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Kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“.
Jau tris mėnesius Panevėžio kolegijos
vairą laiko naujasis kolegijos direktorius
technikos mokslų daktaras Gediminas
Sargūnas. Priminsime, jog balandžio
18 d. Panevėžio kolegijos taryba slaptu
balsavimu išrinko dr. G. Sargūną 5-erių
metų kadencijai. Praėjus trims vadovavimo mėnesiams „Pankomanijos“ komanda susitiko su naujuoju direktoriumi
pasikalbėti.
Svarbiausi faktai:
Gimimo data, vieta – 1957-01-11, Bagaslaviškio k., Širvintų r.
Išsilavinimas – inžinierius, verslo administravimo magistras, technikos mokslų
daktaras.
Šeiminė padėtis – vedęs.
Darbinė patirtis – Panevėžio cukraus
fabrikas – 3 metai, AB SEMA – 19 metų,
AB „Panevėžio pienas” – 2 metai, VšĮ
Aukštaitijos profesinės karjeros centras –
2 metai, Panevėžio kolegija – 10 metų.
Pomėgiai – kalnų slidinėjimas, sodininkystė, joga.
Kokios priežastys lėmė priimti sprendimą dalyvauti konkurse kolegijos
direktoriaus pareigoms užimti?
Pagrindinė priežastis – pateisinti kolegų
pasitikėjimą ir lūkesčius, sprendžiant
kolegijos bendruomenės problemas ir
organizacijos problemas.
Kaip jaučiatės tapęs aukštosios mokyklos direktoriumi?
Jaučiu didelę atsakomybę, stengiuosi
pateisinti kolegijos Tarybos parodytą
pasitikėjimą ir nenoriu nuvilti visos akademinės bendruomenės lūkesčių, pagerinti klimatą organizacijoje bei užtikrinti
glaudesnį bendradarbiavimą.
Turbūt kiekvieną kartą, kai organizacijoje išrenkamas naujas vadovas, iškyla tas pats klausimas – stabilumas ar
pokyčiai. Kuris iš šių dalykų yra jūsų
siekiamybė dabar?
Mano siekiamybė yra organizacijos stabilumas per racionalius pokyčius, kurie
būtų priimtini daugumai bendruomenės
narių.
Direktoriau, nuo ko pradėsite savo,
kaip direktoriaus, darbą?
Vadovo darbą pradėjau nuo susipažinimo su bendruomenės problemomis, pristačiau savo programines nuostatas ir
kolegijos tikslus, kurių sieksiu per savo
kadencijos laikotarpį, mobilizuodamas
visus turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
Kaip stiprinsite Panevėžio kolegijos ir
apskritai aukštojo mokslo vaidmenį
visuomenėje?
Dėsiu visas pastangas, kad ženkliai pa-

gerėtų studijų kokybė ir pabaigusių studijas absolventų kvalifikacijos atitikimas
darbo rinkos poreikiams. Stiprinsime
mokslo taikomosios ir eksperimentinės
veiklos sritį, sieksime didesnio studijų
tarptautiškumo, plėtosime strateginę
partnerystę su verslu.
Kokį tikslą pavadintumėte ambicingiausiu, o kokį jums mieliausiu, kurį
labiausiai norėtumėte įgyvendinti per
savo direktoriaus kadenciją?
Ambicingu pavadinčiau tikslą būti valstybinių kolegijų reitinge ne žemiau kaip 6oje vietoje. Mieliausias tikslas per mano
penkerių metų kadenciją bus technologijų ir biomedicinos mokslų akademinių
padalinių plėtra, rengiant naujas paklausias rinkoje studijų programas ir aukščiausios kokybės studijų lygio jose užtikrinimas.
Ką labiausiai norėtumėte keisti kolegijoje ir ką padaryti, kad kadencijos
pabaigoje jaustumėte pilnatvę ir
džiaugsmą, kad viską padarėte teisingai?
Labiausiai noriu pakeisti darbuotojų požiūrį į organizaciją, kad kiekvienas bendruomenės narys kolegijoje jaustųsi gerbiamas ir gerbtų kitus, kad kiekvienas
dirbtų kūrybingai, atsakingai, prisiimtų
atsakomybę už bendrus kolektyvo rezultatus. Jausiu pilnatvę matydamas linksmus studentų ir dėstytojų veidus, girdėdamas gerus atsiliepimus apie aukštą
mūsų dėstytojų kvalifikaciją ir gerai paruoštus absolventus.
Kaip apibūdintumėte savo charakterį?
Kokios gerosios ir kokios blogosios
Jūsų charakterio savybės?
Esu ožiaragis – užsispyrusiai siekiu suplanuotų tikslų. Geroji savybė — moku
klausyti ir girdėti, ką žmogus man nori
pasakyti. Blogoji savybė — nemėgstu
tauškalų ir tauškalių.
Kokiomis vertybėmis vadovaujatės?
Dabar pirmiausia vadovaujuosi kolegijos
priimtomis žmogiškomis vertybėmis, tai
— atsakingumas, pagarba, sąžiningumas, teisingumas, bendruomeniškumas,

kūrybiškumas.
Taip pat labai vertinu profesionalumą ir
atskaitomybę už pasiektus rezultatus.
Kokius uždavinius keliate sau per ateinančią kadenciją?
Pagrindinis uždavinys – išlikti aukštojo
mokslo rinkoje kaip organizacijai su ne
mažiau kaip 1500 studentų ir užtikrinti
aukštą studijų kokybę bei absolventų
konkurencingumą darbo rinkoje.
Kokie svarbiausi PK ateities planai?
Pagrindinis planas yra tapti patrauklia
aukštojo mokslo institucija, kuri daro stiprų poveikį Panevėžio regiono socialiniame gyvenime, yra svarbi verslo partnerė
ir pripažinta aukštąjį išsilavinimą turinčių
specialistų kalvė.
Kaip manote, ko reikėtų imtis, kad
jaunimas ne tik studijuotų kolegijoje,
bet ir pasiliktų gyventi, pradėtų savo
verslą, norėtų prisidėti kuriant Panevėžį?
Reikia jaunimą mokyti verslumo, įtraukti į
miesto bei regiono socialines veiklas,
gerinti Panevėžio miesto įvaizdį, daugiau
savivaldybės lėšų ir dėmesio skirti jaunimo užimtumo skatinimui visose veiklos
srityse.
Kuo, jūsų manymu, stipri Panevėžio
kolegija ir kuo ji išskirtinė?
Pagrindinė kolegijos stiprybė – glaudūs
ryšiai su socialiniais partneriais, o tai
užtikrina studentų gerą praktinį parengimą, atitinkantį darbo rinkos poreikius.
Taip pat turime daug savo darbui atsidavusių dėstytojų, pakankamai gerai išvystytą studijų infrastruktūrą. Dėl išskirtinumo vienareikšmiškai negaliu pasakyti,
man atrodo, kad mes apie tai turime
rimtai pagalvoti, kaip tai pasiekti.
Kodėl jaunuolis turi rinktis Panevėžio
kolegiją?
Jaunuolis gali rinktis 12 valstybinių ir 10
privačių kolegijų Lietuvoje, bet kuo patraukli jam galėtų būti būtent Panevėžio
kolegija, galėčiau atsakyti trumpai – čia
jis yra laukiamas kaip mūsų didelės šeimos narys, kuriam mes pasiruošę suteikti viską, ką turime geriausio.
Ar turite gyvenimo kredo, į kurį atsiremiate įvairiose situacijose?
Mano kredo – nėra to blogo, kas neišeitų
į gera, nes lazda visuomet turi du galus.
Papasakokite apie savo pomėgius,
laisvalaikį, įpročius.
Mėgstu skaityti grožinę literatūrą, turistauti su baidarėmis, važinėti dviračiu ir
valgyti saldumynus (kas nėra labai sveika), bet nevalgau mėsos, tik žuvį.
Ačiū už pokalbį.
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VADYBOS IR VERSLO KATEDRA
s„Pankomanija“

pristatydama naujus
Verslo vadybos katedros dėstytojus su šypsena
užduoda jiems kelis klausimus.
Dėst. lektorius Girmantas Rudokas

zavimo bei gamybos technologijas. Šiaip dailės
srovių bei vystymosi tendencijų išmanymas
padės bendraujant su užsakovais vedant pokalbį, parodys vadybininko ne tik profesinius gebėjimus, bet ir jo erudiciją, o tai labai svarbu šiuolaikiniam žmogui.
Kokių žmogiškų savybių, Jūsų nuomone,
labiausiai reikia sėkmingam vadybos mokslų
dėstytojui?
Tolerancijos; modernumo; dėstomo dalyko
išmanymo; pačiam būti kūrėju ir sektinu pavyzdžiu.
Dėst. lektorė Sigita Šimbelytė

Sukurti įtaigų meno kūrinį nėra lengva,
tačiau išmokyti tai padaryti studentą yra sunkiau...

Menas ir jo formų įvairovė yra vienos iš
paveikiausių priemonių taikomų šiuolaikinėje
visuomenėje realizuojant pagamintą produkciją
ar suteikiant paslaugas. Vadybininkas yra savotiškas įtikinėjimo meno specialistas. Jei jis reklamos vadybininkas, tai jam tiesiog būtina
išmanyti savo siūlomos vizualios prekės organi-

Teisė yra tokia sritis, kurios, mano manymu, negali išmokti – turi ją suvokti kaip ir pedagogiką. Būtinas kūrybiškas mąstymas tiek teisininkui, tiek ir dėstytojui, nes bet kurią situaciją
reikia sugebėti operatyviai perprasti, sumodeliuoti ir numatyti kitus žingsnius. Net tam, kad
aiškiai išdėstytum savo mintis, būtinas kūrybiškumas...
Kaip manote, ko reikia sėkmingai dėstytojo karjerai ir kokios, Jūsų nuomone, žmogiškosios savybės svarbiausios dirbant pedagoginį darbą?
Sėkmingai dėstytojo karjerai reikia profesinės sėkmės, daug žinių ir įsitikinimo, kad tai
jūsų pašaukimas. Tuo tarpu pagrindinės savybės
– ne tik gebėjimas efektyviai perteikti studentams savo žinias ir sukauptą profesinę patirtį,
bet ir noras bendrauti ir perteikti žmogiškąsias
vertybes.

Neseniai prisijungėte prie Verslo vadybos
katedros
dėstytojų
komandos.
„Pankomanija“ ir mūsų skaitytojai Jus pažįsta kaip dailininką, meno žmogų... Kas
lengviau – sukurti meno kūrinį ar išmokyti
tai padaryti studentą?

Kuo, Jūsų nuomone, siejasi menas, dailė,
dailės technologijos ir vadyba? Juk egzistuoja mitas, kad vadybininkui šių dalykų žinių
tikrai nereikia?

Ar teisininko ir dėstytojo darbe yra panašumų? Kokie jie, jei tai ne profesinė paslaptis?

Jūs dėstote Teisės studijų programos
studentams, tačiau Jūsų sėkminga karjera
susijusi su teisininko darbu. Kaip manote,
kada lengviau užmigti grįžus namo vakare,
ar priėmus apkaltinamąjį teisinį sprendimą,
ar po studento egzamino užduotimi parašius
„neįskaityta“ ?
Manau, abi šios situacijos yra lygiavertės,
kadangi abiem atvejais yra sprendžiamas žmogaus likimas ir į visa tai turi būti pažiūrėta labai
rimtai ir atsakingai.

Pabaigai linksma situacija: kartą turėjau
studentą, kuris toks buvo „darbštus“ ir taip gerai
nusirašė nuo kolegos atliktos užduoties, kad net
radau savo komentarus, parašytus įvertinant
kolegos darbą.
Dėkojame už atsakymus ir linkime sėkmės artėjančiais mokslo metais!
Pašnekovus kalbino

Vytautas Paliukas, dėst. lektorius
2016-06-16

Katedros gyvenimas nuotraukose

Jau antrus metus Panevėžio
kolegijos merginų komanda Lietuvos kolegijų studentų sporto
žaidynėse iškovoja garbingą
penktąją vietą. Merginos dalyvavo lengvosios atletikos uždarų
patalpų, estafečių, kroso, tinklinio
ir krepšinio varžybose. Sportuojančių studenčių grupę subūrė
šiemet kolegiją baigsianti Teisės
studijų programos studentė Justina Jozėnaitė.

Vadybos ir verslo katedra sukvietė
gausų būrį studentų ir dėstytojų į
konkursą „Apskaita — verslo pagrindas“. Konkursą laimėjo BA-15
komanda (vadovė Alma Skujienė):
Gabija Dubauskaitė, Gabrielė Gaivenytė, Martynas Piškovas, Diana
Vilkončiūtė.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
su Anykščių turizmo informacijos centru. Šios sutarties pasirašymas ypač
svarbus Turizmo ir laisvalaikio vadybos
studentams.

Logistikos vadybos antrakursis Dovydas Grižas
per kasmetinius studentų apdovanojimus BRAVO
atsiskleidė
kaip
puikus renginio vedėjas.

Panevėžio
kolegijos
VPMF
„Suvenyras“ komanda, kuriai atstovavo LV-14 grupės studentės Liveta
Gutauskaitė, Asta Gailiušytė, ir studentės iš BA-14 grupės Jurgita Sipavičiūtė, Evelina Kalamažinskaitė,
Gabrielė Masiliūnaitė tapo sidabrine
firma.

Panevėžio apygardos teismo pirmininkas A. Ridikas pakvietė Teisės
studijų programos studentus dalyvauti projekte „Savanorystė Panevėžio apygardos teisme“.

Vadybos ir verslo katedroje visus
metus pagal Erasmus+ mainų
programą studijavo studentas iš
Turkijos.
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA
Besimokantis dėstytojas –
sektinas pavyzdys studentui!
Biomedicinos mokslų katedroje būsimųjų specialistų profesinius bei bendruosius
gebėjimus ugdo pagrindinėse pareigose
dirbantys dėstytojai.
Studijų krypties dalykams dėstyti taip
pat kviečiami sveikatos priežiūros, burnos
priežiūros, reabilitacijos bei grožio terapijos
specialistai, turintys didelę darbo patirtį
dėstomo dalyko srityje.
Dauguma dėstytojų turi daugiau kaip 10
m. pedagoginio darbo stažą bei praktinio
darbo stažą pagal dėstomą dalyką. Dėstytojai nuolat atnaujina savo ankstesnę praktinio darbo patirtį, palaikydami itin glaudžius
ryšius su miesto ir regiono darbdaviais,
atlikdami jų įstaigose praktines stažuotes,
kurių metu įgyja naujų žinių, susipažįsta su
technologijomis, metodikomis, kurios gali
turėti įtakos studijų programos turinio modeliavimui.

Rima
Adomaitienė

Burnos higienos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė, energingai kartu
su studentais besirūpinanti Panevėžio
miesto bendruomenės gražiomis šypsenomis.

Dėstytojai profesinės patirties įgyja dalyvaudami mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose ir kt. Keldami savo kvalifikaciją, dėstytojai įsisavina naujus mokslinių
tyrimų, inovatyvius dėstymo metodus ir
metodikas, susipažįsta su studijų krypties
aktualijomis ir pan.
Biomedicinos mokslų katedroje vykdoma mokslo taikomoji ir metodinė veikla.
Dėstytojai rengia mokomąją medžiagą,
dalyvauja leidybinėje veikloje. Dėstytojai yra
parengę ir MOODLE virtualioje aplinkoje
įkelia bei kasmet atnaujina mokymo/si medžiagą, aktyviai atlieka ir kitą metodinę veiklą, kuri siejasi su studijų programomis, jų
nuolatiniu tobulinimu: dalyvauja studijų programų komitetų, Akademinės tarybos, periodinių leidinių „Taikomieji tyrimai studijose
ir praktikoje“, „Slauga. Mokslas ir praktika“
redakcinių kolegijų, Akademinės etikos
komisijos veikloje ir kt.
Pagal pasirinktas mokslinių interesų
kryptis dėstytojų grupės atlieka mokslo
tiriamąjį taikomojo pobūdžio darbą, kurio

Kiekvienas, kuris nustoja
mokytis, pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas,
kuris mokosi, išlieka jaunas.
Henris Fordas

Asta
Butkuvienė

Rasa
Bacevičienė

Profesorė, biomedicinos mokslų daktarė,
nuoširdžiai plėtojanti mokslinę veiklą bei
įsitraukusi į mokslo laboratorijos kūrimą
bei plėtojimą.

Vida
Elijošaitienė

Lektorė, trečius metus aktyviai įsitraukusi į Lektorė, turinti didelę pedagoginio darbo
dėstytojų gretas, nuolat skaitanti paskaitas patirtį, Bravo’16 apdovanojimuose pelSlaugos specialistų rengimo centre ir kt.
niusi geriausios Metų dėstytojos vardą.

Laura
Kyguolienė

apibendrintus rezultatus ne tik integruoja į
studijų procesą, bet ir skaito pranešimus
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, konferencijose, skelbia straipsniuose.
Katedroje dėstantys pedagogai yra įvairių profesinių asociacijų ir organizacijų nariai: Lietuvos slaugos specialistų organizacija,
Lietuvos kineziterapeutų draugija,
Odontologų rūmai, Kosmetikų ir kosmetologų asociacija, Lietuvos Raudono kryžiaus
draugija ir kt.
Gyvenimas susideda iš didelių ir mažų
įvykių, kurie paįvairina kasdienybę ir kuriais
matuojama
gyvenimo
kelionė.
Jų būna ir smagių, ir liūdnų, reikalingų ir
nereikalingų, prasmingų ir neturinčių ilgalaikės prasmės. Tačiau tik per tai mes sužinome gyvenimo kainą ir kas jis yra.
Mieli dėstytojai, tegul Jūsų išmintis,
kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir
uždega jose norą dalintis savo žiniomis
su studentais!

Indrė
Matukaitienė

Laura
Janušonienė

Kineziterapijos ir Grožio terapijos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė,
respublikinių ir tarptautinių masažo čempionatų teisėja, entuziastingai masažo
čempionatams ruošianti studentus, kurie
visada užima prizines vietas.

Dainius
Mikšys

Lektorė, Lietuvos sporto universiteto dok- Asistentė, aktyviai įsitraukusi į projektų Lektorius, energingai ir kūrybiškai puosetorantė, gebanti sudominti studentus rengimą bei jų vykdymą.
lėjantis studentų sveikos gyvensenos kulmoksline veikla.
tūrą.

Jolanta
Kanapeckienė

Ligita
Šerytė

Liucija Ramunė
Palinauskienė

Lektorė, nuoširdžiai besidalijanti grožio Bendrosios praktikos slaugos studijų Lektorė, turinti didelę pedagoginio darbo
puoselėjimo paslaptimis ne tik su studen- programos komiteto pirmininkė, lektorė, patirtį, besirūpinanti visų psichikos sveikatais, bet ir su kolegijos bendruomene.
turinti didelę pedagoginio darbo patirtį, ta.
nuoširdžiai puoselėjanti slaugytojų rengimo tradicijas.
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SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA
Socialinių mokslų katedroje 2015-2016 m. m. studijuoja 188 būsimi socialiniai darbuotojai ir pedagogai. Katedroje
dirba 42 dėstytojai (28 iš jų kolegija – pagrindinė darbovietė), praktinio mokymo vadovė M. Tonkuvienė, sekretorės
D. Andriūnienė ir E. Vienažindytė. Katedros stiprybė – dėstytojų lankstumas, universalumas, iniciatyvumas, organizaciniai ir meniniai gebėjimai. Dėstytojai tobulina savo kvalifikaciją šalyje ir užsienyje, vykdo tyrimus, skaito pranešimus konferencijose, organizuoja edukacinius, sportinius ir meninius renginius, seminarus, kuria ir įgyvendina
projektus.
Rimanta Pagirienė

Amžius
1 profesorius,
3 docentai,
29 lektoriai,

31

54

74

2015-2016 m.
dėstytojų akimis
Pakalbinome vyriausią ir jauniausią
katedros dėstytojus: Algimantą Kuzinkovą ir
Loretą Klokmanienę.
Kuo šiais mokslo metais labiausiai
džiaugiasi Jūsų širdis?
Algimantas: Kolegijos direktoriaus pasikeitimu.
Loreta: Smagu tai, kad studentai yra
aktyvūs ir iniciatyvūs, savo jaunatvišku smalsumu neleidžia užsisėdėti vietoje, nori ekskursijų, išvykų, aktyviai dalyvauja savanoriškoje
veikloje, tad tenka su studentais lankytis socialinių paslaugų institucijose. Rudenį su Panevėžio jaunuolių dienos centru įgyvendinsime projektą „Išlaisvink savo šypseną“. Džiugu
tai, kad studentai ieško naujų bendravimo su
būsimais klientais metodų.
Kokie Jūsų santykiai su studentais?
Algimantas: Jau 45 metus bendrauju su
studentais, santykiai visada buvo ir yra dalykiški bei draugiški. Studentus suprantu, kartais paauklėju (žinoma, tik žodžiais). Reikia
pripažinti, kad yra buvę ir negerų (anoniminių)
atsiliepimų apie mane. Manau, kad buvau
užlipęs kažkam ant kojos ne vietoje ir ne laiku.
Loreta: Per 11 darbo metų teko išleisti jau
kelias savo kuruojamas grupes ir dirbti su
įvairiais studentais. Iš savo pozicijos santykius
vertinčiau kaip puikius.
Ar sutinkate su teiginiu, kad studentai
dabar yra kitokie?
Algimantas: Viskas keičiasi, keičiasi ir
studentai. Anksčiau studentai mokytis stodavo
konkurso tvarka, todėl buvo galimybė priimti
labiau motyvuotus. Buvusios A. Domaševičiaus medicinos mokyklos, Aukštesniosios
medicinos mokyklos absolventų pageidaudavo ne tik Panevėžio miesto, bet ir kitų miestų
sveikatos įstaigos. Pasikeitus demografinei
situacijai, atrankos, priimant studentus, netaikoma.
Loreta: Manau, studentai nesikeičia, su amžiumi keičiasi mūsų požiūris į studentus. Prisiminus savo studijų metus, galiu pasakyti, kad
buvome tokie pat, kaip ir dabartiniai mūsų

81% 19%

» 4500 paskaitų
studentams;
» 300 val. neformaliojo švietimo mokymų

studentai.
Dėl ko šiais mokslo metais Jums labiausiai skaudėjo širdį?
Algimantas: Apgailestauju, kad man teko
iš buvusio kolegijos vadovo patirti socialinę
neteisybę.
Loreta: Kam dabar kalbėti apie tai, kas
buvo skaudu. Mokslo metų pabaiga, užbaigsim didžiuosius darbus, pailsėsim ir su nauja
energija kibsim į naujus.
Ko palinkėtumėte sau ir kolegoms kitais
mokslo metais?
Algimantas: Grįžti prie normalaus, dalykiško susikalbėjimo, nuoširdaus bendravimo,
tinkamo pasiruošimo kolegijos akreditacijai.
Loreta: Baigiantis mokslo metams norėčiau palinkėti naujajam direktoriui kolegijos
pievoje minti savo brydę, o dėstytojams –
daug motyvuotų studentų.

3 leidiniai,
8 straipsniai,
13 tiriamųjų darbų

18 pranešimų,
7 autoriniai seminarai,
2 teatralizuoti renginiai

ruošti aktyvų, mąstantį, altruistišką specialistą,
gebantį suprasti paprastą, kenčiantį, liūdną,
nelaimingą žmogų ir padėti jam rasti išeitį iš
sudėtingos gyvenimo situacijos. Būsimo socialinio darbuotojo žinių ir gebėjimų bagažą papildo, praplečia dėstytojų ir studentų organizuojami renginiai, akcijos.

Stanislava Stanevičiūtė,
Socialinio darbo studijų programos komiteto
pirmininkė

Pedagogikos krypties studijų
programos

Socialinio darbo studijų
programa
2015-2016 m. pedagogų rengėjams buvo
labai intensyvūs. Katedroje vykdomos trys
pedagoginės studijų programos: Ikimokyklinio
ugdymo pedagogika, Neformalusis meninis
ugdymas, Muzikos pedagogika. Parengėme
naują studijų programą „Pradinio ugdymo pedagogika“, kurią pradėsime vykdyti nuo rugsėjo
1 d. Muzikos pedagogika tarptautinių ekspertų
sprendimu akredituota šešeriems metams.
Pavyko laimėti tikslinę stipendiją ikimokyklinio
ugdymo pedagogikos II kurso studentei. Sėkmingai organizuojami neformaliojo švietimo
programos „Ikimokyklinis ugdymas“ mokymai.
Pedagogai puoselėja gražias mokytojų rengimo tradicijas. Pasitelkus grupę mokslininkų
tyrėjų, kraštotyrininkų, parengta vertinga knyga
„Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio
kolegijos“, kuri turėtų išvysti dienos šviesą dar
šį rudenį.

Socialinio darbo studijų programoje dirba
kvalifikuoti ir darbštūs dėstytojai. Lektoriai Stanislava Stanevičiūtė, Jūratė Kavaliauskienė,
Algimantas Kuzinkovas, Danutė Klokmanienė,
Jūratė Varnauskienė, Audronė Rimkuvienė
patys kūrė socialinio darbo (SD) studijų programą, ieškojo, mokėsi, diskutavo, buvo opozicijoje ir pozicijoje, kol SD programa sulaukė studentų bei praktikų pripažinimo ir įvertinimo.
Lektorės Aušra Maskaliovienė ir Loreta
Klokmanienė, Panevėžio kolegijos absolventės, socialinio darbo magistro laipsnį įgijusios
VDU ir LEU, šiandien sėkmingai ir profesiona- Reda Jonušauskienė,
liai dirba su studentais.
Pedagogikos krypties studijų
Socialinio darbo studentai išsiskiria kūry- programų komiteto pirmininkė
biškumu, o dėstytojai nenuilstamu entuziazmu

Rokiškio filialo veikla
Filialo dėstytojai kartu su muzikos pedagogikos studentais aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Kolegiją garsina nuo 2000 m. rengiamas tarptautinis R. Lymano vargonų
muzikos festivalis, tęsiantis ir puoselėjantis vargonų bei sakralinės muzikos tradicijas Rokiškyje, kasmet organizuojamos advento popietės, kartu su Krašto muziejumi rengiamos Jurginės, vykdomos edukacinės programos, veikia Trečiojo amžiaus universitetas, suteikiantis
galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms mokytis visą gyvenimą. Renginių organizatoriai bei
kolektyvų vadovai – dėstytojai dr. Z. Malcienė, D. Bulovienė, R. Pletaitė-Junokienė, Ž.
Smalstienė.
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TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ KATEDRA
Dėstytojas – ugdytojas,
organizatorius, tyrėjas
2015-2016 mokslo metai Technologijos
mokslų katedrai nepagailėjo nei gerų
žinių, nei rūpesčių. Lengviausiai įveikiami
tie rūpesčiai, kurie gali baigtis geromis
žiniomis. Tikrai nelengva buvo organizuoti tarptautinį elektronikos ir informatikos žinių konkursą bei praktinį dėstytojų
seminarą EITcha‘s (organizacinio komiteto pirmininkas Gediminas Bačkys), bet
nuoširdžiai džiaugėmės savų studentų
komandai iškovojus pirmąją vietą. Į katedros organizuotą respublikinį inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursą
(organizacinio komiteto pirmininkė Rita
Juškienė) atvyko net 16 komandų, o mūsų studentams vis tiek pavyko iškovoti
1-ają vietą inžinerinės grafikos sekcijoje.
Katedros bendruomenė buvo tinkamai
atstovauta mokslinėse-praktinėse konferencijose „Mokslas ir studijos globalizacijos sąlygomis“, „Žalieji gebėjimai tvariai ir
konkurencingai statybai“ bei Studentų
mokslinės draugijos organizuotoje studentų tiriamųjų darbų konferencijoje

„Mokslo šaknys“.
Per mokslo metus pasirengta 5 studijų
programų išoriniam vertinimui, kurį atliks
tarptautinių ekspertų grupė. Pertvarkytos
ir atnaujintos visos katedros studijų programos, priimta viena tarptautinė ekspertų grupė.
Didelė komanda labai daug dirbo rengiant projektą „Energetinių procesų studijų ir inovacijų centro įkūrimas“ ir sulaukė
sėkmės – projektui pažadėtas 1,1 mln.
eurų finansavimas.
4 katedros dėstytojai buvo praktinės
veiklos stažuotėse socialinių partnerių
institucijose, 12 buvo išvykę pagal
ERASMUS+ akademinių mainų programą. Pasiekta gražių rezultatų bendradarbiaujant su partneriais – UAB Rifas, UAB
„Creation Labs“, UAB „Ieškok komunikacijos“.
14 katedros diplomantų baigiamųjų
projektų buvo parengti pagal įmonių,
įstaigų užsakymus, dalis jų jau dabar
įdiegti praktikoje. Net 5-iems užsakomiesiems baigiamiesiems projektams vadovavo dr. Jurgita Lieponienė, po du užsakomuosius projektus parengė Birutės

Katedros gyvenimas
nuotraukose

Ragalytės, Henriko Sinicko, Jurgitos Paulavičienės vadovaujami diplomantai,
vienam darbui vadovavo dr. Saulius Sinkevičius, vieną studentą konsultavo Dainius Pelenis.
Kas yra šių įvykių ir pasiekimų centre? Neabejotinai – DĖSTYTOJAS su
savo erudicija, gebėjimu nuosekliai dirbti,
kūrybiškai naudoti patirtį ir inovacijas, o
svarbiausia – mylėti studentus ir mėgti
savo darbą. Iki vėlaus vakaro kolegijoje
užsisėdintys studentų tiriamųjų ar baigiamųjų darbų vadovai, renginių organizacinių komitetų nariai ir užduočių kūrėjai, laisvalaikio sąskaita studijų programų
vertinimo dokumentus rengiantys dėstytojai ir internete informacijos apie techninę įrangą ieškantys projekto rengėjai –
argi galėtų tai vykti, jei dėstytojai nemylėtų studentų, nejaustų pareigos kolegijai,
studentui, Lietuvai?
Ačiū Jums visiems, atlikusiems čia
įvardintus ir straipsnelyje netilpusius darbus. GRAŽIOS VASAROS!
Birutė Dalmantienė,
Technologijos mokslų katedros vedėja
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2015 m. gruodis

šių metų renginys atspindėjo aktualias kolegijos bendruomenei temas.

2015-12-06
Gruodžio 6-ąją Maskvoje vyko IX tarptautinis masažo čempionatas, viena iš čempionatų
teisėjų – Panevėžio kolegijos Biomedicinos
mokslų katedros kineziterapijos disciplinų
lektorė Laura Janušonienė.

2016-02-02
Panevėžio kolegijos
direktorius
Egidijus Žukauskas
susitiko su Panevėžio rajono savivaldybės
švietimo,
kultūros ir sporto
skyriaus vedėju Algirdu Kęstučiu Rimkumi ir
Panevėžio rajono švietimo centro direktore
Jurgita Vaitiekūniene. Susitikimo tikslas –
bendradarbiavimo sutartis. Planuojama ateityje vykdyti bendrus švietimo, ypač suaugusiųjų
neformalaus mokymo srityje, projektus.

2015-12-10
Gruodžio 10 dieną Panevėžio kolegijoje
vyko renginys ,,Menas socialiniame darbe“.
Panevėžio jaunuolių dienos centro lankytojai
susipažino su specializuotais kabinetais, mokėsi taisyklingos burnos higienos įgūdžių bei
surengė kalėdinį turgelį.
2015-12-11
Panevėžio kolegija įgyvendino projektą
„Interaktyvus verslumo ugdymas per karjeros
valdymą“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija. Projektu buvo
siekiama tobulinti Panevėžio kolegijos studentų verslumo kompetencijas, įgyvendinti pridėtinę vertę kuriančias idėjas ir ekonominį, socialinį bei kūrybinį aktyvumą verslo srityje.
2015-12-11
Panevėžio kolegijos pedagoginių studijų
programų dėstytojai ir studentai nuo 2005 m.
vykdo vaikų socializacijos programą „Kaktuso
žiedas”. Socialinių mokslų katedros projektas
„Kaktuso žiedas – 2015“ vėl laimėjo Panevėžio miesto savivaldybės finansavimą. 2015 m.
lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuotos edukacinės veiklos miesto ugdymo
įstaigose.
2015-12-16
UAB RIFAS
kolegijai padovanojo įrangos
už daugiau kaip
56 tūkstančius
eurų, kuri bus
naudojama
Praktinio mokymo centre kaip mokymo priemonė elektros ir automatikos bei kompiuterių
technikos ir kitų inžinerinių krypčių studentų
praktiniams įgūdžiams ugdyti.

2016 m. sausis
2016-01-22
Sausio 22 d. Panevėžio kolegijos atstovai
dalyvavo Karjeros dienoje, kurią organizavo
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Studijų ir
karjeros centro konsultantė J. Černienė kartu
su kolegijos darbuotojais bei studentais mokiniams pristatė studijų programas bei studijų
galimybes Panevėžio kolegijoje. Gimnazijos
mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Panevėžio
kolegijos lektorių paskaitose.

2016 m. vasaris
2016-02-01
Panevėžio kolegija dalyvavo LAMA BPO
(Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti) studijų mugėje
Kaune. A. Stulginskio universiteto teritorijoje
esančiame parodų paviljone tilpo visos aukštosios mokyklos – kolegijos ir universitetai.
2016-02-01
Vasario 1 d. kolegijos bendruomenė rinkosi į
jau tradicinį tapusį renginį – Kokybės dieną.
„Kokybė – etika – pokyčiai“ – taip pavadintas

2016-02-08
Vasario 8-ąją Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis skaitė
viešą paskaitą studentams ir gimnazistams
apie profesijos pasirinkimą, verslumo įgūdžių
būtinybę, dalinosi įžvalgomis apie Lietuvos ir
pasaulio ekonomikos tendencijas bei išsakė
nuomonę
apie
Lietuvos regionų
politiką bei regionų
vystymosi
galimybes.
2016-02-09
Panevėžio kolegijos studentų komanda
„Programuotojai“ laimėjo pirmą vietą kompiuterinio žaidimo „CS-GO“ turnyre.
2016-02-16
Vasario 12-ąją iškilmingai įteikti aukštojo
mokslo diplomai Panevėžio kolegijos bendrosios praktikos slaugos absolventėms.
2016-02-23
Panevėžio kolegijos burnos higienos studijų
programos studentai bei jau dirbantys burnos
priežiūros specialistai buvo pakviesti į UAB
„Medgrupė“ bei „Philips“ atstovų Adomo
Kačinsko ir Eglės Remutytės paskaitą
„Inovacijos burnos priežiūroje“.
2016-02-22/24
Panevėžio kolegijoje vyko renginių ciklas
studentams „Karjeros dienos“. Renginį inicijavo ir organizavo Studijų ir karjeros centras.
„Karjeros dienų“ tikslas – suteikti studentams
žinių, kaip praktiškai pasirengti sėkmingos
karjeros kūrimui bei jos valdymui.
2016-02-25
Panevėžio kolegijos studentės Laura Tuomaitė (IUP 15), Viktorija Kubelskaitė (IUP 15),
Jovita Dilienė (Tn 13), Samanta Šopytė (KTP14) ir Agnė Bagdonaitė (GT-15) dalyvavo
Lietuvos kolegijų studentų XVI sporto žaidynių
lengvosios atletikos varžybose, kurios vyko
Šiaulių lengvosios atletikos manieže. Panevėžio kolegija liko septinta.

2016 m. kovas
2016-03-04
Išrinktas naujas Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentas Mindaugas
Raudžius.
2016-03-17
Panevėžio kolegijos direktorius E. Žukauskas, Projektų skyriaus vadovė D.Končiuvienė
ir Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus
vadovė A.Gudgalienė viešėjo Rygoje, kur

susitiko su kelių aukštųjų mokyklų atstovais
dėl bendradarbiavimo studijų, mokslo, praktikos, projektinės veiklos galimybių ateityje.
Sutarta artimiausioje ateityje pasirašyti Erasmus+ tarpinstitucinio bendradarbiavimo
sutartį, kuri atvers galimybes studentams ir
darbuotojams vykdyti mainus technologijos
mokslų srityje.

2016-03-20
Panevėžio kolegijos burnos higienos studijų
programos pirmo ir antro kurso studentai su
lektore Rima Adomaitiene Pasaulinės burnos
sveikatos dienos proga Panevėžio PC
„Babilonas“ konsultavo lankytojus burnos
sveikatos išsaugojimo klausimais, patarė, kaip
išsirinkti burnos priežiūros produktus, demonstravo dantų valymo metodus bei tarpdančių priežiūros priemones.
2016-03-21
Panevėžio kolegijos sporto salėje vyko Lietuvos kolegijų studentų 2016 m. XVI sporto
žaidynių tinklinio varžybos. Panevėžio kolegijos vaikinų komanda pateko į finalines varžybas.
2016-03-21
Biomedicinos mokslų katedros vedėja Ingrida Kupčiūnaitė kartu su Grožio terapijos studijų programos pirmininke Laura Janušoniene
2016 m. kovo 21-22 dienomis stažavosi pagal
Erasmus+ programą Mayan Luxury Spa, Hotel EL Palace 5* GL organizacijoje Ispanijoje.
Panevėžio kolegijos studentai lankėsi Vilniaus technikos muziejuje bei Lietuvos Respublikos Seime.
2016-03-30
Įvyko studentų profesiniam tobulėjimui skirtas renginys-konkursas EITech‘as, į kurį šiemet susirinko 9 komandos iš Lietuvos kolegijų, Daugpilio universiteto, Panevėžio miesto
profesinio rengimo institucijų. Konkursą laimėjo Panevėžio kolegijos studentų komanda.
2016-03-31
Buvo atidarytas aplinkos apsaugos kabinetas. Aplinkos apsaugos kabinete, kurio atnaujinimas kainavo
apie
9
tūkst.
eurų, dirbs aplinkos
apsaugos
studijų
krypties
dalykų dėstytojai
ir kitų technologijos mokslų studijų
srities specialistai.

2016 m. balandis
2016-04-06
Kolegija pradėjo vykdyti Panevėžio miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Keliaukim į asmens
higienos šalį“. Projekto tikslas – įtraukiant
vaikų ugdymo įstaigų darbuotojus, tėvus bei
Panevėžio kolegijos studentus lavinti ikimo-
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kyklinio amžiaus vaikų asmeninius higienos
įgūdžius.
2016-04-07
Kauno
kolegijoje
vyko V tarptautinis
studentų
masažo
čempionatas, kuriame Panevėžio kolegijos komanda laimėjo
garbingą 1-ąją vietą.
Geriausia čempionato dalyve pripažinta Grožio terapijos studijų
programos studentė Laurėta Dvoreckytė,
kurią ruošė kolegijos dėstytoja Laura Janušonienė.
2016-04-07
IUP-15 ir NŠ Ikimokyklinio ugdymo programos studentės lankėsi UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovėje. Studentus pasitiko Svajūnas Mikeška, kuris vedė įdomią ir naudingą
paskaitą apie vandenį, jo naudą ir valymą.
2016-04-18
Balandžio
18
d.
Panevėžio
kolegijos
taryba slaptu balsavimu naujuoju kolegijos
vadovu išrinko šios
įstaigos
direktoriaus
pavaduotoją infrastruktūrai ir plėtrai technikos mokslų daktarą
Gediminą Sargūną.
2016-04-20
Vilniuje vyko 20-oji tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų mugė. Mugėje dalyvavusi
Panevėžio kolegijos komanda, vadovaujama
lektorės Anos Samuilovos, iškovojo sidabrą ir
laimėjo nominaciją „Už geriausią gebėjimą
bendrauti ir bendradarbiauti tarp aukštųjų
mokyklų firmų“.
2016-04-21
Panevėžio kolegijoje vyko kasmetinis studentų renginys – studentų tiriamųjų darbų
konferencija „Mokslo Šaknys 2016“. Plenariniame posėdyje bei 5 sekcijose pristatyta
daugiau nei pusšimtis pranešimų, kuriuos
parengė 77 pranešėjai.
2016-04-28
Panevėžio kolegijoje viešėjo „Minties“ gimnazijos 11-12 klasių mokiniai. Informatikos
pamoką KITAIP vedė IT centro vadovas, technologijos mokslų katedros dėstytojas Audrius Valinskas. Mokiniai turėjo praktinį užsiėmimą „Įsilaužimas į tinklapį".

II vieta – Kauno technikos kolegija, 2 komanda,
III vieta – Panevėžio kolegija.
Kompiuterinės grafikos sekcijos komandos
nugalėtojos
I vieta – Panevėžio kolegija,
II vieta – Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras,
III vieta – Kauno kolegija.
Asmeninėje įskaitoje tarp nugalėtojų yra
Panevėžio kolegijos studentai:
Laura Gudaitė – I vieta Inžinerinės, grafikos,
Juška Aurelijus – I vieta kompiuterinės grafikos,
Erika Karinauskaitė – III vieta Inžinerinės
grafikos.

2016 m. gegužė
2016-04-29/2016-05-01
Panevėžio mechatronikos centras, Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas bei Panevėžio kolegija organizavo renginį „Idėjų
savaitgalis“. III vietą laimėjo Panevėžio kolegijos studentai Aurimas Rajeckas, Augustinas
Kvedarauskas, Laimis Kazokaitis bei Ignas
Griciūnas. Vaikinai pristatė išmaniuoju telefonu prižiūrimos žoliapjovės idėją. Pripažinimo
taip pat sulaukė ir antroji Panevėžio kolegijos
komanda. „Panevėžio LEZ“ nusprendė investuoti į studentų Modesto Balnionio, Andriaus
Pratusio ir Pauliaus Ruplio produktą „Išmanųjį
multimetrą“.
2016-05-03
Panevėžio kolegijos biblioteka aktyviai įsijungė į Nacionalinę bibliotekų savaitę, vykusią
balandžio 25-29 dienomis. Savaitės renginių
ciklas buvo vainikuotas balandžio 28 d. vykusiu renginiu-diskusija ,,Rengiu knygą – kokią ir
kaip?“. Renginyje buvo aptartos šiuolaikinės
knygų leidybos tendencijos, pristatyta neseniai dienos šviesą išvydusi knyga „Manikūnų
krašto takais“ bei Panevėžio kolegijos kartu su
Komunikacijos centru ,,Kalba. Knyga. Kūryba“
parengtos knygos ,,Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ maketas.
2016-05-05
Panevėžio kolegijos biomedicinos mokslų
katedros Burnos higienos studijų programos
studentės dalyvavo Utenos kolegijos organizuotoje tarptautinėje studentų mokslinėje –
praktinėje konferencijoje „Šalis, kurioje gera
gyventi". Pirmo kurso BH-15 grupės studentės
Vaiva Radzevičiūtė ir Dovilė Zamkauskaitė
pristatė savo atliktą tiriamąjį darbą „Studentų
dantų valymo efektyvumo vertinimas". Antro
kurso BH-14 grupės studentė Ernesta Kniuraitė komentavo darbą, kurio tema „Tarpdančių
priežiūra esant periodonto pažeidimams“.
Studentėms vadovavo lektorė Rima Adomaitienė.

Konkursą laimėjo daugiausiai pinigų surinkusi komanda – Panevėžio kolegijos BA-15
(1) komanda (vadovė Alma Skujienė): Gabija
Dubauskaitė, Gabrielė Gaivenytė, Martynas
Piškovas, Diana Vilkončiūtė;
Antrą vietą užėmė komanda iš Panevėžio
prekybos ir paslaugų verslo mokyklos (vadovė
Mindrina Lapienienė): Eleonora Akvilė Juškaitė, Joana Narutytė, Evelina Ramanauskaitė,
Vilma Vanagaitė;
Trečia vieta atiteko Panevėžio kolegijos BA15 (2) komanda (vadovė Alma Skujienė):
Manta Liberytė, Livija Medeckytė, Martynas
Sarapas, Greta Žemauskaitė.
Panevėžio kolegijos atstovybė PANKOSA
organizavo tradicinį renginį BRAVO‘2016.
Šiais metais rengėjai kiekvienai katedrai išdalino po tris nominacijas: Metų grupės, Metų
studento, Metų dėstytojo.
Geriausiais dėstytojais šiais metais pripažinti ir Metų dėstytojo vardą pelnė: Donatas
Pelenis; Česlovas Bartkus; Vida Elijošaitienė;
Jūratė Kavaliauskienė. Geriausiomis akademinėmis grupėmis pripažintos ir Metų grupės
vardą pelnė: BA-13; SD-13; KTA-14; BPS-14.
Metų studento nominacijos atiteko studentams: Beatričei Vaickutei, Mindaugui Raudžiui, Ligitai Puinauskaitei; Justui Miliukui.
Dėstytojai Jūratei Varnauskienei atiteko
šmaikšti Metų kirvio nominacija.
2016-05-23
Gegužės 23 d. Aukštaitijos savišvietos akademijos klausytojai rinkosi į didžiąją kolegijos
salę paminėti mokslo metų pabaigą.

2016-05-19
Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos
(LKBA) ir Lietuvos medicinos bibliotekos
(LMB). Sutartį pasirašė LKBA pirmininkė Vilija
Raubienė ir LMB direktorė Salvinija Kocienė.
Hamburge vyko11-oji Hanse–Parlamento ir
Baltijos jūros akademijos konferencija, skirta
žiedinei ekonomikai bei darbu pagrįstam mokymuisi apibendrinti.
Panevėžio kolegijos socialinio darbo studentų ir socialinių mokslų katedros dėstytojų grupė lankėsi Konino aukštojoje mokykloje, Lenkijoje, Konino mieste. Kolegijos delegacija
turėjo galimybę susipažinti su Konino aukštosios mokyklos rektoriumi, dėstytojais bei Socialinio darbo studijų programos studentais,
apžiūrėti auditorijas bei konferencijų sales.

2016-05-12

2016-04-29
Įvyko 11-asis respublikinis studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas. Šiemet sulaukėme 16 komandų iš 10-ies mokymo įstaigų.
Inžinerinės grafikos sekcijos komandos
nugalėtojos:
I vieta – Kauno technikos kolegija, 1 komanda,

Biomedicinos mokslų katedros studentai ir
dėstytojai surengė akciją, skirtą Tarptautinei
slaugytojų dienai paminėti.
Kolegijoje vyko konkursas „Apskaita – verslo pagrindas“, kuris taip pat yra skirtas Tarptautinei buhalterio dienai paminėti. Konkurse
dalyvavo komandos iš Kupiškio technologijos
ir verslo mokyklos, Panevėžio prekybos ir
paslaugų verslo mokyklos, Panevėžio M.
Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Panevėžio kolegijos.

2016 m. birželis
2016-06-17
Panevėžio kolegijai įteiktas sertifikatas,
patvirtinantis, kad kolegijos veikla atitinka ISO
9001 standarto reikalavimus.
Sėkmingai apginti 327 profesinio bakalauro
diplomai.
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MŪSŲ KULTŪRINĖ VEIKLA
Knyga apie pagarbą Lietuvai ir
Mokytojams
Viliamės, kad dar šį rudenį dienos šviesą
išvys Panevėžio kolegijos kartu su Komunikacijos centru „Kalba. Knyga. Kūryba“ parengta solidi per 400 psl. apimties, gausybe
istorinių ir šių dienų nuotraukomis iliustruota
knyga „Kelias nuo Mokytojų seminarijos
iki Panevėžio kolegijos“. Tai beveik pusės
šimto įvairaus žanro straipsnių rinkinys apie
visų laikų (carinio, tarpukarinio ir pokarinio)
Panevėžio mokytojų seminariją ir vėliau
veikusias įvairiais pavadinimais pedagogus
rengusias miesto mokyklas. Panevėžio kolegijai tai svarbu, nes šiuo metu būtent ji perėmė senas pedagogų rengimo tradicijas Panevėžyje ir vis dar siūlo regiono jaunimui rinktis garbingą ikimokyklinio ugdymo, muzikos
pedagogo, o nuo kitų mokslo metų ir pradinio ugdymo pedagogo gyvenimo kelią.
Gal labai neišsišoksime teigdami, kad po
2015 m. gegužės 8 d. Panevėžio kolegijoje
vykusios konferencijos „Panevėžio mokytojų
seminarijos reikšmė miesto kultūrai: tradicijos ir šiandiena“ gimusi šios knygos idėja, o
paskui ir jos realizacija – tai vienas iš didžiausių šių mokslo metų darbų, nes surinkti
medžiagą tokiam solidžiam kolektyviniam
darbui – iš atskirų straipsnių sudėliotai knygai – nebuvo vienas iš lengviausių uždavinių.
Bet mes šį uždavinį įveikėme. Bendro pedagogų, kitų kolegijos darbuotojų, esamų ir
buvusių miesto (ir ne tik) švietimo ir kultūros
darbuotojų bei neabejingų visuomenininkų
dėka.
Knyga visų pirma skiriama Panevėžio
mokytojų seminarijos I laidos (1925 m.) 90
-mečiui ir Lietuvos valstybės 100-mečiui,
bet joje nemažai informacijos ir apie šių
dienų Panevėžio kolegiją, jos susikūrimo iš
kelių aukštesniųjų mokyklų aplinkybes. Visa
tai iliustruojama faktais, datomis ir nuotraukomis. Jeigu kam kyla klausimas, kodėl
būtent tokia knygos dedikacija, norime paaiškinti, kad šiuo metu vienintelė Panevėžio
regiono savarankiška aukštoji mokykla –

Panevėžio kolegija – turi gilias istorines
sąsajas ne tik su vieta, kurioje dar prieš daugiau nei 140 metų buvo rengiami pedagogai
Kauno gubernijos pradžios mokykloms
(buvusiuose seminarijos pastatuose Klaipėdos g.3 ir Klaipėdos g.1 ir šiandien vyksta
paskaitos studentams) , bet ir iki šių dienų
išlaikė pedagogų rengimo tradicijas Panevėžyje.
Didelis būrys Panevėžio tarpukarinės mokytojų seminarijos (1919-1936 m.) auklėtinių ir mokytojų įmynė gilias pėdas ne tik
Panevėžyje, bet ir Lietuvoje, kurdami tuomet jauną besiformuojančią Lietuvos valstybę. Savo darbais, o ne žodžiais jie vėliau
įrodė savo meilę Tėvynei, nors dėl to dažnas net tremtyje ar lageryje turėjo galvą
padėti arba savo šviesą auklėtiniams dalyti
sunkiomis sovietinio režimo sąlygomis.
Todėl manome, kad skirti šį solidų leidinį
Lietuvos 100-mečiui taipogi yra teisinga ir
sąžininga.
Be jau minėtų akcentų, knygoje daug informacijos ir apie pokaryje atkurtą Panevėžio mokytojų seminariją (1944-1952 m.) ir
vėliau veikusią pedagoginę mokyklą, konservatoriją. Tai laikmetis, kurį dar mena ne
vienas šių dienų Panevėžio gyventojas, mielai sutikęs bendradarbiauti ir dalytis turima
informacija su šios knygos rengėjais. Tačiau
jų gretos su kiekvienais metais retėja, todėl
mums buvo svarbu surinkti tų žmonių prisiminimus, nuotraukas, kad dar po metų kitų
visa ši miesto atmintis netaptų popieriaus
konteinerių produkcija ar neiškeliautų užmarštin kartu su tai menančiais garbiais
Panevėžio mokytojais.
Knygos turinys tiesiogiai susijęs ne tik su
daugeliu panevėžiečių, bet ir su kitų Lietuvos miestų bei rajonų šeimomis. Daugelis
Lietuvos žmonių čia ras užuominų apie savo
artimuosius, šeimos narius, protėvius ar
pažįstamus, savo mokytojus. Tam pagelbės
didelės apimties asmenvardžių rodyklė –
labai svarbus šios knygos atributas.
Panevėžio kolegijos su pedagogų rengimu
susijusių dėstytojų, kitų darbuotojų kolekty-

vas šią knygą nutarė rengti ne tik dėl to, kad
Panevėžys gali didžiuotis
ilgametėmis,
daugiau nei 140 metų senumo pedagogų
rengimo tradicijomis, bet ir matydami sudėtingą švietimo situaciją Lietuvoje, nuvertintą
mokyklos ir mokytojo prestižą bei vietą vis
labiau globalizacijos procesų veikiamoje
visuomenėje.
Kita vertus kreipdamiesi paramos knygos
spausdinimui į Panevėžio žmones ir verslo
įmones norime skatinti Lietuvoje labai sunkiai kelią besiskinančias mecenatystės (t.y.
mokslo ir meno rėmimo) tradicijas. Jeigu
kas nors, perskaitęs šį straipsnelį, taip pat
panorės būti šios knygos mecenatu gali
kreiptis į kolegijos bibliotekos vedėją Viliją
Raubienę, tel.: 8 45 46 68 47. Bet kokia
parama knygos leidybai bus priimta, o aukojusysis bus įrašyta į unikalų knygos „Kelias
nuo mokytojų seminarijos ir Panevėžio kolegijos“‘ rėmėjų sąsiuvinį. Jis bus saugomas
kolegijos bibliotekoje.

Studentų teatro premjera

Balandžio 26 d. Panevėžio kolegijos studentų teatras (vad. dėst. režisierės D. Andrašūnienės) pakvietė bendruomenę į studentų teatro
premjerą. Šįkart tai buvo skaitymai iš Svetlanos
Aleksijevič knygos „Černobylio malda. Ateities
kronika“. Šie skaitymai buvo pasirinkti ne atsitiktinai, o atsiliepiant į šių metų plačiai minimas
Černobylio atominės elektrinės avarijos 30ąsias metines. Buvusieji skaitymuose turėjo net
ašarą nubraukti – vadovės su studentais padirbėta buvo labai rimtai.

Tekstus rašė kolegijos darbuotojai. Nuotraukos iš kolegijos archyvo.
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