
Pažintis su Rytų Azijos arba Skandinavijos regiono 
kalbomis ir kultūromis 
Ar teko matyti, kaip atrodo Sugiharos namai? O gal teko girdėti, 
kodėl vikingų šalmai su ragais? O galbūt svajoji išmokti pasisveikinti 
kitiems mažiau žinoma kalba?
VDU humanitarinių mokslų fakultetas kviečia mokinių grupes 
sudalyvauti pažintinėje kelionėje po įvairiausius pasaulio regionus. 
Pažinties metu išmoksite pasirinktos šalies pasisveikinimo žodžius, 
pažinsite svarbiausius kultūros elementus ir sužinosite kiek 
įmanoma daugiau apie pasirinkto geografinio regiono istoriją.

„Patirk VDU“!

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokinių grupes „patirti“ universitetą. Suburkite 20-50 
mokinių iš vyresniųjų klasių grupes, išsirinkite norimą temą ( jos išvardintos žemiau) ir pasinerkite 
į studentišką kelionę. Universitete praleisite 3-5 val., kurių metu ne tik pasisemsite žinių norima 
tema, bet ir susipažinsite su dėstytojais, studentais, pamatysite universitetą „iš vidaus“.

Daugiau informacijos ir kontaktai registracijai:
Adresas: K. Donelaičio g. 52-102, 44244, Kaunas
Tel. nr.: (8 37) 323 206
Mob. nr.: +370 655 47241, +370 610 73160, +370 615 22359
El. paštas: vdu@vdu.lt

Inovatyvūs gamtos mokslai 
Gamtamokslinių edukacijų metu praktinių darbų ir aktualių paskaitų 
pagalba, suvoksite, kaip mokslinės žinios yra „įdarbinamos“ 
skirtingose pramonės šakose, tvarios ateities, bei inovacijų kūrimui. 
Pažinsite paslaptingą mikropasaulį, augalų ir gyvūnų savitąsias 
savybes, cheminių ir fizikinių technologijų paslaptis, taršos poveikį, 
tvaraus pasaulio kūrimo technologijas, DNR ir genų raiškos žinių 
pritaikomumą medicinoje bei biotechnologijose.
VDU Gamtos mokslų fakultetas kviečia moksleivius išbandyti ir 
pažvelgti į gamtos mokslus per patirtis, atrasti gamtos stebuklus 
patiems.

MENŲ LAB’as
VDU Menų fakultetas kviečia į interaktyvų, kūrybiškumą skatinantį užsiėmimą MENŲ LAB’as. Kas 
yra MENŲ LAB’as? Tai – Menų laboratorija, kurioje eksperimentuoja, kuria ir patirtimi su studentais 
bei moksleiviais dalinasi menininkai, menotyrininkai, kūrybinių industrijų specialistai.  Čia yra įrengtos 
naujausia technine ir programine įranga aprūpintos medijų, garso, fotografijos, foto ir video montažo 
laboratorijos, fotografijos ir garso įrašų studijos, veikia VDU Menų galerija 101. 
Atvykę į MENŲ LAB’ą moksleiviai išbandys save skirtingose kūrybinėse veiklose, trumpam taps 
menininkais ir meno ekspertais, jų lauks interaktyvios veiklos.

Sužinok ar turi verslumo gyslelę
VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas kartu su „VDU Minded“ kviečia visus naujų patirčių, pažinčių ir 
atradimų ištroškusius moksleivius į kūrybines dirbtuves. Užsiėmimų metu „VDU Minded“ ir fakulteto 
mentoriai suteiks galimybes lavinti savo emocinį intelektą, komandinio darbo įgūdžius, kūrybišką, 
strateginį ir verslumo mąstymą, pasitelkiant tokias metodikas kaip „Lego serious play“, „Design thinking“, 
„Points of you“ ir daugelį kitų. Susitikimų metu nepamiršime idėjų kūrimo bei jų įgyvendinimo strategijų, 
kurios vėliau pravers kiekviename gyvenimo atvejyje. Turėsite galimybę ne tik išbandyti save, bet ir 
pasimatuoti itin bendruomenišką VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto kultūrą.
Finišuosime su VDU Karjeros centro paruoštais praktiniais užsiėmimais, leisiančiais geriau pažinti save, 
suprasti savo norus ir žengti tvirtesniu žingsniu link savo profesinių norų realizavimo.
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(Ne)sudėtingas technologijų pasaulis
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01110011 00100000 00110011 01000100 arba tiesiog visas informacinių technologijų pasaulis, kuriuo 
naudojamės kiekvieną dieną. Faktas, kaip blynas – technologijos tampa vis svarbesne gyvenimo dalimi, todėl 
pažinti jas iš arčiau ir išmokti tinkamai panaudoti tampa būtinybe.
Ar esi pasiruošęs pasižvalgyti po IT pasaulį?  

Šiandien kuriame pasaulį, kuriame gyvensime rytoj 
Bioekonomika, biotechnologija, ateities maistas, klimato kaita – tai ateities iššūkiai, reikalaujantys sumanių 
sprendimų, bet ir perspektyvos, atveriančios neribotas galimybes kurti ir augti.
Ar nori sužinoti kam priklauso ateitis – inžinieriams ar robotams? Kaip kuriamos bioverslo idėjos? Nori 
pamatyti ir išbandyti kokius stebuklus kuria biotechnologijos? Rasti atsakymą kas laimės žmonijos kovoje 
su klimato kaita – miškai ar besikeičianti temperatūra, ir naujai pažinti technologijų ir inovacijų variklį – 
agrosektorių? Kviečiame prisidėti prie šiandien kuriamo pasaulio, kuriame gyvensime rytoj! 

Mokytis žaidžiant – žaisti mokantis
Ar įmanoma mokytis žaidžiant ir žaisti mokantis?
Moksleiviai turės galimybę ne tik rasti atsakymą į šį klausimą, pažinti socialinius mokslus, bet ir rasti atsakymų 
apie save patį interaktyvių simuliacinių žaidimų pagalba bei susipažinti su žaidimų taikymu profesinių 
įgūdžių formavimui socialiniame darbe. Moksleiviai turės galimybę patyrinėti, kaip skirtingos sociokultūrinės 
aplinkos ir išorinės aplinkybės lemia žmonių tarpusavio santykius ir jų kokybę. Veiklose bus aptariama, 
kaip skirtingos kasdienio gyvenimo situacijos gali reikšmingai keisti tarpusavio dialogo ribas: siekdami tam 
tikrų tikslų (pvz., sudaryti įspūdį), pasitelkiame vienus ar kitus bendravimo ir išvaizdos atributus, kurių, tuo 
tarpu, mažiau reikalauja bendravimas artimoje aplinkoje. Interaktyviai modeliuojant situacijas bus siekiama 
įvertinti, kaip skirtingos socialinės situacijos „įrėmina“ mus pačius bei skatina nuolat aktyviai perkurti 
dialogo ribas. Moksleiviai taip pat turės galimybę susipažinti su gatvės teise: susipažins su asmens atvaizdo, 
teksto panaudojimo socialiniuose tinkluose, žalos kilimo mokykloje (kas atsako – mokinys, tėvai, mokykla?) 
problematika, baudžiamosios atsakomybės dėl narkotinių medžiagų laikymo / disponavimo kilimo ypatumais, 
administracinės atsakomybės dėl  alkoholio vartojimo, rūkymo kilimo ypatumais ir t. t.

Tapk mokytoju vienai dienai!
Šiandien, kaip niekada, keičiasi mokykla, kinta ir mokytojo profesijos paveikslas. Tad VDU Švietimo akademija 
9-12 klasių moksleiviams nori suteikti unikalią patirtį tapti mokytoju – vienai dienai. 
VDU Švietimo akademijoje (Kaune arba Vilniuje) moksleiviai susipažins ne tik su mokytojų rengimo 
auditorijomis, dėstytojais, studentais, absolventais, pedagogais, bet ir pasiners į įvairias edukacines veiklas, 
sudalyvaus teatro ir šokio improvizacijos, sporto užsiėmimuose. 
Taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti VDU Švietimo akademijos partnerių mokymosi įstaigose, iš arčiau 
susipažinti su mokykla, išbandyti save mokytojo amplua.

Medijų raštingumo galia politikoje ir ne tik
Įdomu, kas lieka už laidos ar podcast‘o kadro? Ko reikia norint tapti youtuber’iu ar žinių vedėju?
Į šiuos klausimus Jums atsakysime interaktyviai supažindinę su audio įrašinėjimo ir video įranga VDU 
radijo bei Romo Sakadolskio medijų laboratorijos vaizdo studijos erdvėse. Taip pat, medijų raštingumo 
workshop‘o metu suprasi, kaip yra lengva manipuliuoti informacija. Trumpos ekskursijos po V. Putvinskio g. 
23 daugiafunkcinį pastatą metu, padidinsime Tavo nueitų per vieną dieną žingsnių skaičių. 
Taip pat, suprasite, kodėl politikoje svarbiausia yra visuomenė. Paskaitos-praktinės veiklos metu įvertinsite 
politikos įtaką visuomenei ir kas gali nutikti jei politiką ignoruotų jauni žmonės. Juk politika labai arti 
žiniasklaidos, kuri dar vadinama ketvirtą ja valdžia! 


