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Vietoje įžangos

Atsinaujinimas

Visiems mums šv. Kalėdos ir metų pabaiga yra ypatin-
gas metas. Puošiamės, tampame dosnesni, atidesni 
ir geresni. Spindintys miestų, žmonių, vitrinų, kalėdi-

nių dekoracijų „veidai“  praskaidrina tamsius vakarus  ir priverčia 
pagalvoti apie nuveiktus darbus, įgyvendintus planus ir svajones. 

Svajoja ir jauni, ir seni, žmonės ir organizacijos, lyderiai ir jų sekėjai, 
mokytojai ir jų mokiniai, turtingi ir vargšai, dvasiškai laimingi, ar nusi-
vylę. Gyvas ir įdomus esi tol, kol savo gyvenimą papildai prasminga 
veikla, kai suskumbi ištaisyti klaidas arba įgyvendinti nepabaigtus dar-
bus. 

Kiekvieni metai – tai galimybė pradėti daryti daugiau, kitaip, siekti 
naujų tikslų. Kolpingo kolegijos bendruomenė, pasitikdama artėjantį 
naują sezoną, taip pat atsinaujina pristatydama Jums šį leidinį. Dė-
kojame, kad esate su mumis. Nuo šiol kas ketvirtį prisiminsime, ką 
nuveikėme visi kartu, ar pavieniui, asmeniškai ir pasidžiaugsime rezul-
tatais. Kaip sakė kunigas Adolfas Kolpingas - „laikas yra labai svarbus 
užstatas žmogaus rankose. Tai tarsi jam patikėtas lobis, kurį galima 
palyginti su derlingu grūdu, kurį žmogus turi pasėti ir puoselėti ateities 
dirvoje“. Kad metų pabaigoje nebūtų apmaudu. Kad būtų gera prisi-
minti, pasidžiaugti rezultatais.

Šiltų švenčių!

Lina Kalibataitė, 
Kolpingo kolegijos direktorė
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Įgyk  specialybę arba 
surask darbą Vokietijoje
Ieškai prasmingo darbo arba nori įgyti paklausią spe-
cialybę bei patirties tarptautinėje aplinkoje?  Kolpingo 
kolegija kviečia dalyvauti projekte „Job of my life“ Vo-
kietijoje! 

Palaikydama mokymosi visą gyvenimą idėją bei siek-
dama prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, VšĮ 
Kolpingo kolegija kartu su Lietuvos Kolpingo draugija, 
Vokietijos Tarptautinės Kolpingo draugijos Triero Aso-
ciacija, Krikščioniškuoju suaugusiųjų švietimo centru 
bei Saaro krašto lietuvių bendruomene 2013 m. kovą 
pradėjo vykdyti projektą “The job of my life”.  Jis at-
veria perspektyvas jauniems, 18-35 metų asmenims 
įgyti specialybę Vokietijoje ypatingo poreikio srityse – 
tai sanitarijos, sveikatos apsaugos, šildymo, metalo 
statybų bei jo apdirbimo, medžio apdirbimo, sunkių-
jų mašinų mechanikos, medžio darbų, pagyvenusių 
žmonių slaugos, statybų, elektros darbų, kepimo, kir-
pimo ir kitose.  Projektu “The job of my life” Vokietijos 
Vyriausybė siekia mažinti jaunimo nedarbo problemą 
ES šalyse, įskaitant ir Lietuvą.  Programos trukmė iki 
2016-12-31.  

Informacinis renginys – sausio 11 d. 11 val. Kolpin-
go kolegijoje. Registracija iki sausio 8 d. el. paštu: 
vytaute.eismontaite@kolping.lt 

Šventinis Kalėdų ir 
Naujųjų metų pe-
riodas lyg ir turėtų 

priversti kiek stabtelti, 
apmąstyti savo dar-

bus, skirti daugiau 
laiko artimiesiems. 

Tačiau mūsų 
įpročiai tapo 

priešingi – 
prieš šventes 

s k u b a m e 
ir daugiau 

laiko pra-
leidžiame ne 

su žmonėmis, 
o parduotuvėse. 

Ar dar prisime-
name tradicijas, ti-

krąsias vertybes, savo 
veiklos kelio pradžią? 

Apie tai klausiame Kol-
pingo kolegijos bendruo-

menės narių.

Mūsų bendruomenė vado-
vaujasi Kolpingo morali-
niais principais, pagrįstais 

krikščionišku socialiniu moky-
mu, formuojančiu katalikišką 
požiūrį į gyvenimo vertybes ir 
darbinę veiklą“, -  sako socio-
logė Rasa Didžiulienė, Kol-
pingo kolegijos studentų 
paslaugų centro vadovė, 
Kolegijoje dirbanti jau 
dešimtį metų.  

Išsilavinimas, tai lyg geriausių 
meistrų kuriama kamėja

Numerio tema - Tradicijos

Teisės ir verslo klinika: 
solidi patirtis studentams
Kaip sako liaudies išmintis, gera praktika priartina prie 
tobulumo („practice makes perfect“). Kolpingo kolegi-
joje antrus metus veikianti teisės ir verslo klinika gyven-
tojams ir įmonėms nemokamai siūlo pačias  įvairiau-
sias „paslaugas“ – teisines konsultacijas žemės, darbo, 
šeimos, paveldėjimo ir kitose teisės srityse. Verslo, 
socialinio darbo, anglų kalbos specialybių studentai ir 
dėstytojai padės profesionaliai parengti verslo planą, 
apskaičiuoti jo biudžetą, pažinti save ar įgyti pasitikė-
jimo, patobulinti bendravimo įgūdžius, paruošti puikų 
cv ar viešą prezentaciją anglų k., išversti tekstus. Kli-
nikos verslo studentai pavasarį atliko įmonės „Lietuvos 
Gurmanas“  tyrimą, bendradarbiauja su Lietuvos kaimo 
turizmo laisvalaikio asociacija ir kitomis organizacijomis. 

Klinikos veikla – tai ne tik pagalba profesionalių pata-
rimų ieškantiems žmonėms ar įmonėms, bet ir ideali 
praktika Kolpingo kolegijos studentams prieš svajojant 
apie būsimas  karjeros aukštumas ir įrodinėjant savo 
gebėjimus darbdaviui.  

Kreipkitės patarimo arba prisijunkite prie klinikos ko-
mandos:

Tel.: (8 611) 15580, 
el.p. versloklinika@kolping.lt 

Papasakokite apie kelią, atvedusį Jus į Kolpingo 
kolegiją. Jūs ją susiradote, ar ji jus? 

Jis buvo labai netikėtas. Buvau KTU Sociologijos dok-
torantė ir paskutinę rugpjūčio dieną sulaukiau skambu-
čio iš Kolpingo kolegijos direktorės pavaduotojos, kad 
reikia sociologijos dėstytojo. Taigi, po kelių dienų pasi-
rašiau sutartį pusmečiui, kuri tęsiasi jau dešimt metų. 
Džiaugiuosi, jog šis procesas kol kas nėra tapęs rutina 
ir tikrai nekelia nuobodulio.

Kuo, Jūsų akimis, svarbus Adolfo Kolpingo pa-
likimas šiandienos visuomenei? Ir kuo jis svar-
bus Jums? Kas jums pačiai labiausiai imponuoja 
„kolpinkiadoje“?

Kunigas Adolfas Kolpingas, gyvenęs XIX amžiuje, ma-
tydamas sunkiai dirbančius, namų neturinčius ir atei-
ties nekuriančius jaunus žmones, pradėjo juos burti į 
pameistrių draugijas. Vėliau įsteigė pameistrių mokyklą, 
kur jaunimas galėjo įgyti specialybę, tobulinti save kaip 
asmenybę ir lavinti profesinius gebėjimus. Jis  įsteigė 
Kolpingo namus (bendrabučius), kuriuose jie galėjo 
gyventi, leido keletą žurnalų. Minėtos pameistrių drau-
gijos išaugo į Kolpingo draugijas, paplito po visą pa-
saulį ir šiandien veikia daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. 
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Kolpingo idėjos 
prigijo ir Lietuvoje: 1993 m. buvo įkurta Lietuvos Kol-
pingo draugija bei Kolpingo fondas, o 1996 m. įsteigta 
Kolpingo kolegija, kuri tarptautiniame Kolpingo švieti-
mo įstaigų žemėlapyje yra vienintelė aukštoji mokykla. 
Man labiausiai imponuoja Kolpingo idėjų tęstinumas: 

akademinė bendruomenė dar tik pradeda diskutuoti 
apie bendrųjų kompetencijų stiprinimo svarbą, o 

Tarptautinės Kolpingo draugijos nariai jau beveik 
200 metų pasaulyje ir 20 metų Lietuvoje ugdo 

jas, puoselėdami pagrindinius Adolfo Kolpin-
go principus, kurie remiasi krikščioniškomis 

vertybėmis. 

Trumposios naujienos
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Kuo skiriasi mokymas Kolpingo kolegijoje nuo 
mokymo kitose „įprastose“ mokyklose? Jei kal-
bėtume apie mokymo turinį, metodus, o ir pa-
čią idėją?

Kolpingo kolegijos steigėjas - katalikiška labdaros ir 
paramos organizacija Lietuvos Kolpingo fondas. Ug-
dydami jaunus žmones Kolpingo kolegijoje vadovauja-
mės pagrindiniais Adolfo Kolpingo fi losofi jos principais, 
kad bręstančiai asmenybei reikia šeimos (joje esančio 
supratimo ir palaikymo bei reiklumo), tikėjimo (tvirto 
vertybinio pagrindo), profesijos išmanymo bei tapimo 
aktyviu ir atsakingu piliečiu. Vienas svarbiausių mūsų 
tikslų – pagelbėti jaunuoliams suvokti savo asmens 
orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo vidinėmis jėgomis ir, 
įgijus profesinių žinių, tapti gerais specialistais, geban-
čiais prisitaikyti kintančioje aplinkoje. Mūsų bendruo-
menė vadovaujasi Kolpingo moraliniais principais, pa-
grįstais krikščionišku socialiniu mokymu, formuojančiu 
katalikišką požiūrį į gyvenimo vertybes ir darbinę veiklą. 
Paskaitų, seminarų ir pratybų metų taikomi aktyvūs 
mokymosi metodai, daug dėmesio skiriama bendrų-
jų kompetencijų ugdymui: užsienio kalbų tobulinimui, 
viešojo kalbėjimo įgūdžių formavimui, darbo grupėje 
įgūdžių ugdymui, bendravimui ir bendradarbiavimui bei 
pan. Kunigas A. Kolpingas teigė, „tas, kas abejingai at-
lieka savo pareigas, kiekvienoje veikloje jaučia nuobo-
dulį“. Mes nenuobodžiaujame!

Nuo apšvietos laikų išsilavinimas, išsimoksli-
nimas, iš mokslo sklindanti šviesa Vakarų ci-
vilizacijoje dažnai iškeliama į pirmą vietą, esą ji 

panacėja nuo pačių įvairiausių visuomenės 
negalavimų. Kaip atrodo Jums?

Visais laikais išsilavinimas buvo kaip geriausių 
meistrų kuriamos kamėjos, t.y. tam tikro lai-

kmečio miniatiūriniai raižiniai, kuriuose galima 
pažinti per amžius, tarytum horizontu ke-

liaujančią mokslo šviesą, kuri paskui save 
palieka idėjų, bandymų, įrodymų, atradi-

mų pašvaistę. Kiekvienas žmogus gali 
tapti išsimokslinimo pakeleiviu, pa-

sitelkdamas mokymo priemones, 
ir pasiekti Laimės žiburį, įamžinti 

save gyvenimo kamėjoje, kuri 
atspari laikui ir nuolat skleidžia 

neįkyrią, bet gerai matomą 
amžinybės šviesą.  Norint 

pasiekti išsimokslinimo 
aukštumų, mano ma-

nymu, reikia išskirtinio 
susikaupimo, nuo-

jautos, kantry-
bės ir meis-

triškumo. Kiekvienam 
naujam Kolpingo ben-
druomenės nariui siūlome 
kurti savo krikščioniškų verty-
bių kamėją, kurioje būtų ne tik  
siekiai, gebėjimai ir žinios, bet ir 
visada lydinti pagarba, tolerancija, 
puiki reputacija. Juk meistriškai su-
kurta kamėja - išsimokslinimo simbo-
lis bei nepriekaištingo skonio atributas.  

Kuo Jums asmeniškai svarbus dar-
bas Kolegijoje? Kokių naujų dalykų joje 
išmokote?

Džiaugiuosi, kad mano veikla susijusi su jauni-
mu. Darbas Kolpingo kolegijoje atitinka mano ver-
tybines orientacijas, suteikia galimybę įgyvendinti 
ambicijas, neleidžia užmigti komforto zonoje ir stum-
teli į iššūkių lauką, skatina kūrybiškumą. Labai įdomi 
veiklos dalis yra studentų pažinimas, bendravimas su 
jais – nuo to kiekviena diena tampa gyvybingesnė. Ir 
nors didėjantis veiklų spektras ir tempas įsuka į nesi-
baigiančių darbų ir pareigų ratą, tačiau kolegų palaiky-
mas ir įgyvendinti projektai kaskart primena, kad tikras 
gerumas slypi ir alsuoja greta šio suvokimo. Galimybė 
dalyvauti seminaruose, mokymuose, projektinėje vei-
kloje ir stažuotėse Lietuvoje ir už jos ribų stiprina ne tik 
bendrąsias kompetencijas, bet ir Kolpingo dvasią ben-
druomenės viduje. Nauji iššūkiai kaskart skatina plėsti 
savo kompetencijų ribas, nes „kai įkvepia didelis tikslas, 
mintys išlaisvėja ir smalsus žmogus tampa mažai pa-
žinto pasaulio dalimi“ (A. Kolpingas).

Ką Jums reiškia tradicija? Ar ji, jūsų nuomone, 
tebėra svarbi šiuolaikinėje, itin dinamiškoje vi-
suomenėje, orientuotoje (atrodytų) tik į ateitį?

Mūsų Kolegija pavadinta Palaimintojo kunigo Adol-
fo Kolpingo vardu, kuris buvo žymus vokiečių kuni-
gas, pedagogas, žurnalistas ir  visuomeninis veikėjas. 
Jį Vokietijos vyriausybė vertina kaip vieną žymiausių 
šalies socialinių reformatorių. Kaip tik šiais metais, 
gruodžio 8 dieną, paminėjome Adolfo Kolpingo 200 
gimimo metines. Tai geriausias įrodymas, kad tradicija 
gyva ir svarbi, nes jau beveik 200 metų vadovaujamės 
Kolpingo fi losofi ja, gyvos jo idėjos, mintys ir nuveikti 
darbai, visame pasaulyje Kolpingo draugijų simboli-
koje vyrauja juoda ir oranžinė spalvos, visų vienodos 
vėliavos, visus vienija krikščioniška dvasia. Tai perduo-
dama iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, Vokietijos kanclerė 
dr. Angela Merkel 2013 -ųjų Naujųjų metų sveikinimo 
metu citavo Adolfo Kolpingo žodžius, kad būtina dėti 
drąsias pastangas siekiant teigiamų permainų. Kan-
clerė teigė: ,,Iš pradžių tik keli bando nuversti kalnus 

ir pasiekia galimų permainų: kas rodo drąsą, skati-
na kitus. Šis sakinys trumpai apibūdina socialinio 

katalikiškumo vadovo Adolfo Kolpingo  mintis“. 
Tai dar vienas užtikrinimas, kad būtent sunkiu 

ekonominės krizės metu Adolfo Kolpingo žo-
džiai, pasakyti beveik prieš du šimtmečius, 

yra aktualūs šiandien ir suteikia vilties ge-
resnei ateičiai. 

Visada svajojusi 
gyventi ir mokytis 
Kaune, Asta Velič-

kaitė apie Kolpingo kolegiją, 
sako, sužinojusi atsitiktinai, 
naršydama internete. Atsitik-
tinumas pasirodė lemtingas. 
Šiandien ji – Kolpingo ko-
legijos studentė, maža to, 
studentų atstovybės pre-
zidentė. 
Papasakok, kas atvedė 
tave į Kolpingo kolegiją. 
Kodėl pasirinkai bū-
tent ją? 

Visada svajojau stu-
dijuoti Kaune. Šis 
miestas nuo pat 
mažens buvo 
mano svajo-
nių miestas, 
tad rinkdama-
si aukštąją mo-
kyklą, pirmiausia 
ieškojau tokios, kuri 
būtų Kaune. Apie Kol-
pingo kolegiją sužinojau 
visai atsitiktinai, internete. 
Pasidomėjusi apie ją dau-
giau, supratau, kad čia ir tik 
čia norėčiau studijuoti. Labai 
nudžiugau gavusi pakvietimą ir 
jau pirmą dieną, kurią praleidau 
kolegijoje, supratau, jog mano vieta 
čia. Išties džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
būdama šios gražios bendruomenės 
dalimi. Bendruomenės, kurioje galime sutikti 
pačius nuostabiausius ir profesionaliausius 
dėstytojus, puikią, su šypsena kiekvieną pa-
sitinkančią administraciją. 

Kuo skiriasi mokymas kolegijoje 
nuo mokymo kitose „įprasto-
se“ mokyklose? Jei kalbėtume 
apie mokymo turinį, meto-
dus, o ir pačią idėją?

Jokia paslaptis, Kolpingo ko-
legijoje studentai įgyja dau-
giau praktikos. Tai labai 
svarbu ateičiai, kai stu-
dentas baigia studijas ir 

siekia tapti geru savo srities spe-
cialistu. Teoriniai dalykai, be abejo, 

yra labai svarbūs – tai pradžia, nuo 
kurios mes imame formuoti savo, 

kaip specialisto asmenybę, tačiau kur 
kas svarbiau, kaip tas žinias galima pa-

naudoti gyvenime, praktiškai. Tai tikrai di-
delis privalumas. 

Ką patartumėte kitiems jauniems žmo-
nėms, klausiantiems savęs, kur norėčiau 

studijuoti? Kuo vadovautis? Širdies balsu 
ar paklausių specialybių sąrašu?

Manau, kad svarbiausia studijuoti tai, kas arčiausiai 
širdies. Kiekvienas iš mūsų, pasirinkęs mėgstamą ar 

išsvajotą specialybę, gali būti naudingesnis visuo-
menei, nekalbant jau apie paties savijautą.  Mano 

pasiūlymas būtų toks: vadovautis širdies balsu, 
pasitelkiant proto balsą.

Ką jums reiškia tradicija? Ar ji  tebėra 
svarbi šiuolaikinėje, itin dinamiškoje 

visuomenėje, orientuotoje, atrodytų, 
tik į ateitį?

Tradicija man visada siejasi su pačiais šil-
čiausiais prisiminimais, gražiausiais veiks-

mais, gestais, kurie išlieka atmintyje, tęsiasi 
daugelį metų. Manau, kad tradicija turėtų būti 

svarbi kiekvienam žmogui, nes tęsiant jas, tobu-
linant, kiekvienas galime sužinoti kas vyko praei-

tyje, kas vyksta dabar ir kas, galbūt, tęsis ateityje. 
Manau, jog tradicijos gyvybingumas priklauso nuo 

kiekvieno iš mūsų. Jeigu žmogus vertins tradiciją, ji 
gyvuos. 

Numerio tema - TradicijosNumerio tema - Tradicijos
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Malonus balsas telefono ragely-
je bei betarpiškas elgesys – tai 
pirmieji dalykai, su kuriais 

susidūrė Tautvydas Vigelas, atsidū-
ręs  Kolpingo kolegijoje. Pirmas įspū-
dis buvo visiškai teisingas. Dėstytojai, 
studentai ir administracija čia gyvena 
kaip viena didelė šeima.  

Papasakok apie kelią, atvedusį į 
kolegiją. Kodėl pasirinkai būtent 

ją?

Kolpingo kolegiją atradau atsi-
tiktinai. Žinojau, jog noriu stu-

dijuoti socialinį darbą ir šią 
programą atradau Kolpin-

go kolegijoje. Apie ją iki 
tol nebuvau girdėjęs, 

tačiau užpildžiau do-
kumentus ir įstojau. 

Vėliau paskam-
binau į studijų 

skyrių, norėjau 
p a s i d o m ė t i , 

kokia tai kolegi-
ja. Iš pat pradžių 

papirko malonus 
balsas kitame rage-

lio gale. Ir vėliau, jau 
besimokant kolegijoje, 

žavėjo santykių betarpiš-
kumas, pagarba studentui 

ir dėstytojui. 

Klausimas turbūt nuskam-
bės retoriškai, tačiau vis tiek 

norėtųsi pasiteirauti, ar nenusi-
vylei savo pasirinkimu? 

J a u č i u o s i čia labai gerai. Beje, moteris tuo užbu-
riančiu balsu telefono ragelyje buvo Aušra Mingailienė. 
Vėliau su ja susipažinau. Kolpingo kolegijoje jaučiuosi 
lyg gyvenčiau didelėje šeimoje, kur jauku ir saugu. Pri-
dėkime mokslo žinias ir puikius dėstytojaus – kas gali 
būti geriau? 

Užsiminei, kad norėjai studijuoti socialinį darbą. 
Kodėl būtent šią specialybę? 

Jau nuo penktos klasės savęs niekaip kitaip neįsivaiz-
davau kaip padedantį kitiems. Domėjausi žmonėmis, 
tuo ką jie galvoja, ką jaučia ir norėjau padėti spręsti 
jiems kylančias problemas ar siekti, kad tų problemų 
išvis nebūtų. Iš pradžių norėjau studijuoti psichologiją, 
tačiau į šią specialybę nepavyko įstoti, tad pasirinkau 
socialinio darbo studijas, kurios yra labai panašios. 

Kurios iš Adolfo Kolpingo idėjų tau imponuoja 
labiausiai? 

Jis yra pasakęs daug išties gerų minčių. Tik pakartosiu 
tą tradicinę: „Jei nori geresnės ateities, turi ją susikurti 
pats“.  Tai paprasti žodžiai, kurie parodo, koks svarbus 
yra pasitikėjimas savo jėgomis siekiant tikslo.  

Kuo skiriasi mokymas Kolegijoje nuo mokymo 
kitose „įprastose“ mokyklose? Jei kalbėtume 
apie mokymo turinį, metodus, o ir pačią idėją?

Čia mokomės to, ką vėliau ketiname dirbti. Nesimo-
kome atskirai chemijos, fi zikos, matematikos, fi zinio ir 
pan. Taigi išskirčiau tikslingumą ir dėstytojų nuostatą 
ugdyti studentų savarankiškumą. Jie parodo, jog mo-
kaisi ne dėl jų, ne dėl pažymio, o dėl savo ateities. 
Kolpingo kolegijoje (tiek už jos ribų) atsispindi visos 
geriausios krikščioniškos vertybės, kurios į tave įsi-
skverbia ir nejučia imi jas taikyti savo aplinkoje. Kai 
matai gera, ir pats tampi geru. 

Tad atsakymas į klausimą, kurį norėjau užduo-
ti, „Ką patartumei jauniems žmonėms besiren-
kantiems studijuoti: rinktis „pagal širdį“, ar sąra-
šą“ visiškai akivaizdus...

Taip, iš tiesų. Ir nesvarbu kur mokysies - profesinėje 
mokykloje, šiaip aukštojoje, ar  geriausiame universite-
te.  Linkėčiau rinktis tik tai, kas patinka ir „į priekį“. 

Ką tau reiškia tradicija? Ar ji  tebėra svarbi šiuo-
laikinėje, itin dinamiškoje visuomenėje, orien-
tuotoje (atrodytų) tik ateitį.

Tradicijos suburia žmones, kad ir kokie dideli atstu-
mai juos skirtų. Tradicija sugrąžina mus prie es-
minių dalykų. Turiu galvoje, visų pirma, įvairias 
šeimos tradicijas. Taip pat vidines kolegijos 
tradicijas,  tokias kaip kiekvieną pavasarį 
organizuojama kelionė  į Troškūnus, kur 
susitinka ir dabartiniai studentai, ir dės-
tytojai, ir administracija bei absolven-
tai.  Tai neformali ir labai gyvybinga 
tradicija, kurios visi laukia. 

Numerio tema

Kolpingo kolegi-
jos studentė 
ir studentų 

atstovybės admi-
nistratorė Greta 
Paulikaitė, kaip ir 
daugelis kitų, stu-
dijas kolegijoje pa-
sirinko gana atsitikti-
nai. Vis dėlto, žvelgiant 
iš perspektyvos, tai buvo 
logiškas ir nuoseklus ap-
sisprendimas. „Krikščio-
niškosios vertybės man yra 
savaime suprantamas, kasdie-
nybėje nuolat lydintis dalykas“, 
- sako Greta.  
Kodėl savo studijoms pasirinkai Kolpingo 
kolegiją? Ir ar nesudvejojai pasirinkusi?

Šią kolegiją pasirinkau atsitiktinai, pildydama doku-
mentus Lietuvos aukštųjų mokslų asociacijos siste-
moje (LAMA BPO). Tik tuomet pasidomėjau apie jos 
veiklą, vertybes bei studijų kokybę. Ir, tiesą sakant, 
man patiko visa jos vykdoma veikla. Iki šios nejaučiu 
jokio nusivylimo ar dvejonės savo pasirinkimu. 

Kurios iš A. Kolpingo idėjų tau imponuoja la-
biausiai? Jeigu galėtum išskirti tokią...

Aš baigiau katalikišką mokyklą, kurioje jau buvau su-
sipažinusi su krikščioniškų vertybių puoselėjimu. Man 
tai buvo priimtina, artima. Taigi, galima sakyti, jog ko-
legijoje man labiausiai imponuoja krikščioniškosios 
vertybės, kurias akcentavo ir A.Kolpingas.

Kuo skiriasi mokymas kolegijoje nuo moky-
mo kitose „įprastose“ mokyklose? Jei kal-

bėtume apie mokymo turinį, metodus, o ir 
pačią idėją?

Atmosfera kolegijoje yra labai jauki, čia vi-
sada būsi sutiktas su šypsena, visada bus 

pasiteirauta, kaip tau sekasi, kaip gyvuoji. 
Kalbant apie mokymo kokybę, manau, 

jog ji yra gana aukšta, palyginus su 
kitomis institucijomis.  Dirbame ma-

žomis grupėmis, dėstytojai mus vi-

sus pažįsta, žino mūsų vardus (kas yra 
reta kitose aukštosiose mokyklose), 

kiekvienas iš mūsų turime galimybę 
konsultuotis asmeniškai su dės-

tytoja paskaitos metu, taip pat 
mums dėsto lektoriai, puikūs 

savo srities profesionalai.

Ką patartum kitiems jau-
niems žmonėms, klau-

siantiems savęs, kur stu-
dijuoti? Kuo vadovautis? 

Širdies balsu, ar paklausių 
specialybių sąrašu?

Tik širdies balsu! Kai baigiame moky-
klą, esame jauni, vis dar neatsiriboję nuo 

tėvų. Tad jų įtaka renkantis studijų kryptis 
yra gan didelė. Tėvų norai patys geriausi, 

vis dėlto patarčiau vadovautis tik savo širdies 
balsu. Laimingas būsi tik tada, kai jausi malo-

numą eidamas į paskaitas, atlikdamas tau skirtas 
užduotis.

Ką tau reiškia krikščioniškoji tradicija? Ir ar ji  
tebėra svarbi šiuolaikinėje, itin dinamiškoje vi-
suomenėje?

Krikščioniškos idėjos man yra kasdieninis, sa-
vaime suprantamas ir kiekviename žingsnyje 
lydintis dalykas. Net ir šiuolaikinėje, dinamiš-
koje visuomenėje tai kasdieniška. Tai ne-
reiškia, jog kiekvieną savo rytą pradedu 
malda. Tai gali būti ir šypsena, su kuria 
ryte sutinki savo kolegą, arba ištiesta 
pagalbos ranka močiutei, einančiai 
per gatvę, ar kitiems, kuriems tos 
pagalbos reikia. 

Numerio tema

Kolpingo kolegijoje jautiesi 
taip, lyg gyventum šeimoje

Kolegijoje labiausiai imponuoja 
krikščioniškosios vertybės
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Asmenybės

Vytautas Mickevičius: už tradicijų 
tąsos ir modernumo harmoniją

Kolpingo kolegijos absolven-
tas, ALUMNI klubo kuratorius 
V.Mickevičius dalinasi mintimis 

apie naują darbą Briuselyje, tradicijų 
svarbą ir artėjančių švenčių šilumą.
Ką studijavote Kolpingo kolegijoje ir kokios trys 
tradicijos, įpročiai čia jums labiausiai patiko?

Kolegijoje studijavau teisę ir dirbau Lietuvos kariuomenėje 
tuo pat metu. Svarbu atrasti save, būti motyvuotam pa-
čiam ir motyvuoti kitus, nebijoti į įvairias situacijas pažvelgti 
naujai ir kūrybiškai. Tradicijų puoselėjimas suartina ben-
druomenes, skatina pozityvų mąstymą, bendravimą, kuris 
leidžia sukurti sėkmingą komandą. Kasdieniniame gyveni-
me vadovaujuosi tradicinėmis vertybėmis: disciplina, mo-
rale, sąžiningumu ir patikimumu. Manau, kad jas manyje 
sustiprino ne tik Lietuvos kariuomenė, tačiau didelį impul-
są suteikė Kolpingo kolegijos aplinka. Susipažinęs su Kol-
pingo kolegijosadministracija, sužavėjo jų bendravimas su 
kiekvienu studentu, įtraukimas į studijų ritmą, studentišką 
gyvenimą, nuoširdus dėstytojų noras išmokyti, galimybės 
įgyti daugiau praktinių žinių.

Ką šiuo metu veikiate Belgijoje? Ar čia praverčia 
studijų laikais įgytos žinios, vertybės?

Tęsiu darbus stipriausiame pasaulio gynybiniame Aljanse 
– NATO. Išvykau nusiteikęs pokyčiams, tiek kultūriniams, 
tiek socialiniams, tačiau su geru impulsu ir patirtimi, veng-
damas minties, kad kaip populiariai vertinama pas mus, 
užsienis yra rojus, o Lietuvoje – visai ne taip. Viską kuria 
pats žmogus, tad prieš ką nors nuvertindami ir neigia-
mai atsiliepiant, reiktų pažvelgti į savo nuveiktus darbus 
ir įdirbį, aplinką, kurioje gyveni. Žinantis, ko siekia ir apie 
ką mąsto žmogus visad ras būdą savo mintį įgyvendinti. 
Tad svarbiausia turėti tikslą! Tą tikslą padėjo suformuo-
ti studijos, tarnyba kariuomenėje. Tik pradėjęs studijuoti 
įgavau realios motyvacijos, susidomėjau naujomis žinio-
mis, mokslais. Kiekvienas jaunas žmogus, mano nuomo-
ne, po mokyklos turėtų arba studijuoti, arba pusmečiui, 
metams rinktis savanorišką darbą. Tokia praktika taikoma 
įvairiose šalyse. Manau, kad tai labai naudinga ir tikslinga 
veikla, skatinanti kūrybiškumą ir šiuolaikinės, dinamiškos 
aplinkos pažinimą. Pats tapau Krašto apsaugos savano-
riu būdamas vos 16 metų, tas pakeitė mano kai kuriuos 
gyvenimo vingius, kurie drąsiai, nebijau prisipažinti, galėjo 
baigtis ne pačiose maloniausiose institucijose.

Turbūt grįšite šventėms į Lietuvą. Kokios lietuviš-
kos Kalėdų švenčių tradicijos jums mieliausios?

Į Lietuvą grįšiu prieš pat Kūčias, kurias švenčiu su savo 
šeima. Jos pas mus švenčiamos pagal senąsias tra-

dicijas – ruošiame dvylika patiekalų, po staltiese klo-
jame šieno. Vyriausias asmuo prie stalo pakviečia 

trumpai maldai, padėkoja už gėrybes ir visa, kas buvo 
gera per praėjusius metus. Po to, laužome ir dalinamės 
kalėdaičiais, valgome aguonpienį su kūčiukais.

Kaip manote, ar mokslo ir švietimo srityje tradici-
jos svarbu, ar tai turi būti nuolat naujovių kupina 
sritis?

Tradicijos svarbios visose srityse, tačiau būtina atrasti 
tradicijų tąsos ir naujovių santykį. Paprasta kalba tariant, 
neužmiršti pamatinių vertybių  ir vizijos. Švietimo, mokslo 
institucijos turi turėti „veidą“, principus, netgi ideaologiją, 
kuriais remiantis veikla įgauna prasmę. Kolpingo kolegijos 
atveju, manyčiau, viena stipriausių ir gražiausių tradicijų – 
socialinė veikla. Pagalba likimo mažiau apdovanotiems, 
bet siekiantiems tikslų asmenims, religiniais motyvais pa-
remta kolegijos veikla taip pat yra didelė vertybė tarp kitų 
šiandieninių mokslo įstaigų.

Asmeninės Vytauto tradicijos 
◊ Keliaudamas lėktuvu visad pasiimate... lagami-

ną, knygą, kompiuterį bei teigiamą nuotaiką.

◊ Kalėdų rytą jūsų šeimoje tradiciškai valgomas 
.... Šeimoje iškeptas kumpis su kmynais, imbie-
riniai sausainiai.

◊ Geriausiai įsiminta studijų metų knyga - „Mąs-
tyti, veikti, būti: Socialinis darbas organizacijo-
je“  -Lies Gualtherie van Weezel. 

◊ Išminties mokotės iš .... kūrybiškų kolegų ir 
nuolat besikeičiančios aplinkos, tėvų.

◊ Darbo dieną tradiciškai pradedate .... aktyvia 
mankšta, žiniomis apie Lietuvą internete, kavos 
puodeliu bei perskaitau bent puslapį knygos, 
kurią esu pradėjęs. 

Projektai
Mokslo akiratis

Tarptautinė studentų konferenci-
ja taps kolegijos tradicija?

Šių metų lapkritį Kolpingo kolegijo-
je jau antrą kartą vyko tarptautinė 
studentų mokslinė – praktinė kon-

ferencija „Teorija ir praktika: studen-
tiškos įžvalgos“  (Theory and Practice: 
Student Insights), kurią organizavome 
kartu su Baltijos Vadybos Plėtros Asoci-
acija (BMDA). 
Konferencijos metu 56 dalyviai iš 7 šalių (Lietuvos, Vokie-
tijos, Italijos, Ispanijos, Vengrijos, Kazachstano, Čekijos) 
ir 18 aukštųjų mokyklų savo idėjas anglų kalba pristatė 
keturiose darbo grupėse: „Iššūkiai verslui neapibrėžtu-
mo sąlygomis“, „Socialinio darbo studijų reikšmė šiuo-
laikinėje visuomenėje: studentų patirtis ir perspektyvos“, 
„Jaunų specialistų vaidmuo teisinės minties plėtojime“, 
„Kūrybiškumas kalbų mokyme/si“. Ši neeilinė konferen-
cija ne tik patobulino Lietuvos ir užsienio šalių studentų 
gebėjimus, bet ir suteikė galimybę jiems pasidalinti tu-
rima patirtimi, sustiprino gebėjimus argumentuoti savo 
poziciją bei paskatino konstruktyvų mąstymą krikščio-
niškų vertybių erdvėje. 

Mažosios respublikos – pilietišku-
mo ugdymui
Šiais metais Kolpingo kolegija dalyvavo didžiausiame Lie-
tuvoje vykdytame pilietiškumo ugdymo projekte „Kuria-
me Lietuvos Respubliką: pilietinio veikimo kompetencijų 
ugdymas”. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės 
buvo mokomos veikti kaip „mažosios respublikos“ – sa-
varankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios 
laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Kolegijos studentai 
Kauno mokyklose surengė apklausą, kuria siekė išsiaiš-
kinti, su kokiomis didžiausiomis problemomis mokiniai 
susiduria, kokių klausimų sprendimo negalima atidėlioti. 

Mokiniai didžiausiu rūpesčiu įvardino smurto – fi zinio 
ir psichologinio – atvejus, nepagarbą, patyčias ir kt. 

Kartu  su kolegijos socialinio darbo studentų pa-
galba išsiaiškinus „karščiausius taškus“  vasaros 

stovykloje vyko diskusija, kurioje ieškota būdų, 
kaip konkrečiai būtų galima jas spręsti. 

Socialinės slaugos kur-
sai: galimybė įgyti tarp-

tautinį sertifi katą
Kolpingo kolegija kartu su Lietuvos 

Kolpingo draugija nuo 2011 m. 

rengia profesionalius slaugytojus – pagalbinin-
kus. Intensyvių kursų metu jiems suteikiamos 
vokiečių kalbos, socialinės slaugos bei praktikos 
žinios.  Sėkmingai išlaikius bandomąjį egzaminą, 
gaunamas Europos Socialinės Priežiūros Sertifi katas 
(ECC), kurį ketinama susieti su Europos kvalifi kacijos 
sistema. Nors kursuose gali dalyvauti kiekvienas norin-
tis, šį egzaminą siekiant pagerinti jų kompetencijas laikys 
ir Kolpingo kolegijos socialinio darbo studentai. Paste-
bėta, jog socialinio darbo absolventai dažnai neturi pa-
kankamai praktinių žinių, kaip tinkamai slaugyti sergantį, 
neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų. Projektą ketinama 
pradėti vykdyti nuo 2014 m. 

Socialiniam darbui svarbu 
ir vadybos žinios
Kartu su partneriais iš Vokietijos, Latvijos ir Estijos, Kol-
pingo kolegija pradėjo įgyvendinti tarptautinį „Baltijos 
šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro“ fi nansuojamą 
projektą „Socialinių darbuotojų vadybinės kompetenci-
jos Baltijos šalyse”.  Jo tikslas – pagerinti socialinio darbo 
programas tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Pastebėta, kad 
socialiniams darbuotojams itin trūksta vadybinių žinių 
(efektyviai planuoti laiką, paskirstyti darbus, reklamuoti 
savo veiklą), ypač reikalingų dirbant socialines paslaugas 
teikiančiose įmonėse. Projekto metu buvo atliktas tyri-
mas, kurio metu buvo apklausti Vokietijos, Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos socialiniai darbuotojai ir socialinio darbo 
studentai, vadybininkai. Apibendrinti tyrimo rezultatai 
bus pristatyti atskirame leidinyje. 

Ar esi savo gyvenimo kalvis? 
Šiuo  metu ruošiamasi projekto ESU! (Savo gy-
venimo kalvis), kurį Kolpingo kolegija paren-
gė kartu su Lietuvos Caritu, įgyvendinimui. 
Jo metu bus stiprinami jaunimo gebėji-
mai prisitaikyti kintančioje darbo rinko-
je, ugdant bendruosius ir profesinius 
įgūdžius. Pastaruosius – specialiųjų 
ugdymo programų ir individualios 
profesinės praktikos metu, o pir-
muosius – per savanorystę ir 
veiklą bendruomenėje.

Daugiau informacijos el. 
paštu: 
alisa@kolping.lt  
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Pasiekimai

Kolpingo kolegijos absolventas kuria 
verslo „startuolį“

Nelaimingas atsitikimas, gyvenimą apvertęs  
aukštyn kojomis. 90 proc. kūno paralyžius. 

Keturiolika metų praleistų neįgaliojo veži-
mėlyje. Pirmas išėjimas į lauką – po pen-

kerių. Kaunietis Šarūnas Grigaliūnas 
(36 m.) turėjo visas galybes pasirinkti, 

kaip jis pats sako, „lengvesnį kelią“. 
Tačiau būta ir kito kelio - sunkaus, 

nepatogaus ir ilgo – gyventi. 
Šarūnas pasirinko gyvenimą, 

supratęs, jog buvimas rei-
kalingu kitiems žmonėms 

yra pakankamai rimtas 
motyvas gyventi toliau. 

Per tuos keturiolika 
metų jis subrandino 

naują verslo inicia-
tyvą – kaip pato-

bulinti neįgalių-
jų vežimėlius. 

Kolpingo draugija Kamerūne nutarė savo nariams pa-
dėti inicijuodama „viščiukų projektą“. Draugijos inicia-
tyva Kalėdoms ketinama užauginti tūkstantį viščiukų, 
kurie bus išdalinti neturtingai gyvenančioms šeimoms, 
kad švenčių metų jos turėtų galimybę pavalgyti, ir sve-
čius pavaišinti gardžiu patiekalu. Šis Kolpingo draugi-
jos projektas sulaukė palaikymo ir iš Kamerūno vyriau-
sybės. Draugija šiuo metu derisi su šalies Žemės ūkio 
ministerija dėl šios idėjos platesnės sklaidos. Kolpingo 
organizacijos Afrikoje skiria ypatingą dėmesį žemės 
ūkio plėtrai.

Šiandien Kolpingo kolegijos ir Kauno technologijos 
universiteto absolventas - žinomas verslininkas, įkūręs 
įmonę, gaminančią inovatyvią įrangą neįgaliesiems.

 „Standartiniai žmogaus jėgos išteklius naudojantys ve-
žimėliai – vis dar sunkūs ir brangūs agregatai, kuriems 
reikia sudėtingos techninės priežiūros. Šie niuansai 
lėmė poreikį sukurti universalų standartinių vežimėlių 
priedą neįgaliųjų mobilumui praplėsti“, - sako Š. Gri-
galiūnas.

Tokie vežimėliai, pasak jo, išsiskiria lengva konstruk-
cija, kompaktiškumu, universalumu, mažomis elektros 
sąnaudomis ir potencialia galimybe naudoti saulės 
energiją. Sukimo momentas gali būti programuojamas 
asmeniniu kompiuteriu, o pastovaus greičio palaikymo 
sistema užtikrina pastovų apsisukimų dažnį. Naujame 
įrenginyje veikia ir autopilotas, leidžiantis kontroliuoti 
greitį kelionės metu. 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentų dėka sukurtas pasau-
lyje analogų neturintis neįgaliųjų vežimėlių priedas „Eco 
Whell Power“ – taip pat pasižymi savo universaliomis 
montavimo prie kitų standartinių transporto priemonių 
galimybėmis. 

Mokslai be 
apmąstymų 

nenaudingi, o 
apmąstymai be 

mokslų – pavojingi.  
(Konfucijus)

Numerio 
citata

Tarptautinės naujienos

Paderborno (Vokietija) vyskupijos Kolpingo draugijos 
padedama Kosta Rikos Kolpingo asociacija draugi-
ja  kartu su šalies Žemės ūkio ministerija savo būs-
tinėje San Sidre įrengė naują šiltnamį, kuriame bus 
auginamos salotos ir daržovės. Ūkyje taip pat vyks 
užsiėmimai, kurių metu specialistai vietos gyventojus 

Viščiukas Kalėdoms

Žalia yra gera

Kolpingo veiklos skirtinguose 
žemynuose akcentai

Filipinuose susitiko Azijos Kolpingo 
draugijų atstovai
Šių metų spalį, Filipinų sostinėje Maniloje, įvyko visų Azi-
jos valstybėse veikiančių Kolpingo organizacijų suvažia-
vimas, į kurį susirinko jų atstovai iš Indonezijos, Vietna-
mo, Indijos, Šri Lankos, Mianmaro ir Filipinų. Kaip ir kitų 
kituose žemynuose vykstančių Kolpingo organizacijų 
suvažiavimo atveju, delegatai aptarė aktualiausius Kol-
pingo organizacijoms kylančius klausimus ir susipažino, 
kas nuveikta kaimyninėse šalyse. Pagrindinė suvažiavi-
mo tema – smulkaus fi nansavimo (angl. micro fi nance) 
projektai, padedantys žmonėms pradėti savo verslą. 

Daugiau kaip 400 tūkst. Kolpingo organizacijoms pri-
klausančių narių iš 60-ies šalių, aktyviai prisideda prie 
socialiai teisingesnės ir darnesnės visuomenės kūrimo. 
Kiekviename žemyne atkreipiamas dėmesys į skirtin-
gas socialines problemas. Lotynų Amerikoje – į profe-
sinį lavinimą, Afrikoje – į žemės ūkio vystymą, Azijoje 
– verslą, tuo tarpu Vidurio ir Rytų Europoje – į švietimą 
ir mokslo tyrimus. Lietuvoje Kolpingo draugija nuolat 
vykdo švietėjiškus ir socialinius projektus įvairaus am-
žiaus žmonių grupėms – vaikams, jaunimui ir suaugu-
siems visoje Lietuvoje.

mokys ūkininkavimo paslapčių: kaip pasigaminti or-
ganinių trąšų, kaip tinkamai paruošti dirvą  ir užau-
ginti maistingas salotas bei daržoves. Siekiama, kad 
kuo daugiau nepasiturinčių Kosta Rikos šeimų galėtų 
apsirūpinti šviežiu maistu ir dar uždirbti dalį jo par-
duodamos.
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„Management Competencies in 
Social Work  across the Baltic States“

Tarptautinės naujienos

From the 1st of July 
this year Kolping 
University of Applied 

Sciences (Department of So-
cial Work, Lithuania) together 

with partners from Katholische 
Universitat Eichstatt - Ingolstadt 

(Department of Social Work, Ger-
many), Riga Stradins University (De-

partment of Social Work, Latvia) and 
University of Tartu (Institute of Sociol-
ogy and Social Policy, Estonia) launched 
a project “Management Competencies 
in Social Work across the Baltic States” 
(“Managementkompetenzen in der So-
cialen Arbeit in den Landern des Balti-
cums”).
Approved and supported through the Baltic-German 
University Liaison Offi ce by the German Academic 
Exchange Service DAAD with funds from the Foreign 
Offi ce of the Federal Republic Germany, the project 
promotes the scientifi c cooperation between Estonia, 
Latvia and Lithuania on the one hand and Germany on 
the other hand in the sphere of social work. The aim of 
the project was to promote quality and development of 
social work study programmes across the Baltic States 
and to add value to the programmes themselves as 
well as to personal skills and competencies of social 
workers. The need to highlight the issue of manage-
ment in social work arose from researches and discus-
sions between Social work departments of Kolping 
University of Applied Sciences and Katolische Univerti-
tat Eichstat – Inglostadt.  The discussions revealed that 
good management skills have become a crucial factor 

seeking to overcome barriers to  successful functioning 
of services of social work. Therefore, aiming to improve 
the preparation of future social work professionals in 
higher education institutions, Kolping University of Ap-
plied Sciences together with partnering institutions set 
a task to research the needs for managerial skills of 
social workers in Latvia-Estonia-Lithuania and Germa-
ny and develop e-guidelines (suggestions for improve-
ment) for improvement of study programmes.

With the help of Katholische Universitat Eichstatt - In-
golstadt an on-line questionnaire was developed and 
an on-line survey was carried to fi nd out the needs for 
the main management skills of social workers in Bal-
tic States and Germany. The fi rst step was to fi nd out, 
which management competences social work practi-
tioners need for their daily work situation.  

Regarding to the previous studies (Schubert; Nüß: 
2001; Wimpfheimer: 2004; Hassan et al: 2012, Ge-
vorgianiené et al: 2012), for the on-line questionnaire 
“Management Competencies of Social Work across 
the Baltic States” the following competences have 
been chosen: competences in public relations; com-
petences in leadership; competences in economics; 
competences in quality of insurance; intercultural com-
petences; personal competencies.

The main target group for the questionnaire consisted 
of students of social work and experts of social work 
working in HEI and social work service providing insti-
tutions. 

The results of the questionnaire have become the ba-
sis for the suggestions for improvement - „Management 
Competencies in Social Work across the Baltic States. 
Identifying possibilities for improvement“, where such 
topics as short history of social work education in the 
Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania), changing con-
cept of social work as a profession, global defi nition of 

social work,  management competen-
cies in social work across the Baltic 

States (Estonia, Latvia, Lithuania and 
Germany) were described.  Con-

clusions revealing importance to 
raise such compeletencies as 

ability to ensure the quality of 
social services, to use given 

resources effectively, to 
be able to form, manage 

and control the given 
budged, to have the 

knowledge of per-
formance indi-

cators, to plan and manage the workload. Therefore,  
learning Economics, Business, Book keeping, Econom-
ics and Management of Social services, Quality manage-
ment, Administration of Social Services would be impor-
tant in improving the competencies of social workers. 
It was also revealed that interpersonal competencies in 
Baltic States are still recognized as the most important 
competencies among others. Students of social work 
should be able to work independently, be fl exible, take 
responsibility for the services he/she provides, think 
and assess critically, constantly participate in trainings. 

Tarptautinės naujienos

Gruodžio 8 d. viso  pasaulio Kolpingo organizaci-
jos  minėjo  organizacijos įkūrėjo Palaimintojo Ado-
lfo Kolpingo gimimo 200 - ąsias metines. Pagrindiniai 
šventiniai paminėjimo renginiai vyko Kaune. Tą rytą šv. 
Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje aukojo J.E. vysku-

Therefore, study programmes should be organized in 
such way that would foster these competencies in future 
young professionals of social work. More information of 
the results could be found at http://kolegija.kolping.lt/. 

It is foreseen that these results will be used not only to 
improve the study programmes, but also will be used 
as guidelines to develop the training program for so-
cial workers which would be the second step toward 
improving the competencies of the future professionals 
working in the social work sphere. 

Istorija su ateitimi: pasaulis minėjo kun. 
A. Kolpingo gimimo 200 - asias metines

„Reikia padėti savo nariams ir bendruomenei, 
stengtis paveikti, atnaujinti ir humanizuoti 

bendruomenės gyvenimą. Ugdymasis – ne vien 
pinigai, bet ir valia“.  A.Kolpingas

Siekiančius  kokybiškų žinių ir išsilavinimo moksleivi-
us, o taip pat ir vyresnius mokymosi visą gyvenimą 
sekėjus Kolpingo kolegija jau greitai pakvies į studijų 
parodas Vilniuje ir Kaune. Susitikime prie Kolpingo ko-

pas Kęstutis Kėvalas,  po jų iš visos Lietuvos susirinkę 
kolpingiečiai bendravo moderniose Kolpingo kolegijos 
patalpose Kauno senamiestyje. A.Kolpingo puoselėtas 
tradicijas, socialines idėjas šiandien skleidžia 60 draugijų, 
vienijančių per 400 tūkst. narių. 

Studijų parodos Vilniuje ir Kaune
legijos stendo ir susipažinkime iš arčiau – sausio 25 
d. Kauno sporto halėje (Perkūno al. 5, Kaunas),  o 
vasario 6-8 d. Vilniaus „Litexpo” parodų rūmuose, 
Laisvės pr. 5, Vilnius. 
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Renginiai ir sportas

Liepos mėnesį Kolpingo kolegija tradiciškai 
kvietė į Troškūnus, netoli Anykščių, kad 
kartu su Kolpingo draugijos atstovais jauni 
žmonės padiskutuotų ir sužinotų naujų dalykų. 
Šiais metais akademijoje paskaitos vyko apie 
savanorystę ir jos prasmę, jaunimo kompetencijų 
ugdymą ir savęs pažinimą, pilietiškumo ir ben-
dradarbiavimo gebėjimų ugdymą.  Liepos 
paskutinėmis dienomis net penkios dienos buvo 
skirtos užsienio politikos ir viešojo gyvenimo 
aktualijoms.  
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Konkursai

Vasaros akademijos: laiko  neleidžia-
me tuščiai

Išspręsk kryžiažodį ir laimėk kalėdinius prizus!

Pavasarį Kolpingo kolegija leidosi į turą pristatyti savo 
studijų programas būsimiems abiturientams bei draugėn 
pasikvietė Vytarą Radzevičių ir Robertą Petrauską – 
Protų mūšių žvaigždes.  Jie pradžiugino penkių miestų 
moksleivius profesionaliose protų kovose. Panevėžyje, 
Marijampolėje, Jurbarke, Alytuje ir Kaune gausu 
gudragalvių, ne tik puikiai perpratusių protmūšių genijų 
klausimus. Skirtingų miestų moksleivių komandoms 
vertėjo susirungti ir originaliausio komandos pavadinimo 
konkurse... Ufonautai, Atiduok karvę, Haliuciogeniniai 
kaktusai,  Nebula... 

Protų mūšiai su „profais“ – kolegijos 
„desertas“  Lietuvos moksleiviams

Horizontaliai:
1. Tradicinis gėrimas geriamas per mišias.

4. Sveikinimo, palaiminomo šūkis, tariamas Šv. Mišių 
metu.

7. Šalis, kurioje gimė Kolpingo kolegijos įkūrėjas.

13. Badavimo ir susilaikymo metas prieš Kalėdas.

14. Tradicinis Kūčių stalo valgis iš miltų, vandens ir 
aguonų.

15. Jie nuostabiai kvepia, turi daug vitamino C ir jau yra 
tapę tradiciniu Kalėdų atributu.

17. Šis vaisius tradiciškai valgomas po paplotėlio, sim-
bolizuoja Rojaus medį, Adomo ir Ievos išvarymą iš Ro-
jaus.

18. Miestas, kuriame gimė kūdikėlis Jėzus.

19. Įrašykite trūkstamą žodį: „Tyli naktis, šventa naktis, 
....... miega tik dar vis Motinėlė ten budi viena“.

Vertikaliai:
2. Kolpingo kolegijos įkūrėjo vardas

3. Kur buvo paguldytas, ką tik gimęs kūdikėlis Jėzus.

5. Laikotarpis prieš Kalėdas

6. Trys karaliai buvo Kasparas, Baltazaras ir...

8. Kaip vadinamas tradicinis paplotėlis, kuriuo dalijamasi 
prie Kūčių stalo?

9. Jezaus Kristaus gimimo vaizdas

10. Apie ką čia kalbama: jis yra dedamas po staltiese 
Kūčių vakarą, o vėliau atliekami burtai, kurie turėtų 
nulemti gyvenimo trukmę.

11. Kokiai žvaigždei tradiciškai patekėjus yra sėdama 
prie Kūčių stalo?

12. Miežinių kruopų košė, valgyta su aguonų pienu.

14. Tradiciškai jis verdamas iš avižų, tačiau naujaisiais laikais 
buvo pradėtas maišyti su spanguolėmis ar net braškėmis. 
Apie kokį tradicinį Kūčių stalo atributą kalbama?

16. Gyvūnai Kūčių naktį pradeda...

Įrašykite raides iš  pažymėtų langelių:

Atsakymus siųskite iki kovo 1d. 
el. paštu: ruta@kolping.lt 
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Kolpingo
žinios

KOLPING UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

www.facebook.com/Kolpingo.kolegija

Raguvos g. 7, Kaunas LT-44275
Tel. (8-37 ) 20-15-28, 22-00-30

El. paštas: info@kolping.lt
kolegija.kolping.lt

Turi naujienų arba nori bendradarbiauti?
Rašyk mums ruta@kolping.lt


