla

3
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mingų medžiagų ir atliekų bei teršalų kiekio ma-
žinimo problemos. „Svarbiausia pradėti. Net ir 
geriausia idėja yra nieko verta, jeigu ir tik lieka 
idėja. O geros idėjos yra tos, kurios sugeba žmo-
nių gyvenimą padaryti bent šiek tiek patogesnį, 
darnesnį“, – savo pranešime teigė Augustas Ale-
šiūnas, UAB Art21 direktorius. Konferencijoje 
dalyvavo 84 dalyviai, perskaityti 27 pranešimai 
agrobiologijos, aplinkotvarkos, maisto, chemi-
jos, aplinkosaugos, veterinarijos tematika. Stu-
dentams buvo puiki galimybė panaudoti studijų 
metu įgytas žinias, bendradarbiaujant su dėsty-
tojais atlikti tyrimus, stebėti jų kaitą, skleisti re-
zultatus, dalintis naujomis idėjomis, kūrybiškai 
spręsti eksperimentines ir teorines problemas.  

Kolegijos tyrėjai taip pat aktyviai dalyvavo 
ir mokslo partnerių organizuotose mokslinė-
se konferencijose, susijusiose su darnia plėtra 
ir socialine atsakomybe. Pavyzdžiui, 2019 m. 
kovo 28 d. Menų ir kūrybinių technologijų fa-
kulteto atstovai dalyvavo tarptautinėje moks-
linėje-praktinėje konferencijoje „Darnaus vys-
tymosi aspektai: teorija ir praktika“, kurią jau 
šeštąjį kartą organizavo Utenos kolegijos Verslo 
ir technologijų fakultetas. Plenariniame posėdy-
je prof. dr. Eugenijos Strazdienės ir absolventės 
Monikos Jakutytės (Kolegija) pranešime buvo 
pristatytas mados procesų skaitmenizavimas 
aplinkos tvarumo kontekste. Lektorė Asta Kisie-
liūtė savo pranešimu „Sąmoningo vartojimo filo-
sofija: kodėl tampame nesibaigiančio vartojimo 
grandinės dalyviais?“ pasakojo apie perteklinį 
vartojimą ir planetos resursų švaistymą, skatino 
prisidėti prie gamtos išteklių išsaugojimo. Kon-
ferencijos sekcijoje „Dabarties specialistų ren-
gimo klausimai“ Menų ir kūrybinių technologijų 
fakulteto dekanė, profesorė dr. Birutė Žygaitienė 
ir Mados dizaino katedros vedėja, lektorė Silvija 
Grušnienė pristatė pranešimą „Socialinės atsa-
komybės ir meno projektai Vilniaus kolegijoje“, 
lektorės Violeta Bytautaitė ir Raminta Kalvaitie-
nė pristatė pranešimą „Individuali mada: kūry-
binė dekonstrukcija“. Jaunųjų tyrėjų sekcijoje 
,,Žmogaus sveikata ir socialinė aplinka“ lektorė 
Asta Kisieliūtė su absolventėmis Dovile Martu-
sevičiūte ir Agne Revuckaite savo pranešimais 
skatino susimąstyti apie sąmoningo vartojimo 
filosofiją.

Minint Pasaulinę vandens dieną kovo 22 d. 
Kolegijos Agrotechnologijų fakulteto III kurso 
Cheminės analizės studijų programos studentai 
Agnė Abramavičiūtė ir Mantas Gecevičius skaitė 
pranešimą „Jeruzalės ir Baltupių tvenkinių van-
dens užterštumo biogeninėmis ir organinėmis 
medžiagomis palyginamoji charakteristika“ Kau-
no kolegijos organizuotoje respublikinėje moks-
linėje-praktinėje konferencijoje „Vandens ište-
klių išsaugojimas darnaus vystymosi kontekste“. 
Konferencijos tikslas – skatinti studentus, dėsty-
tojus, mokslo ir verslo subjektus domėtis koky-
biško vandens išteklių apsauga ir įtaka žmogaus 
sveikatai, darniu vystymu, ugdyti sąmoningumą 
ir sudaryti sąlygas diskusijai, skatinant tarpinsti-
tucinį bendradarbiavimą – subūrė mokslininkus, 
medikus, aukštųjų mokyklų lektorius, verslo pa-
saulio atstovus bei studentus pasidalijimui ži-
niomis aptariant vandens paradigmą, vandens 
reikšmę Jungtinių Tautų kontekste, akcentuojant 
vandens standartus Baltijos jūros apsaugai. Pra-
nešėjai pristatė atliktų tyrimų inovatyvių techno-
logijų panaudojimo užteršto vandens valymui, 
Kauno apskrities maudyklų mikrobinės taršos 
vertinimo ir kt. rezultatus, suteikė informacijos 
apie geriamojo vandens kokybę. Neatsitiktinai 
konferencijos diena sutapo su Kaune minima Lai-
mės diena, kurioje visuomenei pasiūlyta per 100 
skirtingų iniciatyvų, nes tik sveikas, tausojantis 
gamtos išteklius žmogus gali būti laimingas.

2019 m. gegužės 16 d. Kolegijos Pedagogikos 
fakultete buvo organizuota respublikinė konfe-
rencija „Moteris – socialinio verslo kūrėja: Hil-
lary projekto patirtis“. Renginyje aptarti moterų 
įgalinimo versle klausimai, socialinio verslumo 
aktualumas darnios plėtros politikos kontekste, 
verslumo ugdymo problemos, sėkmingo moterų 
vykdomo socialinio verslo pavyzdžiai, pristatytos 
socialinio verslo idėjos. Konferencijos metu buvo 
išrinkti ir geriausi nacionaliniame moterų įkurtų 
startuolių konkurse pristatyti socialinio verslo 
projektai. Nuotraukoje nacionalinio konkurso 
laimėtojų vertino komisija: asociacijos „Lithua-
nian ICT Cluster“ eksporto ir plėtros vadovė, VšĮ 
„Versli Lietuva“ verslo konsultantė Irmina Valytė; 
knygų regintiems ir neregiams projektų autorė, 
viena iš socialinio verslo pradininkių Lietuvoje, 
2016 m. nacionaliniuose lygybės ir įvairovės ap-
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dovanojimuose pelniusi Metų proveržio nomi-
naciją VšĮ „Verslas ar menas“ direktorė ir leidėja 
Eglė Jokužytė; Edukacinio bendruomenės centro 
„Miesto laboratorija“ įkūrėja ir projektų vadovė, 
sugebėjusi suburti Vilniaus m. Antakalnio mi-
krorajono bendruomenę, Goda Sosnovskienė; 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo 
ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio 
ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Ja-
siukevičienė; Kolegijos Pedagogikos fakulteto ir 
Mykolo Romerio universiteto lektorė, studenčių, 
kūrusių socialinio verslo idėjas, kuratorė Asta 
Januškevičiūtė; Kolegijos Pedagogikos fakulteto 
lektorė, studenčių, kūrusių socialinio verslo idė-
jas, kuratorė Loreta Trakinskienė; Kolegijos Elek-
tronikos ir informatikos fakulteto Partnerystės ir 
projektų skyriaus vedėja Eliza Norkuvienė.

2019 m. Verslo vadybos fakultete buvo inici-
juotas projektas – Kolegijos socialinės atsakomy-
bės ir darnios plėtros įgyvendinimo tyrimai ir tai-
komųjų darnių inovacijų laboratorijos sukūrimas 
(projekto autorė ir tyrimų grupės vadovė doc. 
dr. Giedrė Brazdauskaitė), kuriuo siekiama siste-

mingai plėtoti Kolegijos socialinės atsakomybės 
ir darnios plėtros įgyvendinimo eigą, pritaikant 
naujas darnias mokslo inovacijas ir naują mokslo 
infrastruktūrą, siekiant sukurti taikomųjų darnių 
inovacijų laboratoriją, remiantis užsienio univer-
sitetų gerąja praktika – kaip Kembridžo universi-
teto laboratorija Living Laboratory for Sustaina-
bility, kuri leistų atlikti darnių inovacijų taikymo 
tyrimus,  eksperimentus ir plėtoti darnių inovaci-
jų taikymo galimybes ir inovatyvius sprendimus.

2019 m. Verslo vadybos fakultete buvo inici-
juotas projektas – Kolegijos taikomojo kūrybiš-
kumo mokslinės platformos plėtra ir taikomojo 
kūrybiškumo laboratorijos sukūrimas (projekto 
autorė ir tyrimų grupės vadovė doc. dr. Giedrė 
Brazdauskaitė), kuriuo siekiama plėtoti Kolegijos 
taikomojo kūrybiškumo mokslinę platformą ir 
sukurti taikomojo kūrybiškumo laboratoriją, kuri 
leistų efektyviai atlikti taikomojo kūrybiškumo 
tyrimus, pritaikant naujus taikomojo kūrybišku-
mo instrumentus ir plėtojant naujas taikomojo 
kūrybiškumo tobulinimo galimybes.
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Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
švietimo tikslas – ugdyti kompetencijas, svar-
bias profesinei ir visuomeninei veiklai bei as-
mens saviraiškai, kurios skatina darnų vystymą-
si ir socialiai atsakingą elgesį. Darnios plėtros 
kompetencijų plėtra yra kompleksinė ir tarp-
disciplininė, ji integruoja skirtingus mąstymo 
metodus, sprendimų modeliavimus ir proble-
mų prieigas. Šiame procese svarbu akcentuoti 
tokias kompetencijas:

• tarpdalykinis požiūris ir sistemiškumas, 
darnios plėtros tarpdalykinių aspektų išma-
nymas;

• sisteminis mąstymas – reiškinių ir proble-
mų kompleksiškumo suvokimas, visuminis 
požiūris, tarpdalykinių ryšių supratimas;

• kritinis mąstymas, gebėjimas formuluoti 
klausimus, kuriems reikia analizės; gebė-
jimas kvestionuoti normas, praktikas ir 
nuomones, siekiant įvertinti savo paties 
vertybes, suvokimą ir veiksmus darnios 
plėtros kontekste.

• kūrybiškas ir inovatyvus mąstymas, naujų 
idėjų generavimo formų taikymas, į naujus 
darnius sprendimus ir į inovacijas orientuo-
tas mąstymas;

• į ateities perspektyvą orientuotas mąsty-
mas;

• mokymasis (žinių taikymas) įvairiuose rea-
laus gyvenimo kontekstuose;

• sprendimų priėmimas neapibrėžtose situa-
cijose (nesant išsamios informacijos), gebė-
jimas valdyti kritines ir rizikingas situacijas;

• socialinė profesinės veiklos atsakomybė;
• socialinės kompetencijos kaip bendradar-

biavimas / darbas komandoje, demokratiš-

kas dalyvavimas priimant sprendimus;
• sisteminio mąstymo kompetencijos, t. y. 

gebėjimai atpažinti ir suprasti santykius ir 
analizuoti kompleksines sistemas, skatinti 
sisteminį mąstymą;

• norminės kompetencijos, t.y. gebėjimai su-
prasti ir įvertinti normas ir vertybes, kurios 
lemia asmeninius veiksmus, bei perteikti 
darnumo vertybes, principus, ir prioritetus;

• savivokos kompetencijos, t.y. asmeniniai 
gebėjimas įvertinti savo paties veiksmus 
darnios aplinkos kontekste, savo indėlį ir 
poveikį tiek visuomenei, tiek aplinkai;

• strateginio valdymo kompetencijos, t.y. 
gebėjimai kurti ir įgyvendinti prioritetus, 
kurie plėtoja darnumą įvairiuose lygmeny-
se siekiant strateginių tikslų.

Nuo 2018 m. Kolegijos Mokslo skyrius aktyviai 
įgyvendina darbuotojų darnios plėtros kompe-
tencijų plėtrą, vykdydamas su socialine atsako-
mybe ir darnia plėtra susijusius darbuotojų kvali-
fikacijos kėlimo mokymus, orientuotus į aukščiau 
išvardintų kompetencijų plėtrą:

• „Kolegijos socialinės atsakomybės ir dar-
niosios plėtros principai bei organizacijos 
politikos formavimas“ (3 akad. val. moky-
mus vedė VK Mokslo skyriaus darbuotoja 
doc. dr. Giedrė Brazdauskaitė);

• „Kūrybiškumas ir inovatyvumas akade-
minėje ir mokslinėje veikloje: vaidmuo 
aukštojo mokslo stiprinimui, visuomenės 
gerovei ir darniai plėtrai“ (3 akad. val. mo-
kymus vedė VK Mokslo skyriaus darbuotoja 
doc. dr. Giedrė Brazdauskaitė);

• „Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 

Darnios plėtros 
kompetencijų ugdymas 4
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ataskaitų rengimas“ (3 akad. val. mokymus 
vedė VK Mokslo skyriaus darbuotoja doc. 
dr. Giedrė Brazdauskaitė).

Pažymėtina, kad įvairios tematinės darnios 
plėtros kompetencijos yra plėtojamos daugelyje 
Kolegijos fakultetų. Pavyzdžiui, 2019 m. rugsė-
jo–spalio mėn. Pedagogikos fakultete migracijos 
ekspertas dr. Karolis Žibas ir edukologas Jogai-
la Vaitekaitis vedė mokymus „Kaip mokyti apie 
globalaus pasaulio iššūkius? Kritinio mąstymo 
ugdymas per tarptautinės migracijos ir darnaus 
vystymosi procesų analizę“. Šie kursai buvo orga-
nizuojami pagal agentūros EuropeAid remiamą 
projektą „Gebėjimų ugdymas bendradarbiau-
jant: Europos NVO ir universitetų tinklas globa-
liam švietimui migracijos, saugumo ir darnaus 
vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusia-
me pasaulyje“ („InterCap“). Nuotraukoje migra-
cijos ekspertas dr. Karolis Žibas ir edukologas Jo-
gaila Vaitekaitis, Kolegijos Pedagogikos fakulteto 
lektorė dr. Natalija Ignatova, docentė ir Socialinės 
gerovės katedros vedėja dr. Dalia Kačinaitė-Vru-
bliauskienė ir lektorė Aušra Simoniukštytė.

Kolegijos Pedagogikos fakultete vyko ypatin-
ga kompetencijų plėtros iniciatyva – „Erasmus+“ 
suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Su-
augusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulini-
mas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje“. 
Projektui vadovauja Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centras. Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti 
gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems as-
menims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kė-
limą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų suaugusiųjų 
asmenų švietimą šiuo klausimu bei kurti inovaty-
vias mokymosi aplinkas ir programas užtikrinant 
kokybišką ir kūrybingą suaugusių kurčiųjų asme-
nų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais. Pro-
jekto partneriai – Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras, Kolegijos Pedagogikos fakultetas 
ir UAB „LGK Plius“. Nuotraukoje Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro direktorė Inga Minkevičienė, 
docentė ir Socialinės gerovės katedros vedėja dr. 
Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Lietuvių gestų 
kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinio sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Svetlana Beniušienė, 
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus te-
ritorinio skyriaus vedėja Danguolė Dragūnienė ir 
UAB „LGK Plius“ atstovė Gedvilė Diržiūtė.

Darnios plėtros kompetencijos apima ir  inova-
tyvių gebėjimų ugdymą, kurie padeda atnaujinti 
mokymo procesą ir pritaikyti studijas naujiems 
poreikiams. Pavyzdžiui, Agrotechnologijų fakulte-
te inovatyvaus seminaro metu dėstytojai mokėsi 
pritaikyti studijų procese mobilias aplikacijas (QR 
kodo skaitytuvas Mindly (mind mapping), mi-
Mind – Easy Mind Mapping, Snapseed (photo edi-
ting app), Pixlr (photo editing app) tinkamas tiek 
kompiuteriams, tiek išmaniesiems telefonams, 
kurias taikydamas dėstytojas galės užtikrinti grįž-
tamąjį studentų ryšį, paskatinti studentus klausti 
bei atsakyti į dėstytojo pateiktus klausimus, daly-
vauti grupiniuose darbuose, trumpose apklauso-
se. Mokymus vedė Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Edukacinių kompetencijų grupės vy-
riausioji specialistė dr. Gražina Droessiger.

Daugelis Vilniaus kolegijoje organizuojamų 
seminarų yra orientuoti į konkrečias, specifines 
temas, turinčias tiesioginį poveikį darniai plėtrai 
ir yra itin svarbūs tam tikrų sričių dėstytojų kva-
lifikacios kėlimui. Pavyzdžiui, 2019 m. lapkričio 
20 d. Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės 
medicinos katedroje vyko seminaras „Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje gal-
vijininkystėje diegiant inovatyvias bandos valdy-
mo, genetikos gerinimo ir šėrimo technologijas“. 
Šiame seminare pranešėjai G. Kascėnas (UAB 
„Litgenas“), dr. E. Gedgaudas (Lietuvos galvijų 
veisėjų asociacija) ir T. Karalis (UAB Alltech) se-
minaro dalyvius supažindino su pašarų panau-
dojimu pieno ūkiuose mažinant šiltnamio efek-
tą sukeliančių dujų emisiją, su Ecco feed bulių 
spermos ypatumais ir jos panaudojimu Lietuvos 
ūkiuose, taip pat pristatė pažangią kompiuterinę 
bandos valdymo programą bei Lietuvos karvių ir 
telyčių sėklinimo analizės duomenis.  Šio semina-
ro metu dalyviai sužinojo, jog net 18 proc. už kli-
mato šiltėjimą sukeliančią dujų emisiją yra atsa-
kingas būtent gyvulininkystės sektorius. Siekiant, 
kad visuotinis atšilimas būtų mažesnis nei 20° C, 
Lietuvos pienininkystės ūkiuose bus taikomi ino-
vatyvūs gyvulių šėrimo metodai su atitinkamais 
priedais – probiotikais, gyvomis mielėmis, fer-
mentiniais preparatais (NRG 100), taip pat skiria-
ma daug dėmesio genetikai bei bandos valdymui.

Darnios plėtros kontekste taip pat yra itin 
svarbus atsakingo verslumo skatinimas, ypač 
skatinant ateities kartas kurti inovatyvius, pažan-
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gius ir darnius verslus. Šiame kontekste galime 
akcentuoti Pedagogikos fakultete vykdomą pro-
jektą Entrepreneurship in Initial Primary Teacher 
Education (EIPTE) / Verslumas pradinio ugdymo 
pedagogų rengime. Šio projekto pagrindinis tiks-
las – diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų 
ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant 
pradinio ugdymo pedagogus. Be kitų prasmin-
gų projekto veiklų, kaip pagrindinis projekto re-
zultatas numatomas metodinis leidinys, skirtas 
aukštosioms mokykloms, rengiančioms pradinio 
ugdymo pedagogus. Leidinyje, išleistame viso-
mis projekto partnerių valstybinėmis kalbomis, 
numatoma pateikti studijų modulius, kurie galė-
tų būti lanksčiai integruoti ir pritaikomi įvairiuose 
kontekstuose. Ši priemonė bus parengta ištiriant 
įvairius egzistuojančius nacionalinius ir Europi-
nius išteklius, juos papildant ir sukuriant naują 
produktą, atsižvelgiant į partnerių kontekstą 
ir kt. Projekte numatomas priemonės pilotinis 
išbandymas ir naudotojo vadovo parengimas. 
Kiekvienas iš projekto partnerių yra atsakingas 
už tam tikrą sritį pagal šalies ar įstaigos patirtį: 
verslumo kompetencijų ugdymas pedagogų ren-
gime (University of Deusto, Ispanija, ir University 
College Sjaelland, Danija), nuotoliniai semina-
rai ir e-mokymosi organizavimas (Mid-Sweden 
University, Švedija), tarpdisciplininis tiriamasis 
požiūris į verslumo ugdymą (Leuphana Univer-
sity Lüneburg, Vokietija), verslumo ugdymas 
per NVO (Technichus, Švedija, ir Danish Foun-
dation for Entrepreneurship, Danija), verslumo 
ugdymas per meną ir muziką pdagogų rengime 
(Artesis Plantijn, Antwerp, Belgija), verslumo 
ugdymas įstatymų leidybos / politikos aspektu 
(Vilniaus kolegija). 2020 m. kovo 31–balandžio 
6 d. vyko trečioji jau įpusėjusio EIPTE projek-
to (Entrepreneurship in Initial Primary Teacher 
Education) intensyvi Studijų savaitė ir ketvirtasis 
partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 9 Pra-
dinio ugdymo pedagogikos studentai ir 4 fakulte-
to dėstytojos. 

Socialinė atsakomybė ir efektyvi darni plėtra 
taip pat reikalauja lyderystės ir pokyčių valdymo 
kompetencijų. 2019 m. gruodžio 12–13 d. Menų 
ir kūrybinių technologijų fakultete dr. Oksana 
Kietavičienė vedė seminarą „Vadovavimo, ly-
derystės ir pokyčių valdymo gebėjimų tobulini-
mas“. Akcentuota lyderystės svarba, išanalizuo-
tos lyderio savybės, jų raiška suteikė galimybes 
siekti teigiamų pokyčių tobulinant tiek asmeni-
nes kompetencijas, tiek planuojant teigiamus 
pokyčius organizacijoje.

Komunikacijos efektyvumas ir informacijos 
valdymas yra svarbi pažangios darnios plėtros 
prielaida. 2019 m. gruodžio 19–20 d. Menų ir 
kūrybinių technologijų fakultete dr. Oksana Kie-
tavičienė vedė seminarą „Komunikacijos ir in-
formacijos valdymo kompetencijų tobulinimas”, 
kurio metu teorines žinias galima buvo pritaikyti 
praktikoje ir įsitikinti, kokia svarbi yra komunika-
cija ir informacijos valdymas. Įdomios užduotys 
suteikė galimybes išryškinti stipriąsias puses, pa-
žinti kolegas, įgyti žinių ir gebėjimų.

Pažymėtina, kad Vilniaus kolegijoje vyksta vis 
daugiau kvalifikacijos kėlimo seminarų pagal ati-
tinkamas specialistų kryptis, kurie turi įtakos dar-
niai plėtrai. Pavyzdžiui, 2019 m. lapkričio 20 d. į 
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą susirin-
kę Vilniaus rajono technologijų mokytojai dalyva-
vo MTF kvalifikacijos kėlimo seminare „Tekstilės 
dekoravimo technikos“. Seminarą vedė Mados 
dizaino katedros Praktikų centro vadovė, lektorė 
Gražina Skripkienė. Seminaro dalyviai susipažino 
su tradicinių ir inovatyvių tekstilės dekoravimo 
technikų gausa. Šiandieniniame tvarios mados 
kontekste buvo mokomasi atsakingai panaudoti 
tekstilės atraižas, išmokti įvairių tekstilės dekora-
vimo technikų siekiant atnaujinti, dekoruoti dra-
bužius ar pasigaminti originalių aksesuarų, deko-
ro elementų. Technologijų mokytojai sėkmingai 
įgyvendino savo meninius sumanymus, tobulino 
profesines, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingu-
mo kompetencijas. 
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Efektyvi socialinė atsakomybė ir darni plėtra 
yra susijusi su darnių inovacijų kūrimu, todėl 
Kolegija skatina dėstytojų ir studentų kūrybi-
nį ir inovatyvų mąstymą, siekdama parengti 
darbo rinkai tokius specialistus, kurie turėtų 
naujausias žinias apie darnias inovacijas ir mo-
kėtų jas taikyti, patys gebėtų kurti inovacijas, 
paremtas darnaus vystymosi principais. Šiame 
procese svarbūs tokie prioritetai:

• studentų ir dėstytojų novatoriškumo ir 
kūrybiškumo plėtotė, skatinant dėstyto-
jus taikyti modernius, kūrybišką mąstymą 
puoselėjančius studijų modelius;

• naujų mokymosi metodų diegimas studi-
jose ir kompetencijų tobulinimo kursuose, 
skatinant aktyvų, savalaikišką, į realias 
aplinkosaugos, socialinė ir ekonomines 
problemas orientuotą mokymąsi, plėtojant 
lanksčias mokymosi ir studijų formas;

• darnių inovacijų plėtra, skatinant domėtis 
naujausiomis aplinkai palankiomis inovaci-
jomis ir jų diegimo galimybėmis;

• taikomojo kūrybiškumo ir į inovacijas 
orientuoto mąstymo, kuris naudojamas 
inovatyvių idėjų paieškai, kūrimui ir įgy-
vendinimui ir kurio pagalba kūrėjai projek-
tuoja naujus produktus, paslaugas, inova-
tyvaus sprendimo koncepcijas ir sistemas, 
plėtra.

Taikomojo kūrybiškumo ir tarpdiscipliniškumo 
plėtra įgyvendinama visuose Kolegijos fakulte-
tuose. Nors kūrybiškumas ir inovatyvumas yra 
esminiai konkurencingo verslo aspektai, moksli-

nėje ir praktinėje erdvėje pasigendama efektyvių 
verslo kūrybiškumą skatinančių metodų ir naujų 
koncepcijų, ypatingai tokių, kurie yra orientuo-
tos į praktinį pritaikymą ir skirtingų verslo sekto-
rių specifiką. Atsižvelgdama į šį aktualų poreikį, 
Kolegija skatina dėstytojus plėtoti į kūrybiškumą 
ir inovacijas orientuotus tyrimus, leidžia tarp-
tautinį mokslinį žurnalą Journal of Creativity 
and Business Innovation, organizuoja tarptauti-
nes mokslines konferencijas, kurios sutelkia viso 
pasaulio mokslininkus, tiriančius kūrybiškumą 
ir verslo inovacijas. Visa minėta integrali veikla 
sukuria Kolegijos efektyvią mokslinę kūrybišku-
mo ir inovacijų platformą, kuri suteikia galimybę 
aktyviai plėtoti ir skleisti naujas mokslines idėjas 
bei tyrimų rezultatus.

Taikomojo kūrybiškumo veikla ypač akty-
vi Verslo vadybos fakultete, kuriame dirbama 
pagal danų mokslininkų parengtą „Kūrybinės 
aikštelės“ (angl. Creative Platform) metodiką. 
Šią veiklos kryptį ženkliai įkvėpė Verslo vadybos 
fakulteto koordinuojamas projektas Creativi-
ty and Business Innovations, kuris leido sukurti 
Lietuvoje unikalią, tarptautinę, jungtinę, trijų 
šalių aukštojo mokslo institucijų vykdomą, studi-
jų programą, orientuotą į kūrybiškumo plėtrą ir 
inovatyvių sprendimų kūrimą (projekto Nr. VP1-
2.2-ŠMM-07-K-02-078).  

2019 metais spalio mėnesį Verslo vadybos fa-
kultete lankėsi dr. Christian Byrge, Creative Plat-
form metodikos kūrėjas. Keturias dienas jis vedė 
seminarus Verslo vadybos fakulteto dėstytojams 
ir studentams. Dr. Christian Byrge pasakojo apie 
kūrybiškumo taikymą versle ir dalinosi praktine 

Darnių inovacijų plėtra 
ir taikomojo kūrybiškumo 

skatinimas

5
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patirtimi, kaip ugdyti kūrybišką mąstymą koman-
doje. Dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse Creative 
Platform metodikos kūrėjas dėstė kūrybinių 
veiklų studentams organizavimą, padėjo gilinti 
žinias apie kūrybiškus dėstymo būdus. Kartu su 
Verslo vadybos fakulteto dėstytojais jis aptarė ir 
diskutavo apie naujų sąmoningo kūrybiškumo 
praktikų taikymą studijų procese. 

2019 m. Verslo vadybos fakultete taip pat vyko 
kūrybiškumo stovykla „Creativity Camp“, kurią 
kasmet organizuoja Verslo inovacijų katedra. 
Tai kasmetinis renginys, paremtas minėta kūry-
biškumo ugdymo metodika „Creative Platform“, 
kurio metu komandos, sudarytos iš įvairių šalių 
studentų, sprendžia realius įmonių jiems skir-
tus iššūkius. Kolegijos Verslo vadybos fakultetas 
yra vienintelis Lietuvoje dirbantis pagal Creative 
Platform metodiką. Šios stovyklos metu studen-
tai iš skirtingų studijų programų įtemptai dirbo 
fakultete, prižiūrimi vadovų grupelėse generavo 
idėjas, diskutavo ir rengė pristatymus įmonėms. 
Kūrybiškumo stovykla baigėsi idėjų pristaty-
mu komisijai ir kolegoms. Dvi kūrybiškiausias 
ir inovatyviausias idėjas pateikusios komandos 
buvo apdovanotos Fakulteto ir įmonių įsteig-
tais prizais. Verso vadybos fakultete studentai 
iš Lietuvos ir Portugalijos sprendė „Susisiekimo 
paslaugos“ ir „Son de Flor“ įmonių jiems iškeltus 
iššūkius, susijusius su darniąja plėtra ir darniu 
judumu. Taip pat Verso vadybos fakultete ,,Cre-
ativity Camp‘19“ dalyviai priėmė SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, paramos ir labdaros fondo Mamų 
unija iššūkius ir generavo idėjas, kaip augin-
ti važiavimo paspirtuku ir jo parkavimo kultūrą 
Vilniuje, kaip išspręsti automobilių statymo ant 
šaligatvių, dviračių takų, žalios vejos problemas, 
kaip didinti fondo žinomumą Lietuvoje.

2019 m. Verslo vadybos fakultete buvo vyk-
domas projektas – Kolegijos taikomojo kūrybiš-
kumo mokslinės platformos plėtra ir taikomojo 
kūrybiškumo laboratorijos sukūrimas (projekto 
autorė ir tyrimų grupės vadovė doc. dr. Giedrė 
Brazdauskaitė), kuriuo siekiama plėtoti Kolegijos 
taikomojo kūrybiškumo mokslinę platformą ir 
sukurti taikomojo kūrybiškumo laboratoriją, kuri 
leistų efektyviai atlikti taikomojo kūrybiškumo 
tyrimus, pritaikant naujus taikomojo kūrybišku-
mo instrumentus ir plėtojant naujas taikomojo 
kūrybiškumo tobulinimo galimybes.

Pažymėtina, kad kūrybiškumo plėtra taip pat 
aktyvi ir kituose Kolegijos fakultetuose.  Jau an-
trus metus Menų ir kūrybinių industrijų fakulte-
tas sėkmingai bendradarbiauja su viešąja įstaiga 
Kultūros inovacijos. 2019 m. rugpjūčio 12–17 d. 
vyko šios organizacijos kūrybiškumo ugdymo ir 
sceninio meistriškumo stovykla „Kuriu ir mo-
kausi“ Žiobiškyje, skirta paaugliams ir jaunimui 
iš visos Lietuvos. Joje vyko dainavimo pamokos, 
kūrybinės veiklos, aktorinio meistriškumo ug-
dymas, supažindinimas su scenos pagrindais. 
Užsiėmimuose savo profesine patirtimi dalinosi 
Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos 
meno katedros dėstytojai Dalia Babilaitė-Abarė 
ir Eimantas Bareikis. 

Kūrybiškumo plėtros sprendimų ir patirties 
taip pat yra ieškoma ir užsienio socialinių par-
tnerių erdvėse. 2019 m. rugsėjo 6–13 d. Arte-
velde universiteto Gento kolegijoje (Belgija) 
vyko tarptautiniai vasaros kursai „Kūrybiškumo 
principų naudojimas ergoterapijoje“. Pasak da-
lyvių iš Sveikatos priežiūros fakulteto, šioje jau 
dvidešimt pirmą kartą vykstančioje intensyvioje 
programoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
būsimų specialistų kūrybiškumui stimuliuoti bei 
ugdyti. Iš Norvegijos, Suomijos, Belgijos, Ispani-
jos, Austrijos, Šveicarijos atvykę dėstytojai, pro-
fesionalai-praktikai, dirbantys klinikose, paliaty-
viosios slaugos, sveikatos priežiūros įstaigose, ne 
tik dalijosi savo profesine patirtimi, bet ir vedė 
dirbtuves, leidžiančias pažinti skirtingas kūrybi-
nių metodų sritis. Šiuose tarptautiniuose moky-
muose drauge su studentais iš 16 Europos bei 
Azijos šalių dalyvavo ir Kolegijos Sveikatos prie-
žiūros fakulteto Ergoterapijos studijų programos 
studentai, Mokymuose buvo pristatytas Demi-
clowns programos pritaikymas demencija ser-
gantiems žmonėms, Pieter Vaes muzikavimo be 
instrumentų filosofija bei pritaikymas, Lucette 
Aubort Žemės meno teorija bei praktika, Maria 
Romero Morillo sienų tapyba jausmais ir spalvo-
mis, Goele Van Dijk judesio terapija bei įstabios 
choreografijos šokis, atliktas studentų su negalią 
turinčiais kolegomis – tai tik dalis įspūdingų mo-
kymų. 

Kūrybiškumas ir inovatyvus mąstymas taip pat 
yra pagrindinis kelias link darnių sprendimų su-
kūrimo. 2019 m. gruodžio 5 d. Menų ir kūrybi-
nių technologijų fakultete lankėsi Vilniaus rajono 



15

VILNIAUS KOLEGIJOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR DARNIOS PLĖTROS ATASKAITA 2019

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos 
moksleiviai kartu su mokytojomis. Kūrybinėse 
dirbtuvėse „Kūrybiškas aplinkosauginių proble-
mų sprendimas“ susipažino su Fakultetu ir kūrė 
originalias kalėdines dekoracijas iš antrinių žalia-
vų ir gamtinės medžiagos.

Jau ne vienerius metus Kolegijos Pedagogikos 
fakultetas bendradarbiauja su užsienio lituanis-
tinėmis mokyklomis ir keli lapkričio savaitgaliai 
buvo skirti šių mokyklų pedagogams. Šiemet su 
Airijos lituanistinių mokyklų mokytojais kūrybiš-
kumo ugdymo idėjomis dalijosi Fakulteto prode-
kanė Inga Bertašienė. Su galimybėmis studijuoti 
Lietuvoje supažindino Fakulteto dekanė Vaiva 
Juškienė. 

2019 m. lapkričio 17 d. Londone, Lietuvos 
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, rinkosi litua-
nistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuo-
tojai – mokytojai, vadovai, darželių auklėtojai. 
Čia vyko XIV Jungtinės Karalystės lituanistinių 
mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų kvali-
fikacijos tobulinimo seminaras. Šių metų tema – 
„Kūrybiški užsiėmimai lituanistinėse mokyklo-
se“. Vilniaus kolegijai atstovavo ir kūrybiškumo 
ugdymo idėjomis dalijosi Fakulteto prodekanė 
Inga Bertašienė, galimybes studijuoti Lietuvoje 
pristatė Fakulteto dekanė Vaiva Juškienė.

Inovatyvių sprendimų plėtra itin aktyvi Elek-
tronikos ir informatikos fakultete, kuris, būda-
mas projektų partneris, kartu su novatoriškomis 
verslo įmonėmis šiuo metu sėkmingai įgyvendi-
na du bendrus MTEP projektus – Automatizuo-
ta CV kūrimo platforma, paremta dirbtinio in-
telekto moduliu, bei 2SPYWARE Automatizuoto 
kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo 
vystymas. Kartu su UAB „Žmogiškųjų išteklių 
platformos“ įgyvendinamo projekto Automati-
zuota CV kūrimo platforma, paremta dirbtinio 
intelekto moduliu,  MTEP veiklomis yra siekiama 
sukurti vieną centralizuotą bei automatizuotą CV 
vertinimo platformą, kuri padėtų kandidatams 
dirbtinio intelekto dėka tinkamai pateikti infor-
maciją, ją įvertinti bei paruošti darbdaviams, pa-
togiu ir visiems įrenginiams pritaikytu intuityviu 
dizaino formatu. Pagrindinė inovacija, taikoma 
šioje platformoje – dirbtinio intelekto modulis 
padės tinkamai įvertinti kiekvieno kandidato tin-
kamumą darbo pozicijai bei pasiūlys darbo ieš-

kantiems asmenims tinkamiausią specialybę ir 
darbo vietą. Kito kartu su UAB „Kibernetinio sau-
gumo sistemos“ įgyvendinamo projekto 2SPY-
WARE Automatizuoto kibernetinio saugumo inf-
rastruktūros prototipo vystymas MTEP veiklomis 
siekiama revoliucionizuoti kenkėjiškų kompiute-
rinių programų aptikimo industriją – iš pagrindų 
pakeičiant antivirusinių programų infrastruktūrą. 
Numatoma automatizuoti kompiuterinių virusų 
aptikimo mechanizmą nustatant anomalijas ne-
standartinėje sistemos veikloje. Šie du projektai 
yra finansuojami pagal 2014–2020 metų Euro-
pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų progra-
mos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimen-
tinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

2019 m. gruodžio mėn. 16–18 dienomis į Elek-
tronikos ir informatikos fakultetą pasidalinti ge-
rąja patirtimi bei motyvuoti Kolegijos mokslinin-
kus tęsti profesionalaus mokslo plėtotę atvyko 
pirmaujančio pasaulyje mokslinių tyrimų ir mo-
kymo institucijos Stanford University profesorius 
Marco Pavon. Kruopščiai rengtoje plenarinėje 
sesijoje „Baltic–American Dialogue (Importan-
ce)” pranešimus skaitė garbūs svečiai: Lietuvos 
Respublikos Seimo narys, ambasadorius dr. Žygi-
mantas Pavilionis, Stanford University profeso-
rius Marco Pavone, lyderiaujančios kompanijos 
„Telesoftas“ įkūrėjas ir vadovas Algirdas Stonys, 
tarptautinės kompanijos „Teltonika“ projektų 
vadovas Darius Čepulis bei „Kaunastic Business“ 
Verslo skyriaus vyriausiasis projektų vadovas An-
drius Veršinskas. Atviroje paskaitoje „The econo-
mic and societal impact of autonomous robotics, 
in particular in the context of future mobility sys-
tems and smart cities” fakulteto bendruomenė 
susipažino su autonominių sistemų tendencijo-
mis pasaulyje, pastarosios privalumais, iššūkiais, 
pritaikomumu bei keblumais. Vertėtų paminė-
ti ne kartą profesoriaus akcentuotą mintį, kad 
darnus ir integruotas progresas reiškia darbą su 
įvairiomis disciplinomis. Šis aspektas – Kolegijos 
stiprybė, kurios septyni fakultetai leidžia rengti 
globaliai mąstančią ateities profesionalų kartą. 
Svarbu pabrėžti, kad hipotetinių rizikų galima iš-
vengti, jeigu aukštojo mokslo institucijos suvoks 
savo svarbią misiją mūsų visuomenės performa-
tavimo etape.
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Į socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą orien-
tuotas aukštasis mokslas yra sutelktas į aukšto-
jo mokslo kokybės tobulinimą socialinės atsa-
komybės ir darnios plėtros kontekste, siūlant 
naujas, šių dienų aktualijas atspindinčias studi-
jų programas ir kompetencijų tobulinimo gali-
mybes bei stebint ir koreguojant esamas studi-
jų programas. Į socialinę atsakomybę ir darnią 
plėtrą orientuotas aukštasis mokslas apima šias 
esmines veiklas:

• vykdomų studijų programų stebėsena, įver-
tinant studijų programų atitikimą socialinės 
atsakomybės ir darnios plėtros priorite-
tams;

• vykdomų studijų programų tobulinimas, 
atsižvelgiant ir koreguojant studijų progra-
mų turinį pagal kintančias aplinkos sąlygas, 
naujus socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros pasaulinius prioritetus ir tendenci-
jas;

• informacijos apie darbo rinką stebėsena, 
siekiant stebėti darbo rinkos poreikius ir 
darbdavių prioritetus, renkant informaciją 
apie darbdavių keliamus darbuotojams 
reikalavimus, kurie susiję su darnaus vys-
tymosi, socialinės atsakomybės ir aplinkos 
valdymo kompetencijomis;

• švietimo informacinės medžiagos, orien-
tuotos į socialinę atsakomybę ir darnią 
plėtrą, rengimas, užtikrinant jos sklaidą 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu.

Kolegijos Verslo vadybos fakulteto studijų pro-
gramose yra įgyvendinamas studijų modulis „Dar-

ni plėtra“, kuriame ugdomos studentų darnaus 
vystymosi kompetencijos, studentams pateikiant 
grupines užduotis ir rengiant projektinius darbus, 
kuriuose integruotos darnios plėtros nuostatos. 
Visose fakulteto studijų programose akcentuo-
jama atsakomybė, etiškas elgesys, išteklių taupy-
mas, pabrėžiama komunikacijos svarba, keičiant 
žmonių nusistovėjusias nuostatas dėl socialiai 
atsakingos elgsenos, studentai orientuojami į 
darnios organizacijos (verslo) veiklos užtikrinimą. 
Darnaus vystymosi temos yra įtrauktos į studijų 
dalykų aprašus, siekiant įgyvendinti Lietuvos dar-
naus vystymosi prioritetus – efektyvesnis gamtos 
išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, pavo-
jaus žmonių sveikatai mažinimas, pasaulio klima-
to kaitos ir jos padarinių švelninimas, geresnė bi-
ologinės įvairovės apsauga, užimtumo didinimas, 
nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažini-
mas, švietimo ir mokslo vaidmens didinimas, Lie-
tuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas. Į studijų 
programas ir dėstomus dalykus integruojamos 
atskiros temos, nukreiptos į šių prioritetinių sri-
čių aptarimą. Studijų programose siekiama socia-
linio atsakingumo kompetencijų bei tokių studijų 
rezultatų, kaip „organizuoti ir vykdyti prevencinę 
veiklą“; „demonstruoti socialinę partnerystę“; 
„demonstruoti socialinį atsakingumą“; „mokyti 
pacientus / klientus sveikatai palankios gyvense-
nos ir tapti atsakingais už savo sveikatą“. Siekiant 
ugdyti darnaus vystymosi kompetencijas, taikomi 
tokie studijų metodai, kaip paskaita / įtraukian-
ti paskaita, atvejo analizė, darbas poromis, de-
monstravimas, dokumentų analizė, informacijos 
paieška, minčių lietus, praktinių įgūdžių demons-

Į socialinę atsakomybę ir 
darnią plėtrą orientuotos 

studijos
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travimas, stebėjimas, vaidmenų žaidimai, testa-
vimas, darbas su pacientu / klientu, procedūrų 
atlikimas, atvejo analizė, problemos sprendimas 
ir kt. Studijų rezultatams vertinti naudojami tokie 
metodai, kaip atvejo analizė, individualios užduo-
tys, praktinių įgūdžių demonstravimas, situacijų 
modeliavimas / analizė, egzaminas, praktikos 
projektas /  vykdymas / ataskaita.

2019 m. Kolegijos Mokslo skyrius pristatė visų 
Fakultetų dekanams socialinės atsakomybės ir 
darnios plėtros gaires (rodiklius), tarp kurių ypač 
akcentuotas darnios plėtros ir socialinės atsako-
mybės principų integravimas į visas studijų pro-
gramas ir dalykus. Šių gairių pagrindu šiuo metu 
Vilniaus kolegijoje didelis dėmesys skiriamas stu-
dijų programoms tobulinti ir atnaujinti darnios 
plėtros ir socialinės atsakomybės aspektais. Pa-
vyzdžiui, toliau yra pateikiama Kolegijos Menų ir 
kūrybinių technologijų fakulteto veikla programų 
atnaujinimui darnios plėtros kontekste. 

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programoje 
darnaus vystymosi temos nagrinėjamos antrame 
semestre studijų dalykuose: Darnus valdymas, 
Tarpkultūrinio verslo komunikacija, Kultūros ir 
pramoginių renginių vadyba, Profesinė etika, 
Kultūros politika. Šokio pedagogikos studijų pro-
gramos plane vietoje dalyko Darbo ir civilinė sau-
ga yra numatytas dalykas Socialinė atsakomybė 
ir darnus valdymas. Šokio pedagogikos studijų 
programos Bendrosiose kompetencijose yra nu-
matyta Psichologinė adaptacija socialiniuose ir 
kultūriniuose kontekstuose. Studijų rezultatuose 
siekiama, kad studentai savo veikloje skirtinguo-
se socialiniuose bei kultūriniuose kontekstuose 
taikys ir plėtos etiško ir darnaus vystymosi idėjas.   

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos 
Bendrosiose kompetencijose yra numatyta As-
meninių savybių ugdymas ir darnaus santykio su 
aplinka formavimas. Studijų rezultatuose siekia-
ma, kad studentai savo veikloje vadovausis dar-
naus vystymosi idėjomis, atsižvelgiant į kultūrinį, 
socialinį ir kitus kontekstus.  

Muzikinio teatro studijų programos studentai 
ruošiami profesionalaus scenos meno veiklai, kas 
savaime suponuoja jų nuolatinį ryšį bei sąveiką 
su pačiomis įvairiausiomis visuomenės grupėmis, 
tiek amžiaus, tiek socialinės padėties, tiek profe-
sinės, tiek geografinės specifikos aspektais. Taigi 
Muzikinio teatro studijų programos studentai, be 

profesinių įgūdžių (vaidyba, šokis, dainavimas, 
scenos kalba), įgyja ir kompetencijų, reikalingų 
darnaus visuomenės vystymuisi užtikrinti. Šios 
studijų programos studentai bei absolventai, be-
tarpiškai dalyvaudami koncertuose, spektakliuo-
se, edukaciniuose renginiuose, tiesiogiai atlieka 
visuomenės darnaus vystymosi plėtros funkciją. 
Jie nuolat dalyvauja koncertuose ir kituose ren-
giniuose, skirtuose visuomenės darnios plėtros 
raidai plėtoti, kaip antai: tradiciniai ir reguliarūs 
renginiai Kolegijos senjorams – buvusiems dės-
tytojams, darbuotojams (tai yra amžiaus kartų 
sugyvenimo principas),  labdaringi koncertai Lie-
tuvos miestų aikštėse, parodose, teminiai edu-
kaciniai renginiai-koncertai, Vilniaus jaunimo 
muzikos klube „Artistai“, Mykolo Romerio uni-
versitete „Kūrybinių industrijų dienos“ (šiuolai-
kinių technologinių industrijų ir klasikinio meno 
sąveika) ir kt. 

Dėstomo dalyko „Techninė dokumentacija“ 
temoje „Gaminio išklotinių sudarymas“ anali-
zuojamos audinių sunaudojimo darant išklotines 
tarplekalinių atliekų mažinimo galimybės, dėl ko 
efektyviau naudojami ištekliai, mažėja aplinkos 
tarša atliekomis, neigiamas poveikis aplinkai. Ma-
dos dizaino studijų programoje atnaujinti dalykai: 
Eko kūryba ir Žmogaus sauga ir ekologija, įtrau-
kiant socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
aspektą.

Mados technologijų ir verslo,  Mados dizai-
no, Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino studijų 
programų dalykuose įtrauktos temos, susijusios 
su ekodizainu, ekomada. Drabužių kolekcijoms 
įgyvendinti naudojama tekstilės įmonių parama 
audinių atraižomis, įvairiomis klijinėmis medžia-
gomis, nepanaudota furnitūra. Dažnai  apran-
gos (alternatyvi mada) kūrimui taikomas dėvėtų 
drabužių, namų tekstilės gaminių perdirbimo 
metodas. Butaforinėms šukuosenoms kurti  nau-
dojamos  antrinės žaliavos, plaukų dažymui nau-
dojama mažiau vandens.

2018–2019 m. m. Mados technologijų ir verslo 
studijų programos diplomantė Dovilė Martusevi-
čiūtė parengė baigiamąjį darbą „Tvaraus mados 
produkto idėjos įgyvendinimas UAB ,,LTM Gar-
ments“, kuriame analizavo gaminių projektavimo 
galimybes naudojant įmonės audinių tarplekali-
nes atliekas, kartu skatindama efektyvų išteklių 
tausojimą. 
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Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos 
komitetas kasmet siūlo studentams sieti savo 
kursinių ir baigiamųjų darbų temas su darnaus 
vystymosi aspektais, atsižvelgiant į tai, kad Lie-
tuvoje darnaus vystymosi principai mažai anali-
zuoti būtent kultūros vadybos studijose, kultūros 
ir kūrybinėse industrijose. 2019 m. diplomantė 
Sigita Astrauskaitė parengė ir gynė baigiamąjį 
darbą  „Socialinės atsakomybės formavimo gali-
mybės: „Lietuvos rašytojų sąjunga“ organizacijos 
atvejis“.

Darnios plėtros ir socialinės atsakomybės 
principų integravimas palaipsniui vyksta visuo-
se Kolegijos fakultetuose. Pavyzdžiui, Agrotech-
nologijų fakultete daug dėmesio skiriama dar-
nioms ir inovatyvioms mokslo technologijoms 
kaip vegetariško maitinimo tyrimams ir sveika-
tingumo kriterijų įtraukimui į maisto technolo-
giją. Kraštovaizdžio studijų programoje taip pat 

daug dėmesio skiriama inovatyviems darniems 
sprendimams. Ekonomikos fakultete renkantis 
profesinės, baigiamosios praktikos vietas, ren-
giant baigiamuosius darbus (projektus) studen-
tai skatinami rinktis įmones iš regionų, iš kurių jie 
atvykę studijuoti, siekiant, kad įgytos aukštojoje 
mokykloje moderniųjų (aukštųjų) technologijų 
žinios ir gebėjimai būtų panaudoti regioninės 
darnios politikos vystymui, technologinės, soci-
alinės, ekonominės atskirties mažinimui. Verslo 
vadybos fakultete atliekami į darnią plėtrą orien-
tuoti vidiniai tyrimai, pvz., ,,Studentų vartojimo 
įpročiai ir jų požiūris į klimato kaitos problemati-
ką tyrimas“, vykdomos socialiai atsakingos prak-
tikos įvairiose organizacijose: „Maisto bankas“, 
VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“, „Vilniaus 
Antakalnio atviras jaunimo centras“, VšĮ „Mes 
Darom“, MB „Socialinė reklama“, VšĮ „Pozityvūs 
pokyčiai“.
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Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais ir 
so cialinis dialogas padeda užtikrinti aukštojo 
mokslo ir verslo / nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) / viešojo sektoriaus bendradarbiavimą ir 
yra vienas esminių tiek darnios plėtros, tiek so-
cialinės atsakomybės pamatų, todėl socialinei 
partnerystei Kolegija teikia išskirtinį dėmesį ir 
prioritetą. Nuo 2019 m. Vilniaus kolegijoje taip 
pat suformuota ir pradėta įgyvendinti sustiprin-
ta strateginės partnerystės veikla. Šiuo metu 
Kolegija aktyviai bendradarbiauja su sociali-
niais partneriais (darbdaviais, NVO, viešojo sek-
toriaus organizacijomis), siekdama įgyvendinti 
šiuos prioritetus:

• socialinių partnerių įtraukimas į studijų 
programų tobulinimą ar studijų programų 
rengimo komitetų veiklą, tariantis dėl gali-
mų atnaujinimų, tendencijų rinkoje, naujų 
iššūkių ir galimybių, akcentuojant darnios 
plėtros prioritetus.

• socialiai atsakingų ir į darnią plėtrą orien-
tuotų socialinių partnerių pritraukimas ir 
strateginis bendradarbiavimas;

• socialinių partnerių (specialistų) įtrau-
kimas į baigiamųjų darbų recenzavimo, 
baigiamųjų darbų gynimo komisijų darbą, 
kviestinių lektorių veiklas, vadovavimą 
profesinės veiklos praktikoms įmonėse ar 
organizacijose;

• socialinių partnerių įtraukimas į bendrus 
projektus, apskrito stalo diskusijas, semina-
rus, taikomąją mokslinę veiklą ir tyrimus.

Siekiant užtikrinti efektyvesnę socialinę par-
tnerystę, Vilniaus kolegijoje vyksta daug renginių 
ir iniciatyvų, orientuotų stiprinti bendradarbia-

vimą su socialiniais partneriais. Kaip pavyzdys, 
2019 m. balandžio 15 d. Menų ir kūrybinių tech-
nologijų fakultete įvyko apskrito stalo diskusija 
„Atraskime vieni kitus“. Šioje diskusijoje dalyva-
vo Fakulteto bendruomenės atstovai ir sociali-
niai partneriai: Vytenis Urba, Fakulteto tarybos 
narys, asociacijos ,,Šventė visiems“ prezidentas, 
Tarptautinės festivalių asociacijos WAV narys, 
Elijus Romanovas, buvęs ilgametis Vilniaus kon-
certų ir sporto rūmų direktorius, Tarptautinės 
festivalių organizatorių WAFA narys, viešosios 
įstaigos „Pro partners“ direktorius, Laima Nerke-
vičienė, Lietuvių kalbos instituto Infrastruktūros 
ir sklaidos skyriaus vadovė, ilgametė Kultūrinės 
veiklos vadybos studijų programos studentų bai-
giamųjų darbų gynimo komisijos narė, Zina Žva-
lionienė, Vilniaus paslaugų profesinio mokymo 
centro Apeigų ir švenčių organizatoriaus profe-
sijų mokytoja ir popamokinės veiklos koordina-
torė. Diskusijos metu buvo aptarti bendradar-
biavimo projektai ir iniciatyvos, pateikti bendrų 
įvairių veiklų pasiūlymai bei galimybės užmegzti 
tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su užsie-
nio partneriais.

Elektronikos ir informatikos fakultete vyko 
Partnerystės diena „Technologijos – mūsų atei-
tis“, kurios metu pranešimus skaitė fakulteto so-
cialiniai partneriai. Džiugino temų įvairovė, stu-
dentai išgirdo aktualijas apie dirbtinį intelektą, 
kibernetinį saugumą, sužinojo verslo keliamus 
standartus telekomunikacijų profesionalams bei 
įmonės „Eksma Optics“ laimėjimus mokslo srity-
je. Partnerystės dienos metu studentai susitiko 
su potencialiais praktikų vadovais, darbdaviais 
bei įmonių atstovais. Darbdaviai betarpiškai ben-
dravo su studentais, atrado iniciatyvių, energin-

Socialinė 
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gų ir perspektyvių darbuotojų. Renginio pabaigą 
vainikavo bendras socialinių partnerių ir renginio 
organizatorių susibūrimas prie šventinio torto. 

Vilniaus kolegijoje taip pat vyksta daug sociali-
nės partnerystės iniciatyvų, orientuotų į konkre-
čią darnios plėtros sritį. Pvz., Agrotechnologijų 
fakultete vyksta aktyvus bendradarbiavimas su 
ekologinės ūkininkystės plėtotojais, bendradar-
biaujama su Lietuvos ekologinių ūkių asociacija, 
Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbi-
mo asociacija „Biodinamika LT“, Ekologiniu M. 
Sakalausko ūkiu, Ekologiniu Laimos Kamaitie-
nės ūkiu ir VšĮ Lietuvos arboristikos centru. Ko-
legijos atstovai dalyvauja ir socialinių partnerių 
inicijuotose renginiuose, pavyzdžiui, gruodžio 
18–19 dienomis Raseinių r. „Karpynėje“ vyko 
Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos organizuo-
jama tarptautinė konferencija „Ekologinio žemės 
ūkio plėtros politikos iššūkiai Lietuvoje ir Euro-
pos Sąjungoje“, kurioje dalyvavo Kraštotvarkos 
ir agroverslo technologijos katedros lektorės 
Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė 
ir buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
LEŪA pirmininku Sauliumi Daniuliu. Konferenci-
joje pranešimus skaitė LR Seimo, LR žemės ūkio 
ministerijos, LR aplinkos ministerijos, LR žemės 
ūkio rūmų, Nacionalinės mokėjimo agentūros, 
VšĮ „Ekoagros“ atstovai, AGRI+EKO+PLAN kon-
sultantai, Latvijos, Estijos ir Lenkijos ekologinio 
žemės ūkio sektoriaus atstovai, ŽŪK „Lietuviško 
ūkio kokybė“ direktorius Mindaugas Maciule-
vičius, Biodinamika LT prezidentė Rasa Čirienė, 
ŽŪK „Ekotikslas“ direktorius Mindaugas Petke-
vičius, ŽŪKB „BIO – LEŪA“ direktorius Nikolajus 
Dubnikovas, pardavimo vadybininkas Viktor Ber-
gner, „BalticAgro“ atstovas, dietistė Ugnė Radze-
vičienė, „Tradecorp Lietuva“ atstovai. Fakulteto 
dėstytojos dalyvavo apskrito stalo diskusijoje ir 
lankė ekologinius ūkius.

Kolegijos socialinė partnerystė teikia priori-
tetą tiems socialiniems partneriams, kurių pa-
galba Lietuvoje mažinama socialinė atskirtis. 
Pavyzdžiui, 2019 m. spalio 10 d. Sveikatos prie-
žiūros fakulteto Ergoterapijos studijų programos 
studentai organizavo renginį, skirtą Vilniaus m. 
savivaldybės socialinės globos įstaigos – dienos 
centro „Šviesa“ lankytojams. Energingose vei-
klose noriai dalyvavo visi atvykę svečiai. Prieš šį 

renginį studentų išsikelti tikslai buvo maksimaliai 
pasiekti. Studentai įgijo neįkainojamos patirties, 
ugdė gebėjimą dirbti komandoje, įtraukė proto 
negalią turinčius žmones į prasmingas veiklas 
ir turėjo galimybę susirasti naujų, nuoširdumu 
spinduliuojančių draugų. 2019 m. spalio 31 d. 
Sveikatos priežiūros fakultete įvyko ir kita spor-
to šventė, skirta dienos centro „Šviesa“ lankyto-
jams. Sporto šventėje buvo daug įdomių užduo-
čių ir veiklų: susipažinimas su centro lankytojais 
ir šventės organizatoriais, smagi mankšta prieš 
pirmąjį žaidimą, kūrybinė užduotis, susijusi su 
Helovinu. 

Kolegijos socialinė partnerystė yra orientuota 
ir į socialiai jautrių grupių integravimą, ir į visuo-
menę. Pavyzdžiui, Padegogikos fakultetas pasira-
šė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus pataisos 
namais, kurioje numatyta, kad Socialinio darbo 
studijų programos studentai galės atlikti prakti-
ką Vilniaus pataisos namuose. Vilniaus pataisos 
namų direktorius Arvydas Ižička akcentavo so-
cialinių darbuotojų poreikį bei įvairių socialinės 
reabilitacijos veiklų prasmę bausmių vykdymo 
institucijose. Susitikimo metu buvo aptarti ir 
darbo bausmių vykdymo sistemoje ypatumai, 
pasiekimai, grėsmės ir sunkumai. Fakulteto psi-
chologijos dėstytoja Agnė Grušauskaitė ir Studijų 
skyriaus vedėja Renata Kondratavičienė dalijosi 
įžvalgomis, kas lemia darbuotojų psichologinį at-
sparumą, dirbant bausmių vykdymo sistemoje, 
ir kaip jį sustiprinti.

Kolegijos socialinė partnerystė apima ir itin 
svarbius valstybės tarnybai socialinius partne-
rius. Pavyzdžiui, 2019 m. vasario 26 d. Sveikatos 
priežiūros fakulteto aktų salėje įvyko studentų 
susitikimas su Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Ba-
sanavičiaus karo medicinos tarnybos atstovais. 
Seržantas Vaidas Mantulis supažindino studen-
tus su šios tarnybos uždaviniais, specifinėmis 
funkcijomis, suteikiamomis lengvatomis. Paaiš-
kino, kaip tapti profesinės karo tarnybos kariu. 
Pabrėžė, kad ypač laukiami būsimi diplomuoti 
bendrosios praktikos slaugytojai, kurie gali save 
išbandyti baigiamąją praktiką atlikdami Dr. Jono 
Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padali-
niuose, o vėliau baigę vienuolikos savaičių tru-
kmės specialistų kursus tobulinti kvalifikaciją ir 
kilti karjeros laiptais.
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Savo veikloje Kolegija siekia pabrėžti, kad 
švietimas – svarbiausia socialinės atsakomybės 
ir darnios plėtros prielaida, kuri keičia žmonių 
požiūrį, plečia jų gebėjimus ir ugdo tokias kom-
petencijas, kurios būtinos kurti darnų, tvarų ir 
saugų pasaulį. Švietimo funkcija yra ne tik ska-
tinti diskusiją ir žinių sklaidą apie darnos pa-
laikymą, bet ir apimti socialinės atsakomybės 
bei darnios plėtros koncepcijos evoliuciją nuo 
vizijos iki praktinio taikymo lokaliai tinkamomis 
formomis. Todėl savo veikloje ir iniciatyvose 
Kolegija siekia šviesti Lietuvos visuomenę so-
cialinės atsakomybės ir darnios plėtros klausi-
mais, įgyvendindama šias veiklas:

• skleisdama socialinės atsakomybės ir 
darnios plėtros nuostatas visuomenėje per 
atvirai prieinamas viešas paskaitas ir semi-
narus;

• organizuodama viešus renginius, skirtus 
darnaus vystymosi ir aplinkos valdymo idėjų 
sklaidai;

• organizuodama tyrimus, analizuodama ir 
viešindama duomenis apie darnaus vysty-
mosi tendencijas, darnias inovacijas ir jų 
galimybes;

• skatindama mokymosi visą gyvenimą gali-
mybių užtikrinimą, suteikdama galimybes 
tobulinti kompetencijas darnaus vystymosi 
ir aplinkos valdymo temomis;

• motyvuodama dėstytojus dalyvauti viešuo-
se diskusijose ir žiniasklaidoje visuomenei 
aktualiomis temomis.

Vilniaus kolegijoje yra skaitomos viešos pas-
kaitos visuomenei, teikiamos rekomendacijos, 
skatinama ir populiarinama aktyvi ir sveikatai 
palanki gyvensena. Kolegijos fakultetai organi-
zuoja temines švietimo iniciatyvas aktualiomis 
visuomenei temomis. Pavyzdžiui, Sveikatos prie-
žiūros fakultetas, bendradarbiaudamas su VšĮ 
„Socialiniai partneriai“, įgyvendina visuomenės 
švietimo projektą ,,Ar garini, ar rūkai – vis tiek 
save žudai“, kurio tikslas mažinti elektroninių ci-
garečių ir kitų rūkymo metodų naudojimą tarp 
Lietuvos moksleivių. 2019 m. lapkričio 18 d. Eko-
nomikos fakulteto studentams vyko mokymai 
„SafeTALK“ – keturių akademinių valandų aukš-
čiausių tarptautinių standartų savižudybių pre-
vencijos mokymai, kurie padeda dalyviams tapti 
sąmoningiems, susiduriant su savižudybių tema, 
pastebėti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai 
reaguoti, rasti profesionalią pagalbą ir pan.

Vilniaus kolegijoje taip pat išskirtinis dėmesys 
yra skiriamas visuomenei aktualių pasaulinių 
dienų minėjimui, siekiant informuoti visuomenę 
jų gerbūviui aktualiomis temomis. Pavyzdžiui, 
2019 m. lapkričio 13 d. Sveikatos priežiūros fa-
kultete vyko tradicinis, jau penktasis Pasaulinės 
diabeto dienos minėjimas. Renginio metu UAB 
,,Sveika mada“ direktorė, podiatrė, Aušra Vale-
vičienė susirinkusius informavo apie pėdų prie-
žiūros svarbą sergant cukriniu diabetu ir pristatė, 
kokiais būdais galima išvengti su diabetu susijusių 
pėdų pažeidimų. Pristatymo pabaigoje studentai 
buvo mokomi fizinių pratimų, stiprinančių pečių 

Socialiai atsakingos ir 
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juostos raumenis. UAB  ,,Roche Lietuva“ atsto-
vė Lijana Vosyliūtė-Gasiūnė renginio dalyviams 
pristatė pačius naujausius gliukomačius, naudo-
jamus Lietuvoje, supažindino su jų naudojimo 
ypatybėmis bei galimomis problemomis. Kinezi-
terapijos studijų programos studentė pasidalino 
savo gyvenimo su cukriniu diabetu patirtimi ir 
šmaikščiai atsakė į gausius auditorijos klausimus. 

Visuomenės švietimo iniciatyvos taip pat yra 
organizuojamos pagal suinteresuotų klausytojų 
poreikius. Pavyzdžiui,  Ekonomikos fakultete vyko 
paskaitos 25-osios Lietuvos mokinių Ekonomikos 
ir verslo olimpiados dalyviams: „Finansiniai pie-
tūs“; „Ekologijos spalvos“. Paskaitos „Finansiniai 
pietūs“ metu buvo akcentuojamas racionalus 
ir  atsakingas finansinių bei kitų išteklių naudo-
jimas. Paskaita „Ekologijos spalvos“ buvo skirta 
atliekų tvarkymo problemoms ir jų sprendimo 
būdams.

Visuomenės švietimo iniciatyvos dažnai vyksta 
ir per kūrybiškas, inovatyvias iniciatyvas. Pavyz-
džiui, 2019 m. balandžio 17 d. daugiau nei šimtas 
Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokinių su Menų ir 
kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojų ir stu-
dentų pagalba surišo didžiulį kilimą „Margutį“. 
Šios idėjos autorės – Mados dizaino katedros dės-
tytojos Violeta Bytautaitė, Lolita Malinauskienė, 
Jolita Raupelienė, Gražina Skripkienė, sulauku-
sios katedros vedėjos Silvijos Grušnienės pritari-
mo, metė rimtą iššūkį – surinkti iš aštuntokų 120 
bliuzonų, megztinių, juos sukirpti, suderinti spal-
vas ir surišti į 23 m2 kilimą. Kilimo rišimo proce-
są stebėjo dr. Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos 
poskyrio ekologė) ir Alvita Armanavičienė (Lie-
tuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezi-
dentė). Žaismingas, įvairiaspalvis kilimas sutelkė 
visus renginio dalyvius bendrai veiklai. Sparčiai 
dirbant kilimas buvo surištas per vieną valandą. 
Bendra mokinių, mokytojų, studentų ir dėstyto-
jų edukacinė veikla bei sėkmingas rezultatas vi-
sus dalyvius motyvavo naujiems, tausojantiems 
gamtą, tvarios mados projektams. Kūrybinis dar-
bas – didžiulis kilimas buvo pakabintas žaliosiose 
fakulteto prieigose tarp medžių. Po fotosesijos 
„Margutis“ bus naudojamas edukacinių dirbtu-
vių su mokiniais erdvėse, o vasaros vaikų poilsio 
stovyklos metu šis kilimas taps puikia žaidimų 
aikštele stovyklautojams. 

Dauguma Kolegijos švietimo iniciatyvų vyksta 
Kolegijos erdvėse, siekiant pritraukti ir sudomin-
ti ateities kartas studijuoti ir tobulėti. Pavyzdžiui, 
Vilniaus Baltupių progimnazijos 1–4 klasių moki-
niai, pramogaudami dieninėje mokyklos poilsio 
stovykloje „Sveika, vasara, Baltupiuose – 2019“, 
birželio 13 d. atvyko į Menų ir kūrybinių techno-
logijų fakultetą dalyvauti edukacinėse  veiklose. 
Smagiai nusiteikę, pilni energijos ir neišsigandę 
vasaros karščių mokiniai dalyvavo kūrybinėse 
dirbtuvėse: piešė didžiulį piešinį, klausė muzikos 
garsų, pynė apyrankes, lankstė balionus, susipa-
žino su fakulteto vykdoma veikla bei erdvėmis ir 
smagiai leido laiką kartu su Muzikinio teatro stu-
dijų programos studente Kotryna Chruškova bei 
edukacinės programos kuratore Inga Kepaliene. 

Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakul-
tete vyko edukacinė programa „Apsirenk greitai 
ir stilingai“, kurios metu Mados dizaino katedros 
lektorės Violeta Bytautaitė, Jolita Raupelienė, 
Gražina Skripkienė ir  Rasa Laurinavičienė mo-
kiniams papasakojo apie šiuolaikines mados 
tendencijas, tvarią madą bei būsimųjų mados ir 
įvaizdžio  dizaino specialistų rengimą. Trumpos 
ekskursijos metu vaikai susipažino su jaunųjų 
dizainerių kūrybiniais darbais, domėjosi netradi-
cinių konstrukcijų drabužių paroda, o vėliau su 
profesionalių lektorių pagalba mokėsi pasiga-
minti drabužius be siūlų ir adatos. Šeštokai grei-
tai suprato, kaip pasinaudojus specialiomis dra-
bužių kirpimo schemomis, tik žirklėmis kerpant 
audinio gabalus ar senus tėčio marškinius, gali-
ma be vargo pasigaminti įmantrų sijoną, apsiaus-
tą ar liemenę. Kūrybinių dirbtuvių metu visi ma-
žieji svečiai patys sau pasisiuvo skautišką kepurę 
movą, kurią galima dėvėti ir kaip apyrankę, ir 
naudoti kaip aksesuarą plaukams susirišti. Kartu 
su fakulteto darbuotoja Inga Kepaliene mokiniai 
nusipynė draugystės apyrankes. 2019 m. birželio 
17 d. vykusi edukacinė programa sudomino mo-
kinukus bei paskatino plačiau pasidomėti mada 
ir stiliumi. Programos pabaigoje vieni kitiems lin-
kėdami gerų atostogų, visi susitarė susitikti kitais 
metais, naujų edukacinių programų metu. 

Daug Kolegijos švietimo iniciatyvų yra orien-
tuotos ne tik į moksleivius, bet ir į darželinukus, 
ypač padedant ugdyti jų darnios gyvensenos 
įgūdžius. Mados technologijų ir verslo studijų 
programos studentė Gabrielė Garbaliauskienė 



23

VILNIAUS KOLEGIJOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR DARNIOS PLĖTROS ATASKAITA 2019

Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“, o 
lektorė Asta Kisieliūtė lopšelyje-darželyje ,,Eglu-
tė“ organizavo edukacinę-praktinę veiklą, kurios 
metu vaikai kalbėjosi apie sąmoningą vartojimą, 
kokiais būdais galima panaudoti nebereikalingą 
tekstilę: pasigaminti žaisliukus, kalėdinius pa-
puošimus, lėlių drabužėlius. Ekologinio sąmonin-
gumo ugdymo(si) temos buvo aktualios ikimoky-
klinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdytiniams, 
studentams ir pedagogams.

Kai kurios Kolegijos švietimo iniciatyvos tam-
pa originaliais, kūrybiškais projektais. Pavyzdžiui, 
2019 m. rugsėjo 16–20 d. keliuose Kolegijos fa-
kultetuose vyko mokslo populiarinimo festiva-
lis „Erdvėlaivis Žemė“. Verslo vadybos fakulteto 
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ buvo organizuotos 
trys paskaitos apie finansus, viešąjį kalbėjimą ir 
kūrybiškumą Vilniaus miesto mokyklų mokslei-
viams. Rūta Tilvytienė moksleivius supažindino 
su finansų sistema, finansų rinkomis ir disku-
tavo apie investavimo produktus ir galimybes. 
Viešojo kalbėjimo specialistė Vilma Gegužienė 
mokiniams pasakojo, kaip išdrįsti kalbėti viešai 
ir kokios yra viešojo kalbėjimo taisyklės, kada 
jų vertėtų laikytis, o kada laužyti. Dėstytojos 
Gretos Sičiūnaitės seminare jaunimo atstovai 
išbandė net Volto Disnėjaus naudotą kūrybišku-
mo skatinimo metodą, kuris išlaisvina mąstymą, 
skatina spartesnį idėjų generavimą bei leidžia 
nepasiklysti idėjų gausoje. Verslo vadybos fakul-
tetas ir toliau tęs bendradarbiavimą su mokslo 
festivaliais ir kitais moksleiviams skirtais rengi-

niais, kurie leidžia susipažinti su įvairiomis verslo 
sritimis.

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto fes-
tivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ buvo organizuotos 
šešios paskaitos. Dėstytoja dr. Eugenija Strazdie-
nė paskaitoje „Ko dar nežinojome apie tekstilę?“ 
dalyvius supažindino su praktinėmis veiklomis, 
neįtikėtinos kilmės pluoštais, unikalios struktū-
ros siūlais, išmaniosios tekstilės medžiagoms. 
Viešo kalbėjimo praktinio užsiėmimo „Išlaisvink 
savo balsą“ metu dėstytoja Rita Juodelienė per 
įvairius kalbinius trenažus ir žaismines improvi-
zacijas su dalyviais bandė sugrąžinti tikrąjį balsą, 
jo skambesį ir šilumą. Dėstytoja Silvija Grušnienė 
paskaitoje „Įvaizdžio matematika“ pristatė įvaiz-
džio komponentus, dalino profesionalius patari-
mus, kaip greičiausiai pakeisti įvaizdį ar susikurti 
šukuoseną. Buvo galimybė dalyviams pabandyti 
tai atlikti patiems. Dėstytojas Andrejus Polevi-
kovas vedė kūrybines dirbtuves ,,Ritmo ekspe-
rimentai“, visi dalyviai susipažino su įvairiais ri-
tmais bei išmoko atlikti nesudėtingas ritmines 
figūras ir koordinacinius pratimus rankomis, ko-
jomis, įvairių kasdienių daiktų pagalba. Dėstyto-
ja Asta Kisieliūtė pravedė paskaitą „Sąmoningas 
mados vartotojas. Tvarumas. Socialinė atsako-
mybė. Ekologija. Kaip nepasiklysti“. Dėstytoja 
paaiškino šiomis dienomis labai populiarias są-
vokas „socialinė atsakomybė“, „ekologija“, „tva-
rumas“ ir atskleidė esminius suvokimo momen-
tus, aptarė niuansus bei patarė, kaip nepasiklysti 
jas vartojant.
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Dauguma Kolegijos švietimo iniciatyvų yra 
orientuotos ne tik į visuomenei aktualių temų 
populiarinimą, bet ir į išsilavinusios visuomenės 
plėtrą, siekiant pritraukti ir motyvuoti mokslei-
vius siekti aukštojo mokslo, įgyti prasmingą pro-
fesiją ir ypač mėgautis savo profesiniu pasirinki-
mu. Dėl šios priežasties Kolegija siekia pritraukti 
kuo daugiau jaunimo į savo erdves, suteikti jiems 
galimybes išbandyti save įvairiose profesijose ir 
kartu skatinti susidomėjimą ir švietimą konkre-
čiomis temomis. Pavyzdžiui, 2019 m. rugsėjo 
27 d. Verslo vadybos fakultetas dalyvavo jau 15 
kartą vykstančiame renginyje „Tyrėjų naktis“. Ši 
iniciatyva skatina moksleivius atrasti ir tyrinėti 
įvairias mokslo sritis. Fakultete penktadienio va-
karą įvyko trys paskaitos, kuriose dalyvavo dau-
giau nei 40 jaunųjų tyrėjų iš Vilniaus, Alytaus ir 
kitų miestų mokyklų. Dėstytojas Eimantas Ka-
mienas moksleivius supažindino su simuliaciniu 
verslo žaidimu Sim Venture, kuris skirtas suvokti 
verslo organizavimo procesus, sugebėti vertinti 
grėsmes ir pastebėti galimybes. Greta Gruodė 
dalinosi su mokiniais patarimais apie kelionės 
organizavimą. Ji atskleidė, ką kiekvienas asmuo, 
kuris nori suorganizuoti sau kelionę, turi žinoti ir 
į ką turi atkreipti daugiausiai dėmesio. Lektorius 
Valdas Dambrava skatino diskutuoti apie realių 
atvejų komunikaciją, jų etiką. Kartu su jaunimu 
buvo ieškoma atsakymų, ar šioje srityje egzis-
tuoja ribos, kur jos yra peržengiamos, o kokiais 
atvejais visuomenė reaguoja per stipriai.

Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės me-
dicinos katedroje 2019 m. birželio 7 d. lankėsi 
Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 11 klasės moksleiviai 
su lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Gumbrevi-
čiene. Veterinarinės medicinos katedros lektorė 
ir Kolegijos veterinarijos klinikos vadovė Rūta 
Karalienė moksleiviams pristatė veterinarijos 
studijų programą, papasakojo apie vykstančius 
praktinius užsiėmimus, aptarė studentų karjeros 
galimybes. Moksleiviai dalyvavo mikrobiologijos 
praktiniame užsiėmime, kuriame galėjo patys 
pasiimti mėginį iš savo burnos ir jį nudažius mi-
kroskopuoti. Moksleiviams apie Kolegijos veteri-
narijos kliniką, kasdieninį veterinarijos gydytojų 
ir asistentų darbą pasakojo Veterinarinės medi-
cinos katedros lektorius ir veterinarijos klinikos 
gydytojas Ernest Kostenko. Džiugu, kad net ke-
letas besilankiusių moksleivių buvo užtikrinti, 
jog kitais metais rinksis veterinarijos studijas Vil-
niaus kolegijoje.

Kitas puikus pavyzdys vyko 2019 m. gegužės 
14 d. Kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Che-
mijos laboratorijoje, įgyvendinant praktikumų 
ciklą „Chemija – tai viskas, kas mus supa“, skirtas 
Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 9–11 kl. moks-
leiviams. Praktikume dalyvavo 14 moksleivių, 
lydimų chemijos mokytojos Inos Razmislevičie-
nės. Chemijos katedros dėstytoja Dalė Židonytė 
pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas 
studijų programas, supažindino moksleivius su 
Cheminės analizės studijų programa, išnagrinėjo 

Išsilavinusios visuomenės 
plėtra: ateities studentų 

kartų įtraukimas ir 
motyvavimas
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saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. 
Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruk-
tavimų kortelėje. Dėstytoja trumpai apibūdino 
vitamino C savybes, šaltinius, jo poveikį žmogui, 
aptarė  titrimetrijos metodo esmę, titravimo 
metodus bei būdus, supažindino su praktikumo 
„Jodometrija. Vitamino C nustatymas vaisių sul-
tyse“ naudojamomis medžiagomis ir aptarė jo 

eigą. Moksleiviai, susipažinę su darbo metodika, 
vadovaujami dėstytojų, obuolių sultyse nusta-
tė vitamino C kiekį ir aptarė rezultatus. Vilniaus 
Trakų Vokės gimnazijos moksleiviai Chemijos 
laboratorijoje lankėsi ne pirmą kartą. Fakulteto 
svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu 
ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu ir iš-
reiškė norą atvykti dar kartą.
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Kolegija didžiuojasi sudarydama sąlygas mo-
kytis visą gyvenimą. Kolegijoje yra aktyviai įgy-
vendinamos nuotolinės studijos, kurios suteikia 
galimybę studijuoti išvykusiems, neįgaliems, ar 
asmenims, kurie turi didelį užimtumą dienos 
metu ar neturi kitų galimybių studijuoti. Kolegi-
ja taip pat aktyviai siūlo Lietuvos visuomenei ir 
organizacijoms tiek išorinius, tiek vidinius kvali-
fikacijos kėlimo kursus, siekdama padėti atnau-
jinti reikiamas žinias ir įgūdžius. 

Strategijoje „Lietuva 2030“ mokymasis visą 
gyvenimą yra minimas kaip vienas pagrindinių 
veiksnių, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pa-
sirengimą pasaulio kaitai bei įgalinančių suma-
nios visuomenės kūrimą, todėl šiame darnios 
plėtros kontekste Kolegija siekia padėti visuo-
menei prisitaikyti prie strateginio poreikio nuo-
lat tobulinti žinias, nes gebėjimas nuolat mokytis 
ir tobulintis yra svarbiausia vertybė ir prioritetas 
Lietuvos ateičiai. 

Pažymėtina, kad siekiant skatinti mokymąsį 
visą gyvenimą itin aktualus tikslas – motyvuo-
ti suaugusius asmenis mokytis ir nebijoti įgyti 
naują kvalifikaciją brandžiame amžiuje. Pavyz-
džiui, 2019 m. lapkričio 15 d. Sveikatos priežiū-

ros fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytojai ir 
studentai dalyvavo dvidešimtosios suaugusiųjų 
mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia, 
keliaukim!“ atidarymo konferencijos renginy-
je – aktyvaus mokymosi dirbtuvėse „Sveikatos 
stotelė“. Renginį, kuris vyko Vilniaus geležin-
kelio stotyje, organizavo Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacija ir Švietimo mainų paramos 
fondas. Konferencijos tikslas – puoselėti suaugu-
siųjų mokymosi idėjas, atskleidžiant galimybes ir 
naudą, kurias suteikia žmogui mokymasis, skati-
nant andragogus dirbti kūrybingai, kad besimo-
kantysis patirtų mokymosi džiaugsmą. Pirmojoje 
konferencijos dalyje buvo kalbama apie tai, kaip 
mokymasis padeda plėtoti profesinę karjerą ir 
asmeninį gyvenimą, atskleisti žmogaus galimy-
bes ir talentus, kokią prasmę suteikia gyvenimo 
pilnatvei, kuo praturtina žmogaus būtį. Buvo pa-
skelbtos Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ 
platformos dalyvių nominacijos, pažymėti pras-
mingiausi suaugusiųjų mokymąsi skatinantys 
projektai. Antrojoje renginio dalyje konferenci-
jos dalyviai buvo paskatinti mokytis čia ir dabar: 
galėjo apsilankyti „Mokymosi stotelėse“ – trum-
puose mokymosi epizoduose, suteikiančiuose 
kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.

Mokymasis visą gyvenimą: 
socialiai atsakingų 

mokymosi galimybių 
kūrimas
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Socialinės atskirties mažinimas – prioriteti-
nis Kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros tikslas. Socialinė atskirtis – kompleksi-
nis reiškinys, atspindintis tam tikrų asmenų ar 
grupių negalėjimą ar nesugebėjimą naudotis 
visuomenės sukuriamomis gėrybėmis ir visatei-
siškai dalyvauti darbo rinkoje. Toks reiškinys 
gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – neįgalumo, 
ilgalaikio nedarbo, priklausomybės, mažų paja-
mų, ligos, kalbos nemokėjimo ir pan. 

Neįgaliųjų socialinės integracijos politika kryp-
tingai keičiasi nuo pašalpos link pačių neįgaliųjų 
gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integraci-
jos į darbo rinką ir socialinį gyvenimą skatinimo, 
akcentuojant neįgaliųjų teisę į mokslą, darbą, 
verslą ar socialinę veiklą. Sėkminga integracija į 
darbo rinką prasideda nuo neįgaliųjų kaip lygia-
verčių bendruomenės narių priėmimo, moky-
mosi sąlygų sudarymo ir jų priklausomybęės nuo 
kitų asmenų mažinimo. Kolegija deda dideles 
pastangas suteikti visuomenei supratimo apie 
neįgaliųjų gebėjimus, jų bendravimo ypatumus 
ir toleranciją. Gruodžio 3 d. Kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakultete buvo minima Tarptautinė 
neįgaliųjų diena. Ta proga Lietuvos žmonių su 
negalia sąjunga (LŽNS) pakvietė į tradicinį X tarp-
tautinį neįgaliųjų teatrų festivalį-konkursą ,,Be-
gaso“ prizui laimėti. Festivalyje dalyvavo įvairias 
negalias – judėjimo, regos, klausos ir kitas – tu-
rintys artistai.

Daug dėmesio neįgaliųjų integracijai skiriama 
Pedagogikos fakultete.  Gerosios praktikos pa-
vyzdys – Supermiesto konkursas – Miestų kur-
čiųjų bendruomenių, gestų kalbos vertėjų centrų 
ir VK PDF bendradarbiavimo rezultatas. Taip pat 

Pedagogikos fakultete vyko „Erasmus+“ suau-
gusiųjų švietimo mobilumo projektas „Suaugu-
sių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas 
interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje“. Pro-
jektui vadovauja Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras. Projekto partneriai – Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras, Kolegijos Pedago-
gikos fakultetas ir UAB „LGK Plius“. Pagrindiniai 
projekto tikslai – skatinti gestų kalbos vertimo 
paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančių spe-
cialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybiš-
ką kurčiųjų suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo 
klausimu bei kurti inovatyvias mokymosi aplin-
kas ir programas užtikrinant kokybišką ir kūry-
bingą suaugusių kurčiųjų asmenų švietimą gestų 
kalbos vertimo klausimais. Šiuo metu taip pat 
yra rengiamas Nordplus Higher Education 2020 
projektas – DigiElderly/2020. Projekto tikslai – 
informacinių technologijų ir įnovacijų diegimas 
socialinės rūpybos įstaigose.

2019 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų sa-
lėje vyko Lietuvos galios apdovanojimų ceremo-
nija, kurios metu apdovanojimai skiriami tyliai 
ir ištikimai dirbantiems kitų galioms atskleisti ir 
tiems, kurie tiki savo galia – patiems negalias tu-
rintiems ir jų artimiemiesiems. Nominacijoje „Už 
negalios įgalinimą“ – savanorystės ir bendruo-
meniškumo svarbos pavyzdys buvo apdovanota 
Domilė Paškevičiūtė – labdaros ir paramos fondo 
„Algojimas“ ilgametė savanorė, subūrusi įvairaus 
amžiaus ir skirtingų grupių savanorius pagalbai 
šeimoms, auginančioms negalias turinčius vai-
kus, savanorystėje atradusi savo pašaukimą. 
Baigusi juvelyrikos studijas tęsia mokslus Kolegi-
jos Sveikatos priežiūros fakultete studijuodama 

Socialinės atskirties 
mažinimas 11
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studijų programą „Ergoterapija“ ir gilindamasi į 
pagalbos negalias turintiems vaikams sritį. Apdo-
vanotą studentę pasveikino Kolegijos direktorė 
dr. Žymantė Jankauskienė ir Sveikatos priežiūros 
fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda 
Žukauskienė.

Kitas svarbus Kolegijos prioritetas – kartų soli-
darumas siekiant motyvuoti jaunimą neužmiršti 
garbaus amžiaus asmenų ir įgyvendinti sociali-
nes iniciatyvas, kurios skatintų vyresnio amžiaus 
žmonių gerovę. Pavyzdžiui, 2019 m. lapkričio 7 d. 
Elektronikos ir informatikos fakultete lankėsi gru-
pelė savanorių, lydimų Lietuvos demokratišku-
mo ugdymo kolegijos vadovės Eglės Celiešienės. 
Susitikimo tikslas – vyresnio amžiaus savanorius 
supažindinti su mokymo institucijomis, tarp jų ir 
su Elektronikos ir informatikos fakultetu. Buvo 
suorganizuota ekskursija po fakulteto muziejų, 
papasakota apie dabartines fakulteto mokslinių 
tyrimų ir studijų kryptis, parodytos laboratori-
jos, kuriose studentai atlieka savo tiriamuosius ir 
praktinius darbus. Šia iniciatyva fakultetas prisi-
deda prie tvarios socialinės aplinkos kūrimo, kad 
garbaus amžiaus žmonės neišgyventų socialinės 
atskirties, būtų atviri miesto ir edukacinėms-kul-
tūrinėms programoms.

2019 m. spalio 15 d. Menų ir kūrybinių tech-
nologijų fakultete vyko Senjorų diena. Tradicija 
tapęs renginys kasmet sukviečia būrį senjorų, 
kuriems Muzikinio teatro studijų programos stu-
dentai dovanoja koncertą. 2019 m. gruodžio 5 d. 
Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakul-
teto bendruomenė susibūrė kūrybinei „Kaligra-
fijos“ popietei, kurios metu sukūrė kalėdinius 
sveikinimus artimiesiems ir vienišiems senelių 
namų gyventojams. Mokymus vedė fakulteto 
dekanė prof. dr. Birutė Žygaitienė.

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ma-
dos dizaino katedros Šukuosenų dizaino studijų 
programos SD17 grupės studentės kartu su prak-
tikos vadove, lektore Inga Čirvinskiene atliko Šu-
kuosenų modeliavimo praktiką Trakų globos ir 
socialinių paslaugų centre. Studentės globos ir 
socialinių paslaugų centro lankytojams dažė, kir-
po bei sušukavo plaukus. Centro lankytojai buvo 
laimingi, gavę puikią galimybę atnaujinti savo 
įvaizdį. Studentėms tai buvo labai gera praktika, 
nes teko dirbti kitoje erdvėje ir neįprastomis są-
lygomis.

Kolegijai taip pat svarbi yra veikla, skirta in-
tegruoti asmenis, sveikstančius nuo prilauso-
mybių. Pavyzdžiui, 2019/2020 m. m. Sveikatos 
priežiūros fakultetas koordinavo ir užbaigė ERAS-
MUS+ strateginių partneryščių projektą „Menas 
ir socialinis virsmas“ (ART and SOCIAL CHANGE: 
a path to recovery), projekto Nr. 2016-1-LT01-
KA202-023234. Šio projekto pagrindinis tiks-
las – sukurti tarpdisciplininę mokymo programą, 
sudarančią galimybę suinteresuotoms pusėms 
dalintis patirtimi: menininkams, sveikatos prie-
žiūros specialistams ir asmenims, sveikstantiems 
nuo priklausomybių. 2019 m. vasario 28 d. salo-
tų bare ,,Mano Guru“ Sveikatos priežiūros fakul-
tetas kartu su VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ 
surengė seminarą „Meno metodai geresnei psi-
chikos sveikatai“.

2018 m. balandžio 12 d. Pedagogikos fakulte-
tas, pagal Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 
kolonijos ir Kolegijos Pedagogikos fakulteto su-
darytą bendradarbiavimo sutartį, surengė du se-
minarusi 3-iame ir 2-ame sektoriuose. Kolegijos 
Pedagogikos fakulteto lektorės Agnė Grušauskai-
tė ir Aušra Simoniukštytė 3-iojo sektoriaus nu-
teistiesiems surengė edukacinį užsiėmimą tema 
„Laiškas: formos ir prasmė“. Užsiėmime laisva 
forma buvo kalbama apie laišką, patyrimą rašant 
ir gaunant laiškus, pasidalijama žiniomis, kaip ra-
šyti laišką. Nuteistieji buvo maloniai nustebinti 
netradicinio ir originalaus edukacinio renginio, 
aktyviai ir nuoširdžiai bendravo su viešniomis 
iš Kolegijos. 2019 m. rugsėjo 27 d. Pravieniškių 
pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame 
sektoriuje buvo paminėta Socialinio darbuotojo 
diena. Kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio 
darbo studijų programos studentai nuteistie-
siems pristatė socialinio darbuotojo profesiją, 
socialinio darbo bausmių vykdymo sistemoje 
aktualijas ir poreikį. Vilniaus pataisos namų ,,Pu-
siaukelės namai“ apie ketvirtadalis nuteistųjų 
yra tėvai, turintys nepilnamečių vaikų. Per kele-
tą metų nelaisvėje tėvystės įgūdžiai susilpnėja, 
trumpalaikių išvykų į namus metu ne visiems 
nuteistiesiems lengva bendrauti su vaikais. 2019 
m. gruodžio 12 d. Vilniaus pataisos namuose 
,,Pusiaukelės namai“ buvo surengta paskaita 
„Pozityvi tėvystė“. Paskaitos metu Socialinio dar-
bo studijų programos II kurso studentė Andžela 
Gasperovič nuteistiesiems, turintiems mažame-
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čių vaikų, papasakojo, kaip pažinti savo vaikus, 
bendrauti ir skatinti jų tinkamą elgesį.

Kolegija daug dėmesio skiria kitataučių inte-
gracijai į Lietuvos visuomenę. Pedagogikos fa-
kultete Tarpkultūrinio ugdymo metodikų taiky-
mo studijų dalyko atsiskaitymai vyksta socialinių 
partnerių ,,Padėk pritapti“ vaikų dienos centre, 
kuriame buriasi Naujininkų mikrorajono vaikai, 
kurių nemaža dalis yra romų tautybės.

Kalbų mokėjimas – vienas pagrindinių elemen-
tų, padedantis susikalbėti kultūroms. Vilniaus 

kolegijoje nuo 2001 m. švenčiama Europos kalbų 
diena. Šiais metais Užsienio kalbų centro dėsty-
tojai pasiūlė Kolegijos bendruomenei pasitikrinti 
anglų, vokiečių ir rusų kalbų žinias.

Visi norintys galėjo laikyti užsienio kalbų tes-
tus A1, A2, B1, B2 ir C1 lygiais ir turėjo galimybę 
diskutuoti su kalbininkais įvairiomis temomis. Ši 
akcija suteikia progą pasitikrinti užsienio kalbos 
žinias ir gebėjimus studentams, dėstytojams ir 
darbuotojams, ketinantiems dalyvauti ERAS-
MUS+ mainų programoje.
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Kolegija gali didžiuotis daugeliu iniciatyvų 
sveikos gyvensenos skatinimui, akcentuojant 
sveikatos stiprinimą, judėjimo svarbą ir sveiką 
mitybą. Pavyzdžiui, Kolegijos Kūno kultūros ir 
sporto centras kviečia studentus ir visus norin-
čius būti aktyviais rugsėjo 23–26 dienomis Eu-
ropos komisijos iniciatyvoje, kuri jau penktus 
metus Europoje ir Lietuvoje vykdo projektą – 
Europos sporto savaitė BeActive.

2019 m. lapkričio 26 dieną Menų ir kūrybinių 
technologijų fakultete įvyko kvalifikacijos kėlimo 
seminaras „Pažintis su stepo šokiu (Tap dance)“, 
kurį vedė Scenos meno katedros lektorė –  Auk-
suolė Varkulevičienė. Tap dance – tai nauja, žais-
minga ir judėti skatinanti galimybė. Tai šokis, 
ugdantis ritmo jausmą, suteikiantis kūnui lanks-
tumo, vikrumo, patvarumo, tobulina pusiaus-
vyrą, kovoja su stresu, stimuliuoja atmintį. Tap 
dance skirtas kiekvienam – ir pradedančiajam, ir 
profesionalui, ir niekada nešokusiam, ir visą gy-
venimą paskyrusiam šokiui. 

Kolegija daug dėmesio skiria sveikatinimui, 
siekdama informuoti tiek studentus, tiek pla-
čiąją visuomenę apie aktualias sveikatos temas 
ir prevencijos programas. Pavyzdžiui, 2019 m. 
vasario 14 d. Sveikatos priežiūros fakultete vyko 
nemokamas, anonimiškas ŽIV ištyrimas, kurį or-
ganizuoti padėjo šias paslaugas teikianti asoci-
acija „Demetra“ – nevyriausybinė ne pelno sie-
kianti organizacija, kurios vienas iš pagrindinių 
tikslų – mažinti ŽIV / AIDS plitimą informuojant 
visuomenę. 

2019 m. spalio 22 ir 23 dienomis Sveikatos 
priežiūros fakultete lankėsi Lošimų priežiūros 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos vyriausieji specialistai, psichologai Ta-

tjana Veromej ir Oleg Mackevič. Studentai daly-
vavo paskaitoje „Azartiniai lošimai – pramoga ar 
problema?“. Tatjana Veromej ir Oleg Mackevič 
koordinuoja socialinį projektą „Nebenoriu lošti“, 
kurio tikslas – teikti informaciją apie azartinių 
lošimų keliamus pavojus bei pagalbos galimybes 
problemų dėl lošimų turintiems asmenims ir jų 
artimiesiems. Paskaitų metu studentai sužinojo, 
kas yra azartiniai lošimai, kuo jie skiriasi nuo žai-
dimų, kaip vystosi priklausomybė nuo azartinių 
lošimų, kaip atpažinti probleminį lošimą, kaip 
padėti probleminiam lošėjui ir jo artimiesiems.  

Sveikatai palankus maitinimasis – sveiki stu-
dentai, bendruomenė, visuomenė. Vilniaus 
kolegijoje vyksta daug švietimo iniciatyvų, skir-
tų akcentuoti sveikatai palankaus maitinimosi 
reikšmę. Pavyzdžiui, vasario 19 d. Verslo vadybos 
fakultete vyko Turizmo katedros organizuojamas 
Viešbučių ir restoranų verslo studijų programos 
renginys „Restore“. Renginio metu apie sveika-
tai palankaus maitinimosi principus, ypatybes 
bei jų pritaikymą kasdieniniame gyvenime pa-
sakojo sveikos mitybos specialistė, trijų knygų ir 
tinklaraščio sulieknek.lt autorė Vaida Kurpienė. 
Seminaro metu specialistė atsakinėjo į studentų 
pateiktus klausimus, dalijosi patarimais ir įžval-
gomis, kaip subalansuoti mitybą. 

2019 m. balandžio 29–gegužės 3 d. pagal Era-
smus+ programą Agrotechnologijų fakultete lan-
kėsi Hatay Mustafa Kemal universiteto (Turkija) 
Agrotechnologijų fakulteto Maisto inžinerijos 
katedros doc. dr. Ahmet Dogan Duman, kuris 
skaitė paskaitas apie maisto klastojimo tipus, 
akcentuodamas tokias temas kaip maisto sukčia-
vimas, tiekimo grandinės atsekamumas, maisto 
autentiškumas, kontrolės sistemos. 

Sveikos gyvensenos 
skatinimas 12
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Kolegija daug dėmesio skiria Pasaulio svei-
katos organizacijos skelbiamoms atmintinoms 
dienoms. Pavyzdžiui, 2019 m. spalio 10 d. Svei-
katos priežiūros fakultete vyko renginys, skirtas 
Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. 
Šio renginio metu Biomedicininės diagnostikos ir 
dietetikos katedros lektorė Erika Dzimidaitė skai-
tė pranešimą apie oksidacinį stresą. Reabilitaci-
jos katedros lektorė Asta Markauskienė kartu su 
Kineziterapijos studijų programos KI18 grupės 
studentėmis Svetlana Matulevičiene ir Solveiga 
Reisgiene pabrėžė fizinio aktyvumo svarbą psi-
chikos sveikatai, dalyviams demonstravo ir kartu 
su jais atliko sveikatą stiprinančius fizinius pra-
timus. Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro 
trenerė, dėstytoja Vilija Gerasimovičienė kvietė 
studentus ir dėstytojus aktyviai sportuoti bei 
supažindino su fizinio aktyvumo užsiėmimais 
Vilniaus kolegijoje. Slaugos katedros doc. dr. 
Agnė Jakavonytė-Akstinienė pristatė sveikatos 
receptus. Pasaulinei psichikos sveikatos dienai 
paminėti skirto renginio dalyviams Respublikinio 
priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo Nar-
kotinės abstinencijos gydymo skyriaus socialinė 
darbuotoja Dinata Ona Čepulionytė skaitė pra-
nešimą „Ką turime žinoti apie priklausomybės 
ligas“. 

Daug su sveikatingumo švietimu susijusių ini-
ciatyvų vyko ir vaikų darželiuose, siekiant uždy-
ti mažųjų gebėjimus sveikai ir darniai gyventi. 
Pavyzdžiui, 2019 m. kovo 28 d. ir balandžio 3 d. 
Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studen-
tų mokslinės draugijos narės, studijų programos 
„Bendrosios praktikos slauga“ studentės Kami-
lė Minelgaitė ir Evelina Dominyka Buinovskaja 
kartu su Slaugos katedros lektorėmis Natalija 
Juškina ir Snežana Budrikiene buvo išvykusios 
į Senųjų Trakų vaikų lopšelį-darželį ir Lentvario 
vaikų lopšelį-darželį „Šilas“. Studentės priešmo-
kyklinio ugdymo grupių auklėtiniams vedė svei-
katos valandėlę „Švarios rankytės“. Studentės 
supažindino darželinukus su rankų higienos svar-
ba, papasakojo apie mikroorganizmus, jų plitimo 
bei apsisaugojimo būdus. Pateikė daug vaizdinės 
medžiagos, pademonstravo eksperimentą. 

2019 m. balandžio 24 d. Kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugi-
jos narės, Bendrosios praktikos slaugos studijų 
programos SL17D grupės studentės Gabriela Ši-

leika ir Evelina Ingelevič kartu su Slaugos kate-
dros docente dr. Zyta Kuzborska buvo išvykusios 
į Nemenčinę. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lop-
šelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupių 
auklėtiniams studentės vedė edukacinį renginį 
„Burnos higiena“. Studentės supažindino darže-
linukus su burnos higienos svarba, burnos prie-
žiūros taisyklėmis, pateikė įdomios vaizdinės 
medžiagos. 

2019 m. gegužės 3 d. Kolegijos Sveikatos prie-
žiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos  
studijų programos SL17A grupės studentės Aistė 
Ruseckaitė ir Karolina Volotko su Slaugos kate-
dros lektore Milda Kuskiene lankėsi Vilniaus lop-
šelyje-darželyje ,,Vėjelis“. Ikimokyklinio ugdymo 
grupės „Varpeliai“ auklėtinius studentės mokė 
dantukų priežiūros taisyklių. Renginio metu 
skambant nuotaikingai „Dantukų dainelei“ jie 
aktyviai dalyvavo studenčių surengtoje viktori-
noje. Studenčių padedami vaikai gerino taisy-
klingo dantukų valymo įgūdžius. 

2019 m. birželio 4 d. Kolegijos Sveikatos prie-
žiūros fakulteto  Slaugos katedros lektorės Jur-
gita Stankūnienė, Snežana Budrikienė kartu su 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 
studentėmis Evelina Dominyka Buinovskaja, Ma-
rija Saunoryte, Jekaterina Vitkovskaja ir „Higieni-
nės dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų pro-
gramos studente Valerija Laziuk buvo nuvykusios  
į Vilniaus miesto socialinės paramos centro vaikų 
dienos centrą „Bičiuliai“ ir dalyvavo centro or-
ganizuotame Tarptautinei vaikų gynimo dienai 
paminėti skirtame renginyje „Padovanokime 
šypseną“. Būsimos bendrosios praktikos slaugy-
tojos supažindino vaikus su slaugytojo profesija, 
pademonstravo, kaip taisyklingai reikia pama-
tuoti temperatūrą, kaip susimušus ranką arba 
koją panaudoti šalčio paketą, bintuoti. Būsima 
kosmetologė Valerija papasakojo apie kosmeto-
logo profesiją ir pasiūlė vaikams ant rankytės ar 
veiduko nupiešti jų išsirinktą personažą. 

Pavasarį, pabudus gamtai, Pedagogikos fakul-
teto bendruomenė pasipuošė ryškiomis spalvo-
mis ir surengė tradicija tapusią Sveikatingumo 
savaitę. Žaliąjį pirmadienį sveikatingumo savaitė 
pradėta smagia „Kėdžių mankšta“, kurią vedė 
Pedagogikos fakulteto lektorė ir trenerė Vilija 
Gerasimovičienė. Pradinio ugdymo studijų pro-
gramos antro kurso studentė Sabina Matuiza fa-
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kulteto bendruomenę pakvietė linksmai pajudė-
ti žaidžiant judriuosius žaidimus.

Antradienį Fakulteto bendruomenė, pasipuo-
šusi geltona spalva, tęsė Sveikatingumo savaitės 
veiklas. Pradinio ugdymo pedagogikos studijų 
programos studentės Miglė Matovičiūtė ir Ka-
milė Davidavičiūtė bendruomenę mokė atlikti 
pusiausvyros pratimus taikant jogos elementus. 
Aurelija Krečiūtė ir Birutė Tamulynaitė pakvietė 
bendruomenę išbandyti patyriminio ugdymo 
žaidimus. Darželio „Vikutis“ vaikai taip pat prisi-
jungė prie Sveikatingumo savaitės. Mažieji svei-
kuoliai žaidė patyriminio ugdymo žaidimus su 
interaktyviomis grindimis emocijų bei dėmesio 
koncentracijos tema. Socialinio darbo studijų 
programos studentės, padedamos IT dėstytojos 
Renatos Kondratavičienės, kūrė darbui su išma-
niąja lenta tinkamas interaktyvias užduotis emo-
cijų raiškos tema.

Trečioji sveikatingumo savaitės diena buvo 
skirta socialinės sveikatos renginiams. Prie sa-
vaitės veiklų prisijungė ir socialiniai partneriai – 
Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ ugdytiniai, 
kurių auklėtojos yra Pedagogikos fakulteto ab-
solventė Kristina Geradavičiūtė ir studentė Vai-
va Karneckaitė. Pradinio ugdymo pedagogikos 
studentės Evelina Zakarevičiūtė ir Alina Leonova 
fakulteto bendruomenę pakvietė pajudėti aero-

bikos šokio ritmu. Sveikatingumo savaitės daly-
viai taip pat turėjo unikalią galimybę dalyvauti 
Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento Simono 
Dailidės paskaitoje „Savanorystė – būdas pažinti 
save ir pakeisti pasaulį“.

Ketvirtoji Sveikatingumo savaitės diena buvo 
skirta dvasinės sveikatos renginiams. Prie savai-
tės veiklų prisijungė būsimos gestų kalbos ver-
tėjos, pakvietusios išbandyti jėgas „Išmaniosiose 
lenktynėse“. Lenktynininkai, perskaitę QR kodus, 
gavo užduotis sušokti lietuvių liaudies šokius, iš-
bandyti reakciją žaidžiant komandinius bei inte-
raktyvioms grindims skirtus žaidimus. Aktyviausi 
pradinio ugdymo pedagogikos studentai Miglė 
Matovičiūtė, Kamilė Davidavičiūtė, Ramunė Pa-
bijutaitė, Sabina Matuiza, Anželika Oleksina ir 
Martynas Ambrazas balandžio 11–14 d. tęsė 
Sveikatingumo savaitės veiklas išvykoje – Lietu-
vos olimpinės akademijos (LOA) Jaunimo sto-
vykloje, kurią organizavo Ramūnė Motiejūnaitė 
ir Enriketa Prunskienė. Studentai susipažino su 
Specialiąja olimpiada, žaidė bočią, golbolą, sėdi-
mąjį tinklinį, regbį, ledo ritulį, beisbolą, lenkty-
niavo naktiniame orientavimosi žygyje po Vilnių, 
išbandė šiaurietišką ėjimą. Pedagogikos fakulte-
to lektorė Vilija Gerasimovičienė pristatė prane-
šimą apie savanorystę.



33

Kolegijoje vyksta daug iniciatyvų gyvūnų ge-
rovei. Pavyzdžiui, gegužės 28 d. Kolegijos Verslo 
vadybos fakulteto Įstaigų administravimo stu-
dijų programos antrakursiai kartu su dėstytoja 
Adrija Naraškevičiene vyko į gyvūnų prieglaudą 
„Lesė“, esančią netoli Kolegijos veterinarijos 
klinikos. Klausytasi išsamaus pasakojimo apie 
šios labdaringos organizacijos veiklą, ekskursi-
jos metu pamatyta, kaip gyvena prieglaudoje 
esantys gyvūnai, kaip jais yra rūpinamasi, su 
kokiais iššūkiais susiduriama kiekvieną dieną. 
Prieš ekskursiją surengtame labdaringame ren-
ginyje pavyko surinkti prieglaudos gyvūnams 
reikalingų daiktų ir maisto už 92 eurus. 

Nuo 2016 metų Ekonomikos fakulteto Stu-
dentų atstovybė kartu su administracija bei VšĮ 
„Penkta koja“ mini Šuns dieną. Ta proga balan-
džio 24 d. į fakultetą atvyko savanorė Aistė su 
savo globotine Betsi ir pristatė gyvūnus globo-
jančią organizaciją fakulteto studentams. Aistė 
paminėjo, kad kiekvieną dieną į gyvūnų prieglau-
dą patenka daug beglobių ar žmogaus išmestų 
ir niekam nereikalingų augintinių, dažnai gyvūnų 
prieglaudose gyvūnams pritrūksta maisto ir būti-
niausių priemonių. Studentų atstovybės iniciaty-
va buvo nuspręsta surinkti lėšų ,,Penktos kojos“ 
būtiniausioms reikmėms. 

Po šios dienos minėjimo Studentų atstovybė, 
siekdama atkreipti Fakulteto bendruomenės 
dėmesį į beglobių gyvūnų problemas Lietuvoje, 
nusprendė surinkti lėšų bei būtiniausių daiktų 
,,Penktai kojai“. Studentai į prieglaudą atvyko su 
lauktuvėmis bei surinktomis lėšomis, kurias au-
kojo Ekonomikos fakulteto bendruomenė nuo 
balandžio 24 d. – iš viso 323 eurų. VšĮ „Penkta 
koja“ darbuotojos atvykusius studentus supa-

žindino su pastato įkūrimo istorija ir jo gyvento-
jais – šuniukais, kurių yra net 250. Prieglaudos 
darbuotojos suteikė galimybę pavedžioti kelis 
globotinius. 

Agrotechnologijų fakultete taip pat buvo or-
ganizuota socialinė akcija „Nereikalingos knygos 
gali būti reikalingos“, studentų suneštos ir per-
parduotos knygos tapo gražia labdaringa akcija, 
kurios metu surinktos lėšos leido nupirkti „Tau-
tmilės prieglaudos“ beglobių gyvūnų sveikatai 
bei gerai savijautai reikalingų vaistų, vitaminų ir 
higienos priemonių.

Siekiant didinti visuomenės švietimą gyvūnų 
gerovės tematika, Agrotechnologijų fakultete 
vyko edukacinė diena Pasaulinei gyvūnų globos 
dienai paminėti. Kolegijos bendruomenė kvie-
tė atkreipti dėmesį į mus supančią aplinką, būti 
socialiai atsakingiems, rūpintis gyvąja gamta, 
savo augintiniais ir beglobiais gyvūnais. Minint 
Pasaulinę gyvūnų globos dieną buvo akcentuo-
jama, jog svarbu ne tik mylėti gyvūnus, bet ir at-
sakingai jais rūpintis. Kūrybinių dirbtuvių metu 
Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakul-
teto Mados dizaino katedros dėstytojos Silvija 
Grušnienė, Asta Kisieliūtė, Violeta Bytautaitė ir 
Projektų ir kompetencijų skyriaus edukacinių 
programų koordinatorė dr. Inga Kepalienė kartu 
su Įvaizdžio ir Šukuosenų dizaino studijų progra-
mų studentais Žvėryno gimnazijos šeštokus kvie-
tė sukurti aksesuarus – papuošalus-atšvaitus sau 
ar augintiniui. Šie atšvaitai ne tik apsaugo tam-
siu paros metu, padeda nepasimesti, bet ir pa-
puošia gyvūnėlius. „Būk pasipuošęs ir saugus!“ 
– kūrybinių dirbtuvių šūkis kvietė prisijungti ir 
išlaisvinti savo fantaziją, panaudoti namuose 
turimus nenaudojamus daiktus, medžiagų atrai-

Socialinės iniciatyvos 
gyvūnų gerovei 13
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žas ir patirti kūrybos džiaugsmą. Renginio metu 
buvo atskleistos antrinių žaliavų panaudojimo 
galimybės, pademonstruota, kaip galima daik-
tams suteikti antrą gyvenimą ir juos prasmingai 
panaudoti. Kolegijos Agrotechnologijų fakulte-
to Veterinarijos studijų programos pirmo kurso 
studentės Ugnė Petruševičiūtė ir Gabija Kontri-
maitė, vadovaujamos dėstytojos Rūtos Karalie-
nės, ir trečio kurso studentės Valdonė Besanaitė, 
Milda Račkauskaitė, Karolina Čeponytė mokinius 
supažindino su įvairiais naminiais ir egzotiniais 
gyvūnais, papasakojo apie gyvūnų ypatumus, at-
sakomybę pasirenkant augintinį, gyvūnų priežiū-
rą, aptarė dažniausiai pasitaikančias jų laikymo 
problemas, paminėjo įdomius faktus, patikrino 
mokinių žinias užduodamos klausimus apie gy-
vūnijos pasaulį.

Minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, Agro-
technologijų fakulteto Veterinarinės medicinos 
katedros studentai ir dėstytojai apsilankė UAB 
„Grinda“ Vilniaus gyvūnų globos namuose. Iš-
vykos metu Veterinarijos studijų programos stu-
dentai susipažino su gyvūnų globos namuose 
esančiais gyvūnais, sužinojo, kodėl ir kaip jie į 
juos patenka. UAB „Grinda“ vadovė Agnė Žėbie-
nė studentus išsamiai supažindino su beglobėms 
katėms Vilniaus mieste taikoma humaniška pro-
grama „Pagauk–Sterilizuok–Paleisk“. Ji papasa-
kojo studentams apie prieglaudos darbuotojų 
švietėjišką veiklą, apie atsakomybę už savo gyvū-
ną augintinį, jo gerovę ir globą, kurią vykdyti pra-
deda jau darželio amžiaus vaikai. Agnė Žėbienė 
teigė, jog beglobių naminių augintinių skaičius 
Vilniaus mieste vis dar yra didelis, o pagrindinė 
priežastis – atsakomybės už įsigytą gyvūną stoka.

Minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, Agro-
verslo technologijų studijų programos studentai 
ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė lankėsi Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų 
sveikatingumo ir gerovės skyriuje (GSGS). Stu-

dentai dalyvavo paskaitoje apie gyvūnų GSGS 
veiklos aktualijas, sveikų galvijų bandos statusą, 
ūkinių gyvūnų ligas bei jų sveikatos stiprinimo 
kryptis. Paskaitą skaitė VMVT Gyvūnų sveikatin-
gumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Ble-
kaitis. Studentai diskutavo su tarnybos darbuo-
tojais aktualiais klausimais apie tai, kas ir kaip 
atlieka gyvulininkystės  ūkių  patikrinimus, koks 
VMVT tarnybos vaidmuo, kokie pasitaiko pažei-
dimai, kokio turinio būna skundai, kaip spren-
džiami ūkinių gyvūnų gerovės klausimai, kokių 
gyvūnų rūšių didžiausios gerovės problemos, 
ar ūkininkai noriai laikosi gyvūnų gerovės reika-
lavimų. Studentai domėjosi gyvūnų pardavimo, 
pirkimo, įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvą klau-
simais.

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto ben-
druomenė Pasaulinę gyvūnų dieną taip pat mi-
nėjo neįprastai. Sostinės  Vingio parke fakulteto 
studentai pristatė edukacinį projektą „Akade-
minis šuo“. Menų ir kūrybinių technologijų fa-
kulteto bendruomenė jau antrus metus iš eilės 
prisijungia prie Lietuvos kinologų draugijos (LKD) 
renginių. „Kūrybiška ir veikli Menų ir kūrybinių 
technologijų fakulteto bendruomenė savo idėjo-
mis, meno taikomajai veiklai palankiomis studi-
jų programomis puikiai papildo LKD rengiamus 
projektus: šunų parodose, gyvūnų globos ren-
giniuose pristato meninius projektus, eduka-
cines-kūrybines dirbtuves,“ – teigia Projektų ir 
kompetencijų plėtros skyriaus vedėja, LKD sava-
norė Miglė Pilvelytė. Šįkart Kultūrinės veiklos va-
dybos studijų programos studentai kartu su doc. 
dr. Inga Kepaliene pasiūlė nestandartinių švietė-
jiškų veiklų, kurios yra ne tik įdomios, bet ir ska-
tina studentų kūrybiškumą. Studentai sugalvojo, 
ką būtų galima sukurti savo augintiniams, be to, 
pasiūlė daug idėjų, kaip panaudoti antrines ža-
liavas. 
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Švietimas aplinkosaugos klausimais, gamtos 
tausojimo iniciatyvos, aplinkai ir sveikatai pa-
lankaus gyvenimo būdo skatinimas yra svarbi 
ir integrali Kolegijos veiklos dalis. Kolegija sie-
kia efektyvaus ir atsakingo išteklių naudojimo 
savo veikloje, skatina švietimą aplinkosaugos 
srityje bei vykdo savanorišką veiklą, mažinda-
ma neigiamą poveikį aplinkai. Fakultetai siekia 
atsisakyti kuo daugiau spausdintų „popierinių“ 
darbų, t. y. juos perkelti į elektroninę erdvę. 
Siekdama sumažinti sunaudojamo popieriaus 
kiekį, Vilniaus kolegija teikia pirmenybę stu-
dentų savarankiškų darbų bei studijų medžia-
gos elektroninėms formoms (pvz., MOODLE 
aplinkoje). Vilniaus kolegijoje siekiama taikyti 
tvarumo principus kasdieninėje veikloje.

Ne pirmus metus dauguma Kolegijos fakultetų 
prisijungia prie puikios pavasario tvarkymosi ini-
ciatyvos – akcijos DAROM, kurios veikla paremta 
bendradarbiavimu, socialine atsakomybe, vei-
klumu, pilietiškumu ir savanoryste. Pavyzdžiui, 
balandžio pabaigoje Verslo vadybos fakulteto 
bendruomenė, apsirūpinusi pirštinėmis, šiukš-
lių maišiais, karučiais bei gera nuotaika, labai 
entuziastingai kibo į aplinkos tvarkymo darbus. 
Iniciatyvos metu buvo išvalyta aplink fakulteto 
pastatą esanti teritorija ir netoli Fakulteto esan-
tis miškelis. 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 2019 
m. vėl prisijungė prie Europos atliekų mažinimo 
savaitės renginių. Atliekų mažinimas – vienas 
svarbiausių Europoje keliamų aplinkosauginių 
tikslų, o vienas pagrindinių uždavinių – ugdyti 
žmonių atsakingumą už savo veiksmus. Kolegijos 
bendruomenė lapkričio 18–22 dienomis vykdė 
įvairius renginius, skirtus ugdyti visuomenės są-

moningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų 
tvarkymo klausimais. Mados dizaino katedros 
dėstytojai kvietė sužinoti apie tekstilės atliekas 
ir kitas antrines žaliavas, jų rūšiavimą ir perdirbi-
mą, greitąją ir tvariąją madą, renginių metu vyko 
edukacinės-kūrybinės dirbtuvės mokiniams, par-
odos. Visą Europos atliekų mažinimo savaitę Fa-
kultete šurmuliavo mokiniai ir mokytojai, socia-
liniai partneriai. Mados dizaino katedros vedėja 
Silvija Grušnienė ir dėstytojos dr. Inga Kepalienė, 
Raminta Kalvaitienė, Gražina Skripkienė, Jolita 
Raupelienė, Ramutė Puodžiukynienė ir Asta Ki-
sieliūtė bei Mados technologijų ir verslo studijų 
programos studentė Gabrielė Garbaliauskie-
nė atliko švietėjišką veiklą: paskaitų, kūrybinių 
dirbtuvių bei tvarios mados kolekcijų pristatymų 
metu akcentavo, kaip svarbu panaudoti nereika-
lingą tekstilę, kiek daug yra galimybių „prikelti 
daiktus antram gyvenimui“.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultete atida-
ryta dėvėtų ar naujų drabužių, aksesuarų mainų 
zona „Atiduotuvės – pasiimtuvės“. Ši akcija skati-
na pasidalinti, nepirkti naujų drabužių tokiu būdu 
mažinant susidarančių tekstilės atliekų kiekį.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įgy-
vendinta aplinkosauginė iniciatyva buvo pripa-
žinta Lietuvos rekordu. Dėl šios balandžio mė-
nesį vykusios iniciatyvos susivienijo Kolegijos 
bendruomenė su socialiniais partneriais. Bendra 
mokinių, mokytojų, studentų ir dėstytojų edu-
kacinė veikla bei sėkmingas rezultatas – surištas 
didžiulis kilimas ,,Margutis“ visus dalyvius moty-
vavo naujiems, tausojantiems gamtą, tvarios ma-
dos projektams ir pripažintas Lietuvos rekordu. 
Kūrybinis darbas naudojamas vaikų edukacinėse 
erdvėse.

Aplinkosauginių 
iniciatyvų plėtra 14



36

VILNIAUS KOLEGIJOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR DARNIOS PLĖTROS ATASKAITA 2019

Edukacinio renginio ,,Saugai planetą – saugai 
save“ metu žaliosiose fakulteto erdvėse buvo iš-
keliami mokinių ir studentų kurti inkilai tarp jų 
ir LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus 
Scenos meno katedrai už surengtą koncertą do-
vanotas inkilas. 

2019 m. gruodžio 11 d. Menų ir kūrybinių tech-
nologijų fakultete pristatyta didžiausia batais 
puošta dekoracija. Šio sumanymo autorė – Ma-
dos dizaino katedros lektorė Lolita Malinauskie-
nė, koordinatorė – Mados dizaino katedros ve-
dėja Silvija Grušnienė. Tikimasi pasiekti Lietuvos 
rekordą. Fakulteto bendruomenė nusprendė su-
nešti nebeavimus batus, kurie ir tapo pagrindi-
ne dekoracijos dalimi. Įvaizdžio ir Mados dizaino 
studijų programų studentai batus nudažė arba 
nupurškė blizgiais dažais ir sukūrė iš jų dekora-
ciją. Šiai dekoracijai sukurti buvo panaudota 763 
batai, 10 flakonų blizgančių purškiamų dažų, 2,7 
l baltų dažų, 3 kg papuošimų, 100 vnt. lazdelių 
karštų klijų, dekoracijos medinis karkasas net 
3,70 m aukščio, aptrauktas tinklu bei šviečian-
čiomis girliandomis. Didžiausia batais puošta 
dekoracija yra eglės formos, papuošta švytin-
čiomis girliandomis, todėl ji pakeitė tradicinę 
Kalėdų eglę. Pasibaigus šventiniam laikotarpiui, 
visi dekoruoti batai bus panaudoti kaip rekvizi-
tas kuriant muzikinius spektaklius ar pristatant 

mados kolekcijas ir dalyvaujant antrinio dizaino 
renginiuose.

2019 m. gruodžio 10 d. Ekonomikos fakulteto 
penktojo aukšto fojė virto statybų aikštele, ku-
rioje visą pusdienį vyko statybų darbai. Fakulteto 
bendruomenė – studentai kartu su dėstytojais – 
plušo dirbo kurdami ir statydami Kalėdinį verslo 
miestą iš antrinių žaliavų. Socialinę iniciatyvą or-
ganizavo Draudimo katedra. Katedros dėstytoja 
Laura Žarskienė jau nuo lapkričio mėn. kvietė vi-
sus pasirūpinti antrinėmis žaliavomis ir padova-
noti nebereikalingiems daiktams antrą galimybę.

Fakultetų kraustymasis į naujas Kolegijos pa-
talpas Studentų gatvėje taip pat vyko atsakin-
gai. Pavyzdžiui, Ekonomikos fakultete  susidarė 9 
konteineriai makulatūros – 3 tonos perdirbamo 
popieriaus, 2 reisai į atliekų perdirbimo bazę, 1 
konteineris plastiko. Susikaupusią makulatūrą 
ir nebereikalingus daiktus nuspręsta perdirbti 
atsakingai, todėl antrines žaliavas perduotos į 
antrinių žaliavų surinkėjų rankas. Iniciatyvos or-
ganizatoriai akcentavo, kad kiekviena perdirbto 
popieriaus tona išsaugo 17 medžių, apie 26 000 
l vandens ir tiek energijos, kad 6 mėnesius būtų 
galima apšildyti normalaus dydžio namą, todėl 
džiaugėsi, kad savo darnios veiklos dėka jiems 
pavyko taupyti gamtos išteklius ir energiją.
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Socialiai atsakinga valstybė – tai savo isto-
riją, tradicijas ir kultūrą puoselėjanti valstybė 
ir visuomenė, todėl Kolegija siekia skirti kuo 
daugiau dėmesio Lietuvos valstybingumo ir is-
torinės atminties puoselėjimui. Vilniaus kolegi-
joje daug dėmesio skiriama Vasario 16osios ir 
Kovo 11osios dienoms įprasminti.

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos 
istorijos data, nes tai Lietuvos valstybės atkūri-
mo diena. Prieš beveik šimtą metų pasirašytame 
valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos 
Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra 
nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Galime 
pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą metų pirmie-
ji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme demo-
kratine santvarka besiremiančią nepriklausomą 
valstybę. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. lie-
pos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 
11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 
16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės is-
torijos. Kolegija su pasididžiavimu švenčia Vasa-
rio 16-ąją. Agrotechnologijų fakulteto bendruo-
menė, minėdama Vasario 16-ąją, gyva grandine 
atkūrė Lietuvos geografinį kontūrą.

Ekonomikos fakulteto bendruomenė paminė-
jo Vasario 16-ąją bendrai susibūrusi prie šventi-
nio torto, Lietuvos žemėlapio bei palinkėjimų ir 
sveikinimų plakatų, ant kurių kiekvienas užrašė 
žodžius, kodėl myli savo šalį ir ko jai linki.

Elektronikos ir informatikos fakultetas taip pat 
iškilmingai paminėjo Vasario 16-ąją, kviesdamas 

savo bendruomenę didžiuotis šalies ir tautos is-
torija, išlaikyti ir stiprinti meilę Lietuvai, pagarbą 
ir toleranciją kitiems.

Kovo 11-ąją Lietuvoje švenčiama Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 
11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
aktą, kuriame rašoma, kad „Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos 
Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol 
Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“. Elek-
tronikos ir informatikos fakulteto bendruomenė 
Kovo 11-ąją paminėjo atlapuose segėdami tris-
palvės ženklelį. Šie maži simboliai – didelis ats-
pindys, pabrėžiantis, kad Lietuvos laisvė visada 
yra mūsų širdyse.

LR krašto apsaugos ministerijoje 2019 m. kovo 
12 d. vykusiame iškilmingame Kovo 11-osios mi-
nėjime dalyvavo Menų ir kūrybinių technologijų 
fakulteto Scenos meno katedros studentės Salvi-
ja Tumalavičiūtė ir Diana Gružauskaitė kartu su 
dėstytojomis Nijole Baranauskaite-Matukoniene 
bei Dalia Babilaite-Abare. Renginio metu minis-
terijos Baltojoje salėje Lietuvos krašto apsaugos 
ministras kariams įteikė apdovanojimus ir sutei-
kė aukštesniųjų karininkų laipsnius. Muzikinio 
teatro studijų programos studentės papuošė 
iškilmingą ceremoniją gražiausiomis lietuvių pa-
triotinėmis dainomis.

Lietuvos valstybingumo 
ir istorinės atminties 

tęstinumo 
puoselėjimas

15
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2019 m. sausio 12 d. vyko Menų ir kūrybinių 
technologijų Scenos meno katedros Muzikinio 
teatro studijų programos studentų pasirodymas 
Laisvės gynėjų dienos minėjime LR Seime su Lie-
tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos or-
kestru. 

Birželio 14 d. Menų ir kūrybinių technologijų 
fakulteto Muzikinio teatro studijų programos 
studentės savo dainomis papuošė Lietuvai ypač 
reikšmingą minėjimą, skirtą Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido dienoms atminti LR Sei-
me. Renginyje dalyvavo buvusi LR Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, naujai išrinktasis LR Preziden-
tas Gitanas Nausėda, LR Vyriausybės nariai, LR 
Seimo nariai, tremtiniai bei jų artimieji, projekto 
„Misija Sibiras“ dalyviai, kiti garbūs svečiai. Sei-
mo Pirmininkas Viktoras Pranckietis iškilmingai 
padėkojo atlikėjoms: Salvijai Tumalavičiūtei, Eli-
zai Bondarenko, Kornelijai Uselytei, pianistei Ni-
jolei Baranauskaitei-Matukonienei bei dėstytojai 
Daliai Babilaitei-Abarei. Minėjimą žiūrovai galėjo 
stebėti tiesiogiai per LRT televiziją.

Kovo 8 d. Sveikatos priežiūros ir kituose fa-
kultetuose buvo kviečiama rašyti Nacionalinį 

diktantą. Nacionalinis diktantas – renginys, skati-
nantis didžiuotis mus vienijančia kalba, galimybė 
pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias.

2019 m. balandžio 13 d. vyko Nacionalinio dik-
tanto finalas. 107 šio renginio finalininkai buvo 
pakviesti į Lietuvos nacionalinę Martyno Maž-
vydo biblioteką. Džiaugiamės, kad tarp finalinin-
kų buvo Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė ir 
Biomedicininės diagnostikos studijų programos 
II kurso studentė Teodora Plepytė. 

2019 metais spalio 3 d. 12 valandą Verslo 
vadybos fakultete įvyko Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos egzamino I etapas, kuris buvo or-
ganizuojamas visoje šalyje. Lietuvos Respublikos 
Konstitucija – tai pagrindinis valstybės įstatymas, 
nustatantis valstybės santvarką, jos valdžios ins-
titucijas, jų tarpusavio santykius, kompetencijų 
paskirstymą, valstybės piliečių teises ir pareigas. 
Lietuvoje ši visuotinė teisinių žinių patikrinimo 
akcija organizuojama jau 13 kartą. Verslo vady-
bos fakultete Konstitucijos egzamine dalyvavo 
daugiau kaip 100 studentų. 
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Lietuva pasižymi vertingu ir reikšmingu isto-
rijos ir kultūros paveldu, todėl Kolegija siekia 
puoselėti Lietuvos kultūros savitumo išsaugoji-
mą ir plėtoti visuomenės susidomėjimą Lietu-
vos etnokultūra ir jos tradicijomis. Remiantis 
Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 
metų programos koncepcija, būtinybė rūpintis 
etnine kultūra grindžiama tautinės savimonės, 
pilietiškumo ir kultūrinės savasties siekiamybe, 
kadangi etninė kultūra svarbi įvairiais atžvil-
giais: 

• puoselėjant ir saugant lietuvių, Lietuvos 
piliečių ir pasaulio lietuvių tapatybę ir lietu-
viškumą etninėse lietuvių žemėse – etninė 
kultūra užtikrina savo vertės pajautimą ir 
lygiavertį bendravimą su kitomis kultūro-
mis, yra nacionalinės kultūros pamatas, gali 
padėti suvokti giluminius tapatybės sluoks-
nius;

• rūpinantis valstybės ir nacionaliniu saugu-
mu – kuo tvirtesnė tauta savo ideologija 
ir tradicijomis, tuo jos saugumas didesnis, 
stiprėja tėvynės meilės jausmas, todėl etni-
nė kultūra sietina su patriotiškumu, tautine 
savimone;

• ugdant ir plėtojant kultūrinės ir tautinės sa-
vasties suvokimą ir skatinant susidomėjimą 
lietuviškumu globaliame pasaulyje – užsie-
nyje lietuviams trūksta identiteto, kurio jie 
ieško etninėje kultūroje, nes tauta savitu-
mą išlaiko per papročių perdavimą iš kartos 
į kartą, liaudies kūrybą ir kitas tradicijas;

• siekiant suvaldyti emigracijos procesus – 
kai žmogus jaučia sąsają su savo tautos 
kultūrinėmis šaknimis, jis jaučiasi tvirtesnis, 
brandesnis, gali lengviau įveikti iššūkius, 

jaučia pasididžiavimą savo valstybe, jos tra-
dicijomis ir vertybėmis, tai gali pristabdyti 
emigracijos procesus, pažadinti norą siekti, 
kad pagerėtų gyvenimo kokybė tėvynėje, 
skatinti į ją sugrįžti;

• kultūros, švietimo srityse – etninė kultū-
ra skatina žmonių saviraišką, ji yra svarbi 
bendruomenių gyvenime ir ypač reikalin-
ga regionams, padeda kultūrą ir švietimą 
susieti stipriais tarpusavio ryšiais, užpildant 
tradicijų perdavimo iš kartos į kartą šeimo-
se spragas;

• ekonomikos srityje – etninės kultūros plė-
tra naudinga kultūrinio turizmo augimui, 
panaudojant tradicinius amatus, kulinarinį 
paveldą, muges, tradicines šventes, folklo-
ro festivalius, suvenyrų gamybą, kuriant 
tradicinio dizaino produkciją, naudojant 
etnoarchitektūros savitumą;

• socialinėje srityje – etninė kultūra (šventės, 
dainavimas, šokiai, muzikavimas, žaidimai, 
mugės, amatų mokymasis ir kt.) jungia 
žmones iš įvairių socialinių sluoksnių, pade-
da puoselėti bendruomeniškumą, suteikia 
gyvo bendravimo terpę, kūrybingą laisva-
laikį ir sveiką, harmoningą gyvenimo būdą. 
Etninė kultūra visų pirma yra ne sceninis 
menas, bet dalyvavimo kultūra, kur kie-
kvienas yra dalyvis ir kūrėjas – tai savaime 
mažina emocinę ir socialinę atskirtį, todėl 
gali būti panaudota kaip puiki priemonė 
socialinėms problemoms spręsti, socialinės 
integracijos veikloms;

• aplinkosaugos ir darnios plėtros srityje – 
etninė kultūra kaip holistinė sistema apima 
ne tik darnios plėtros principus, bet ir visas 

Lietuvos etnokultūros 
puoselėjimas 16



40

VILNIAUS KOLEGIJOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR DARNIOS PLĖTROS ATASKAITA 2019

gyvenimo sritis, skleisdama vidinę išmintį, 
jog visos veiklos turi derėti tarpusavyje; 
puoselėjant gamtos ir kultūros paveldą 
skatinamas visuomenės sąmoningumas 
aplinkosaugos srityje, ugdomos bendrosios 
tautos vertybės.

Atsižvelgdama į šiuos veiksnius, Kolegija puo-
selėja Lietuvos etnokultūrines iniciatyvas. Pavyz-
džiui, 2019 m. kovo 5 d. Pedagogikos fakultetas 
šventė Užgavėnes, kurių metu paminėtos lietu-
vių etnokultūrinės tradicijos. Šią dieną Fakulte-
to studentų atstovybė pakvietė visą fakulteto 
bendruomenę ir Tarptautinės studijų savaitės 
svečius kūrybiškai, pasitelkus liaudies humorą, 
išvaryti žiemą bei prisišaukti pavasarį. Šventės 
dalyviai vaišinosi suneštiniais blynais, žaidė Už-
gavėnių žaidimus, rungtyniavo traukdami virvę ir 
puikiai leido laiką. Taip pat buvo išrinkti ir apdo-
vanoti skaniausių ir dailiausių blynų kepėjai, ak-
tyviausi žaidimų dalyviai ir laimėtojai.

2019 m. lapkričio 27 d. Tomas Čižokas, Agro-
technologijų fakulteto dėstytojas, dekoratyvinių 
augalų ir želdinimo centro ,,Vikoflora“ atstovas, 
Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenę 
mokė pinti advento vainikus. Mokymų metu 
dėstytojas atskleidė įvairias vainikų kūrimo pa-
slaptis, gudrybes ir technikas bei išmokė buity-
je randamus, atrodytų nebenaudotinus daiktus 
prikelti antram gyvenimui. Renginys sukūrė jau-
kią ir darnią atmosferą, paliko šiltus įspūdžius. 
Menų ir kūrybinių technologijų fakultete 2019 
m. gruodžio 17 d. buvo organizuotas edukacinis 
renginys „Kalėdinių vainikų dirbtuvės“, kurį vedė 
dr. Inga Kepalienė.

Pavasarį Agrotechnologijų fakulteto bendruo-
menė savo metinę veiklą vainikavo išvyka į Aukš-
taitiją – Rokiškio kraštą. Apsilankyta istorinėse 
sėlių žemėse, įspūdingo landšafto vietovėje su 
dviem Ilgio ir Apvalaso ežerais – Ilzenbergo dvar-
vietėje. Daugiau nei 5 šimtmečius skaičiuoja 
Ilzenbergo dvaras, verslininko Vaido Barakausko 
dėka atgijęs naujam gyvenimui.  Vienintelis dva-
ras Baltijos šalyse ir vienas iš nedaugelio Euro-
poje atgimęs ir ūkininkaujantis natūralios žem-
dirbystės principais bei gaminantis plačią maisto 
produktų gamą. Vėliau vyko kelionė į kultūros, 
meno, muzikos, teatro sostinę Rokiškį. Rokiškis 
sunkiai įsivaizduojamas be bažnyčios ir dvaro 
rūmų, kuriuose įsikūręs Rokiškio krašto muzie-
jus, supažindinantis su praeities didikų Tyzen-
hauzų ir Pšiazdzeckių istorija, vienintele Baltijos 
šalyse išsaugota grafų aprangos kolekcija, me-
džio drožėjo arkitekto Liongino Šepkos unika-
liais kūriniais bei prakartėlių kolekcija. Pro dvaro 
vartus nusidriekusia Tyzenhauzų alėja lankytojai 
pateko į senamiestį ir apsilankė Nepriklausomy-
bės aikštėje su įspūdingu monumentu, rokiškėnų 
išskirtinumo, savitumo, dvasios erdvėje – tapytų 
langinių gatvėje, neogotikinio stiliaus Šv. Mato 
bažnyčioje, kurios interjero profesionalumas 
pranoksta visas to meto bažnyčias ir yra sakra-
linių pastatų Lietuvoje etalonas. Lankytojai taip 
pat galėjo patirti gurmanišką Rokiškio krašto ga-
mintojų produkcijos degustaciją: Rokiškio sūrio 
išraiškingo skonio sūriai, Rokiškio mėsinės gami-
niai, Laimutės Sadauskienės kepyklos skanėstai, 
Roksalos vynuogyno ūkyje auginamų vynuogių, 
vaisių ir uogų gėrimai. 
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Kolegija organizuoja daug kultūrinių inicia-
tyvų, kurių metu akcentuojami darnios gyven-
senos ir kultūros puoselėjimo elementai. Pa-
vyzdžiui, 2019 m. rugsėjo 13–15 d. Gedimino 
prospekte šurmuliavo ,,Tautų mugė“, kurioje 
dalyvavo Menų ir kūrybinių technologijų fa-
kulteto studentai ir pristatė meninę programą 
„AŠ ir TU esame Vilnius II“. Gausiai susirinkę 
žiūrovai negailėjo aplodismentų pirmiesiems 
pasirodžiusiems Muzikinio teatro studijų pro-
gramos studentams, kurie atliko įvairius muzi-
kinius kūrinius. Koncertinėje programoje „Nuo 
liaudies dainos iki miuziklo skambėjo populia-
rios dainos „Strazdas“, „Pinavija“  ir kūriniai iš 
miuziklų „Heathers“, „Didysis šou“, „Plaukų 
lakas“. Muzikinio teatro ir Populiariosios muzi-
kos studijų programų studentų grupė „Medus“ 
atliko įspūdingus muzikinius kūrinius. Žiūrovų 
akis džiugino Mados dizaino studijų programos 
absolventės Dovilės Šiškutės autorinė kolekci-
ja „Unsponsored“, skirta stipriai, emancipuotai 
moteriai, ieškančiai savo identiteto. Kolekcija 
įgyvendinta naudojant tvariosios mados prin-
cipus. Įvaizdžio dizaino studijų programos stu-
dentų bendra autorinė kolekcija „Molekulė“ 
atkreipė dėmesį į ekologines problemas, kurios 
jaudina tiek mokslininkus, tiek menininkus. 
Šios kolekcijos autorė – Įvaizdžio dizaino stu-
dijų programos studentė Melita Jusevičiūtė. 
Koncertinę programą užbaigė Populiariosios 
muzikos studijų programos studentės Gabijos 
Baužaitės  muzikos grupė „Foggy Muffin“. 

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Sce-
nos meno katedros Muzikinio teatro studijų pro-
gramos studentų iniciatyva vyko pasirodymas 
jubiliejinėje „Knygų mugėje 2019“. Šventinis ren-

ginys „Naktis mugėje“. Tai edukacinis renginys, 
skirtas plačiai visuomenei ir tiesiogiai atliekan-
tis darnaus vystymosi  raidos ir plėtros funkciją 
muzikos pagalba. Muzikinio teatro studijų pro-
gramos studentų meninė programa atlikta 2019-
02-22 Vilniuje, Litexpo. 

Jau daugelį metų Vilniuje vyksta didžiųjų Euro-
pos miestų vienos nakties kultūros ir meno fes-
tivalis „Kultūros naktis“, kurio programą sudaro 
viešieji pasirodymai, teatro bei šokio spektakliai, 
kino filmų peržiūros, muzikos grupių koncertai, 
šiuolaikinių instaliacijų parodos. Iš viso žiūro-
vams būna pasiūloma apie 130 projektų visame 
mieste. 2019 m. birželio 14 d. Menų ir kūrybinių 
technologijų fakulteto Muzikinio teatro ir Popu-
liariosios muzikos studijų programų studentai 
surengė puikius pasirodymus PUB‘e „Artistai“.

Daug dėmesio sulaukė Menų ir kūrybinių tech-
nologijų fakulteto Scenos meno katedros lek-
torės Dalios Babilaitės-Abarės organizuojamas 
koncertas-edukacinis projektas „Po bažnyčios 
skliautais“, skirtas Kolegijos ir miesto bendruo-
menei. Puikus bendruomeniškumo pavyzdys, 
simbolizuojantis meno ir tikėjimo bendrystę. 
Meninėmis priemonėmis (studentų atliekamais 
kūriniais) atskleidžiamos tikėjimo tiesos, kurios 
šiuolaikinėje modernioje visuomenėje dažnai 
lieka užmirštamos. Tai edukacinė priemonė tiek 
patiems studentams-atlikėjams, tiek renginio 
klausytojams. 

Kolegijos Ekonomikos fakultete 2019 m. gruo-
džio 10–19 dienomis veikė istorinių dokumentų 
paroda „Be VAKAR nebus ŠIANDIEN“. Parodą ini-
cijavo ir parengė Buhalterinės apskaitos katedros 
lektorė Laima Šapalienė. Parodoje eksponuoti 
dokumentai, susiję su studijomis, chronologiškai 

Kultūrinės 
iniciatyvos 17
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suskirstyti į kelias dalis: nuo 1945 m. – Finansų 
technikumo iki šių dienų – Kolegijos Ekonomikos 
fakulteto. Didelio lankytojų susidomėjimo su-
laukė „Istorijos metraštis“ – albumas, iliustruo-
tas nuotraukomis ir apdovanojimais iš mokslo 
įstaigos veiklos 1947–1990 m. Parodoje buvo 
galimybė palyginti mokslo įstaigoje 1945–2019 
m. vykdomas studijų programas, dėstomus daly-
kus, egzaminavimo tvarką, rašto darbų rengimo 
metodinius nurodymus, baigiamuosius darbus ir 
jų spausdinimo ypatumus, dėstomo dalyko vizu-

alizaciją auditorijoje ir kt. Pirmą kartą fakulteto 
istorijoje buvo eksponuojami dėstytojų leidiniai, 
studentų paruoštukės, nuotraukos iš asmeninių 
archyvų ir kt. dokumentai, kurie domino fakulte-
to bendruomenę. Paroda – puikus pavyzdys, kad 
ir netiesioginis susitikimas su „gyvąja“ istorija – 
buvusiais ir tebedirbančiais dėstytojais ar istori-
niais dokumentais – padeda išlaikyti nenutrūks-
tamą istorijos ir dabarties sąsają, nes be VAKAR 
nebus ŠIANDIEN, tačiau be ŠIANDIEN nebus RY-
TOJ.
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Kolegija siekia puoselėti pilietiškai aktyvią ir 
atsakingą bendruomenę, akcentuodama sava-
norystės reikšmę visuomenei. Pavyzdžiui, 2019 
m. lapkričio 4 d. Sveikatos priežiūros fakultete 
Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studen-
tų mokslinė draugija organizavo studentams 
skirtą seminarą „Savanorystė, kuri įkvepia“. Se-
minarą vedė organizacijos „Ne imti, bet duoti“ 
atstovai Toma Bradūnaitė ir Lukas Dvilevičius. 
Jie supažindino su veikiančios savanorystės 
humanitarine veikla vaikų globos namuose, 
dienos centruose, socialinę riziką patiriančiose 
šeimose. Toma ir Lukas pasidalino savo asme-
nine patirtimi, kasdieniais iššūkiais, suteikė in-
formacijos apie veiklos privalumus bei atsakė į 
seminaro dalyviams iškilusius klausimus. 

Spalio 14 d. Pedagogikos fakultete lankėsi 
tarptautinės jaunimo organizacijos AIESEC at-
stovai ir pristatė savanorystės galimybes įvai-
riose pasaulio šalyse. Organizacija padeda jau-
nimui prisijungti prie savanorystės projektų, 
susijusių su Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi 
Tikslais: švietimu, saugumu, lyčių lygybe, gyvū-
nų gerove, klimato kaita, ir kt. Studentai turėjo 
galimybę pasiklausyti pasakojimo apie savano-
rystę Vietname, mokant vietinius gyventojus 
anglų kalbos, užduoti rūpimus klausimus AIESEC 
atstovams.

2019 m. spalio 11 d. Kolegijos Sveikatos prie-
žiūros fakultete vyko jau tradicine tapusi VšĮ 
Nacionalinio kraujo centro, Slaugos katedros ir 
Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovy-
bės organizuota kraujo donorystės akcija. Lietu-
voje per metus reikia tūkstančių litrų kraujo, kad 
būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį kraujo kie-
kį dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų trau-

mų, avarijų, žarnyno kraujavimo ar komplikuoto 
gimdymo. 

2019 m. lapkričio 17 d. Vilniaus Katedros aikš-
tėje vyko socialinė akcija „Neužgesk“, skirta Pa-
saulinei dienai žuvusiems eismo įvykiuose atmin-
ti. Šios dienos paminėjimu siekiama priminti, kiek 
daug gyvybių kasdien žūsta arba yra sužalojama 
keliuose, bei atkreipti visuomenės dėmesį į kie-
kvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį ke-
lyje. Edukacinėje renginio dalyje skambėjo poetų 
eilės ir dainuojamosios prozos kūriniai, kuriuos 
puikiai atliko Menų ir kūrybinių technologijų fa-
kulteto Muzikinio teatro studijų programos stu-
dentai.

Kolegijos studentai savanoriauja svarbiuose 
renginiuose. Vasario 14–16 d. vykusioje kasmeti-
nėje 7-oje tarptautinėje dviejų dienų verslo turiz-
mo parodoje – kontaktų mugėje CONVENE, skir-
toje Baltijos jūros šalių verslo turizmo atstovams, 
jau 2-us metus iš eilės dalyvauja Verslo vadybos 
fakulteto studentai. Šiame didžiausiame Balti-
jos jūros regione konferencijų turizmo renginyje 
dalyvavo apie 80 turizmo verslo atstovų, prista-
čiusių savo paslaugas, ir daugiau nei 160 žinomų 
Europoje ir visame pasaulyje konferencijų ir ren-
ginių organizatorių, atstovavusių tarptautinėms 
korporacijoms, asociacijoms, mokslo bei renginių 
agentūroms. Pasirūpinti, kad paroda sklandžiai 
vyktų, padėjo Turizmo vadybos studentai, fakul-
tete studijuojantys lietuvių ir anglų kalbomis. Abi 
renginio dienas studentai lydėjo dalyvius į eks-
kursijas, prisidėjo prie renginio veiklų koordinavi-
mo, prižiūrėjo bendrą parodos tvarką bei padėjo 
ir atsakė dalyviams į kylančius klausimus.

Lietuvos parodų ir kongresų centre kovo 8–9 
dienomis vykusioje Tarptautinėje šunų parodoje 

Savanorystės ir pilietinio 
aktyvumo iniciatyvos 18
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Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados 
dizaino katedros Įvaizdžio dizaino studijų pro-
gramos studentės savanoriavo Lietuvos kinolo-

gų draugijos (LKD) Mokymo centro stende, kur 
džiugino mažuosius parodos lankytojus įspūdin-
gais piešiniais ant veido. 
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Vilniaus kolegijoje vyksta daug paramos soci-
alinių iniciatyvų ir labdaros akcijų. Pavyzdžiui, 
2019 m. lapkričio 6ąją Lietuvoje švenčiama 
Pyragų diena, kurios metu visi kviečiami kepti 
pyragus ir už sutartą kainą parduoti kolegoms, 
bičiuliams ar mokslo draugams, o visas surink-
tas lėšas paaukoti kilniam tikslui. Menų ir kūry-
binių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos 
vadybos studijų programos studentės Deiman-
tės Ubytės iniciatyva sujungė Kolegijos Verslo 
vadybos, Pedagogikos bei Ekonomikos fakul-
tetus. Renginio metu buvo renkamos lėšos, 
skirtos paremti Gyvūnų globos organizacijai 
„Lesė“ bei „Išsipildymo akcijai“.  Pyragų dienos 
tikslas – dalintis ir padėti sunkiai sergantiems 
vaikams bei  likimo nuskriaustiems gyvūnams.

Elektronikos ir informatikos fakultete gruodžio 
5 d. vyko kasmetinė Kalėdinė labdaros mugė, 
skirta Maltos ordino pagalbos tarnybos huma-
nitariniams projektams. Mugės metu buvo su-
rinkta 320 eurų suma. Surinkta suma paaukota 
Maltos ordino pagalbos tarnybai, kuri organi-
zuoja akciją „Maltiečių sriuba 2019“. Šios akcijos 
tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, 
senų, ligotų senolių padėtį Lietuvoje ir pagalbos 
jiems būtinumą. Surinktos lėšos skiriamos mal-
tiečių globotinių maitinimui ir socialinei priežiū-
rai namuose. 

2019 m. sausio 3 d. Sveikatos priežiūros fakul-
teto Bendrosios praktikos slaugos studijų pro-
gramos II kurso studentės Romualda Butovič, 
Viktorija Mackevič, Loreta Jaugaitė, Justina Ki-
seliovaitė kartu su Slaugos katedros docente dr. 
Zyta Kuzborska buvo išvykusios į VšĮ Vilniaus SOS 

vaikų kaimo socialinių paslaugų šeimai padalinį. 
Išvykos tikslas – įteikti vaikams paaukotus drabu-
žius ir žaislus, kurie buvo renkami Sveikatos prie-
žiūros fakultete 2018 m. gruodžio mėnesį. 

2019 m. spalio 29 d. Verslo vadybos fakulte-
tas organizavo labdaros mugę, kurios metu buvo 
paaukotos lėšos Baltupių bendruomenei parem-
ti. Šios iniciatyvos pagrindinė idėja – atsakingas 
vartojimas bei parama Baltupių bendruomenės 
centro veikloms. Labdaros mugėje buvo galima 
įsigyti geros būklės panaudotų daiktų – nuo dai-
lių suknelių iki vertingų knygų, nuo striukių iki 
madingų papuošalų, buvo pardavinėjamas net 
planšetinis kompiuteris. Iš viso labdaros mugėje 
Verslo vadybos fakulteto studentai ir darbuoto-
jai paaukojo daugiau nei 250 eurų, kurie pravers 
Baltupių bendruomenės centrui. Ši socialinės 
atsakomybės akcija skirta ne tik mintimis, bet ir 
veiksmais prisidėti prie atsakingo ir saikingo var-
tojimo bei švaresnio pasaulio idėjos. 

 Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 
džiaugiasi prasmingu bendradarbiavimu su Bal-
tupių savivaldos centru „Cedronas“ pirmininke 
Nijole Kutkiene, nes gali prisidėti įgyvendinant 
socialiai atsakingas veiklas, pagelbėti įgyvendi-
nant kalėdinius bendruomenės renginius. Artė-
jančių Šv. Kalėdų proga Fakultetas prisijungė prie 
socialinės akcijos „ŽAISLAI – Baltupių bendruo-
menės vaikučiams“. Taip pat aktyviai bendruo-
meninėje veikloje dalyvavo ir Verslo vadybos 
fakultetas. Abiejų fakultetų geri darbai buvo vai-
nikuoti Vilniaus miesto savivaldybės administra-
cijos Verkių seniūnijos padėkomis.

Paramos socialinės 
iniciatyvos ir labdara 19



46

Kolegijos socialinė atsakomybė ir darni plė-
tra – tai siekis plėtoti į darną ir socialinę atsa-
komybę orientuotą kultūrą tarp akademinės 
bendruomenės ir Lietuvos visuomenės, stipri-
nant socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
veiklos vertės suvokimą bei jos įprasminimą 
praktikoje, įgyvendindama šiuos prioritetus:

• žinių ir kompetencijų plėtra socialinės 
atsakomybės ir darnios plėtros temomis, 
puoselėjant asmeninę ir profesinę sociali-
nę atsakomybę bei ugdant socialiai atsa-
kingas ateities specialistų kartas;

• Lietuvos atstovavimas Jungtinių Tautų 
Pasauliniame Susitarime (angl. Global 
Compact), įgyvendinant šio Susitarimo 
principus;

• bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio 
socialiniais partneriais, kurie plėtoja dar-
naus vystymosi ir socialinės atsakomybės 
idėjas, įgyvendinant bendrus projektus ir 
dalinantis gerąja praktika.

 
Kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios 

plėtros stebėsena ir analizė – tai siekis nuose-
kliai organizuoti šią veiklą, kaupti ir analizuoti 
duomenis, siekiant skatinti tikslingą ir sistemin-
gą socialinės atsakomybės ir darnios plėtros po-
litiką ir praktiką visuose fakultetuose, apimant 
šiuos prioritetus:

• socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
idėjų populiarinimas tarp visos Kolegijos 

bendruomenės ir Lietuvos visuomenės;
• reikiamų kompetencijų plėtra, rengiant 

kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir mo-
kymus;

• mokslinės veiklos ir leidybos plėtra sociali-
nės atsakomybės ir darnios plėtros temati-
ka bei konsultacijos;

• vykdomų studijų programų stebėsena ir 
tobulinimas, įvertinant studijų programų 
atitikimą socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros prioritetams;

• studentų ir dėstytojų novatoriškumo ir 
kūrybiškumo plėtotė, skatinant taikyti 
modernius, kūrybišką mąstymą puoselė-
jančius metodus ir darnias inovacijas.

Į socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą orien-
tuota mokslo ir profesionalaus meno veikla 
(TMTEP) – tai siekis didinti Kolegijos mokslinį 
potencialą socialinės atsakomybės ir darnios 
plėtros srityse:

• taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, 
darnios plėtros tendencijų ir naujovių 
stebėsena pasaulyje, skatinant naujų idėjų 
plėtrą TMTEP veikloje bei studentų baigia-
muosiuose darbuose;

• nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir prak-
tinių konferencijų, seminarų ir kitų rengi-
nių organizavimas, siekiant plėtoti darnios 
plėtros ir socialinės atsakomybės idėjas bei 
skleisti tyrimų įžvalgas.

Kolegijos socialinės 
atsakomybės ir darnios 

plėtros prioritetų apžvalga 
ir ateities perspektyvos

20
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Darnios plėtros kompetencijų ugdymas – tai 
siekis ugdyti kompetencijas, svarbias profesinei 
ir visuomeninei veiklai bei asmens saviraiškai, 
kurios skatina darnią plėtrą ir socialiai atsakingą 
elgesį. 2019 m. Kolegija organizavo šiuos vidi-
nius kompetencijų tobulinimo seminarus savo 
akademinei bendruomenei:

• „Kolegijos socialinės atsakomybės ir dar-
niosios plėtros principai bei organizacijos 
politikos formavimas“. Šie mokymai buvo 
skirti supažindinti Kolegijos bendruomenę 
su socialinės atsakomybės ir darnios plė-
tros samprata, pasauline praktika, akcen-
tuojant švietimo institucijų galimybes.

• „Kūrybiškumas ir inovatyvumas akade-
minėje ir mokslinėje veikloje: vaidmuo 
aukštojo mokslo stiprinimui, visuomenės 
gerovei ir darniai plėtrai“. Šie mokymai 
buvo skirti supažindinti su inovatyvumo ir 
kūrybiškumo svarba ir galimybėmis akade-
minėje ir mokslinėje veikloje.

• „Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 
ataskaitų rengimas“. Šie mokymai buvo 
skirti suteikti Kolegijos Fakultetų atstovams 
reikiamas kompetencijas, kaip plėtoti soci-
alinę atsakomybę ir darnią plėtrą Fakultetų 
veikloje, kokiais rodikliais ir prioritetais 
vadovautis ir kaip rengti šios veiklos atas-
kaitas.

Strategijoje „Lietuva 2030“ mokymasis visą 
gyvenimą yra minimas kaip vienas pagrindinių 
veiksnių, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pa-
sirengimą pasaulio kaitai bei įgalinančių suma-
nios visuomenės kūrimą, todėl Kolegija plėtoja 
šiuos prioritetus:

• Išsilavinusios visuomenės plėtra: ateities 
studentų kartų įtraukimas ir motyvavimas – 
tai siekis pritraukti kuo daugiau jaunimo į 
Kolegijos erdves, siekiant jiems suteikti ga-
limybes išbandyti save įvairiose profesijose 
ir kartu skatinti susidomėjimą studijuoti, 
išbandant save įvairiose srityse.

• Mokymasis visą gyvenimą: socialiai atsa-
kingų mokymosi galimybių kūrimas – tai 
siekis sudaryti sąlygas mokytis visą gyveni-
mą. Kolegijoje yra aktyviai įgyvendinamos 
nuotolinės studijos, kurios suteikia galimy-

bę studijuoti išvykusiems, neįgaliems ar as-
menims, kurie turi didelį užimtumą dienos 
metu ar neturi kitų galimybių studijuoti. 
Kolegija taip pat aktyviai siūlo Lietuvos 
visuomenei ir organizacijoms tiek išorinius, 
tiek vidinius kvalifikacijos kėlimo kursus, 
siekdama padėti atnaujinti reikiamas žinias 
ir įgūdžius.

Kolegija gali didžiuotis daugeliu socialiai atsa-
kingų iniciatyvų, kurios kuria pridėtinę vertę tiek 
mūsų bendruomenei, tiek plačiai visuomenei 
įvairiose poveikio srityse:

• Socialinės atskirties mažinimas; 
• Sveikos gyvensenos skatinimas; 
• Socialinės iniciatyvos gyvūnų gerovei; 
• Aplinkosauginių iniciatyvų plėtra; 
• Kultūrinės iniciatyvos; 
• Savanorystės ir pilietinio aktyvumo iniciaty-

vos; 
• Paramos socialinės iniciatyvos ir labdara. 

Kolegija taip taip daug dėmesio skiria socia-
liai atsakingoms iniciatyvoms, skirtoms Lietuvos 
valstybingumo ir istorinės atminties tęstinumo 
puoselėjimui ir Lietuvos etnokultūros sklaidai:

• Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kitų vals-
tybei svarbių dienų minėjimai;

• LR Konstitucijos egzamino organizavimas 
Vilniaus kolegijoje;

• Nacionalinio diktanto organizavimas Vil-
niaus kolegijoje;

• Etnokultūrinių švenčių šventimas ir 
etnokultūrinių iniciatyvų organizavimas.

Šiandien darni plėtra ir socialinė atsakomybė 
yra dinamiška ir kompleksiška veikla, nuolat rei-
kalaujanti naujų kompetencijų ir įgūdžių. Efekty-
vus šios veiklos įgyvendinimas reikalauja pokyčių 
visuomenės mąstyme ir suvokime bei kryptin-
gos transformacijos ekonominėse, socialinėse ir 
aplinkosaugos struktūrose, todėl ateityje Kolegi-
ja kryptingai puoselės šiuos prioritetus:

• toliau aktyviai skatinti Kolegijos akademi-
nės bendruomenės kompetencijų plėtrą ir 
būtinas kvalifikacijas socialinės atsakomy-
bės ir darnios plėtros srityse, ypač siekiant 
atnaujinti studijų programų turinį;
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• sistemingai plėtoti Kolegijos socialinę 
atsakomybę ir darnią plėtrą, užtikrinant 
tarpfakultetinį bendradarbiavimą, darbo 
grupių subūrimą ir visų Fakultetų veiklų 
kryptingumą;

• įtraukti kuo daugiau socialinių partnerių, 
kurių veikla yra orientuota į socialinę atsa-
komybę ir darnią plėtrą;

• sudaryti kuo daugiau galimybių šviesti Lie-
tuvos visuomenę socialinės atsakomybės ir 
darnios plėtros temomis;

• tapti socialiai atsakingo ir darnaus taiko-

mųjų mokslų universiteto pavyzdžiu, kurio 
prioritetinis tikslas – parengti socialiai atsa-
kingą absolventą, kuris ateityje savo profe-
sinėje veikloje vadovausis darnios plėtros 
ir socialinės atsakomybės principais ir taps 
pavyzdžiu visuomenei.
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