
PAMOKŲ KITAIP VILNIAUS KOLEGIJOJE TVARKARAŠTIS

Gruodžio 2 d./ penktadienis

1 pamoka  9.30 – 9.50 Brazilija  (III a.) Aktų salė (II a.) Gvatemala  (III a.) Pekinas (II a.) Aktų salė (II a.)

Biologija kitaip: Pacientų 

transportavimas – 

naudinga mokėti! 

Ekonomika kitaip: 

Asmeninė finansų kontrolė 

Fizika kitaip:          Dirbtinis 

intelektas elektronikoje 

Fizinis ugdymas kitaip: 

Netradicinė fizinio ugdymo 

pamoka  

Ekonomika kitaip: 

Asmeninė finansų kontrolė 

2 pamoka 10.00 – 10.20 Bankokas (II a.) Kingstaunas (III a.) Aktų salė (II a.) Tokijas (II a.) Aktų salė (II a.)

Dailės pamoka kitaip: 

Kurkime kartu 

Biologija kitaip: 

Ergoterapija – nuo 

kaladėlės iki neuromokslų 

Informacinės technologijos 

kitaip: VIKO EIF 3D erdvėje 

Anglų kalba kitaip: 

#WeBusinessHere 

Informacinės technologijos 

kitaip: VIKO EIF 3D erdvėje 

3 pamoka 10.30 – 10.50 Aktų salė (II a.) Gvatemala  (III a.) Santo Domingas (III a.) Bankokas (II a.) Aktų salė (II a.)

Fizinis ugdymas kitaip:         

Netradicinė fizinio 

ugdymo pamoka  

Fizika kitaip:         Dirbtinis 

intelektas elektronikoje 

Chemija kitaip:      Arbata. 

Kodėl ji kartoka? 

Dailės pamoka kitaip: 

Kurkime kartu 

Fizinis ugdymas kitaip: 

Netradicinė fizinio ugdymo 

pamoka  

4 pamoka 11.00 – 11.20 Helsinkis (I a.) Pekinas (II a.) III a. fojė Aktų salė (II a.) Aktų salė (II a.)

Ekonomika kitaip: 

Asmeninė finansų 

kontrolė 

Muzika kitaip:        Lietaus 

muzika 

Pasaulio pažinimas kitaip:   

#WeBusinessHere   

Ekonomika kitaip:       Visa 

tiesa apie finansus 

Ekonomika kitaip:       Visa 

tiesa apie finansus 

5 pamoka 11.30 – 11.50 Bankokas (II a.) Aktų salė (II a.) Brazilija  (III a.) Gvatemala  (III a.) Aktų salė (II a.)

Technologijos kitaip: 

Žaidimas maistinėmis 

spalvomis 

Fizinis ugdymas kitaip: 

Gatvės šokių pamoka 

Biologija kitaip:   Pacientų 

transportavimas – 

naudinga mokėti! 

Informacinės technologijos 

kitaip: VIKO EIF 3D erdvėje 

Fizinis ugdymas kitaip: 

Gatvės šokių pamoka 

6 pamoka 12.00 – 12.20 Aktų salė (II a.) III a. fojė Helsinkis (I a.) Kingstaunas (III a.) Aktų salė (II a.)

Pasaulio pažinimas kitaip: 

#WeBusinessHere   

Anglų kalba kitaip: 

#WeBusinessHere 

Ekonomika kitaip:       Visa 

tiesa apie finansus 

Biologija kitaip: 

Ergoterapija – nuo 

kaladėlės iki neuromokslų 

Pasaulio pažinimas kitaip:    

#WeBusinessHere   

7 pamoka 12.30 – 12.50 Santo Domingas (III a.) Bankokas (II a.) Aktų salė (II a.) Pekinas (II a.) Aktų salė (II a.)

Chemija kitaip:   Arbata. 

Kodėl ji kartoka? 

Technologijos kitaip: 

Žaidimas maistinėmis 

spalvomis 

Fizinis ugdymas kitaip: 

Gatvės šokių pamoka 

Muzika kitaip:        Lietaus 

muzika 

Anglų kalba kitaip: 

#WeBusinessHere 


