
aktyviai domitės naujovėmis ir mokslo pasiekimais? 
Drąsiai siekiate savo tikslų intensyviai mokydamiesi 
ir dirbdami? Ieškote naujų karjeros galimybių? 
Susitikome pačiu tinkamiausiu laiku!

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti KTU gidą!

Sveiki,



Studijų informacijos grupės kontaktai:

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Laukiame jūsų skambučių ir laiškų.

Tai – KTU siūlomos mokymosi, užsiėmimų, iššūkių, 
laisvalaikio galimybės, išplečiančios pažinimo ribas 
ir padedančios kryptingai planuoti karjeros kelią. 

Didžiuojamės jūsų drąsa ir smalsumu. 

Suprantame, kaip sudėtinga pasirinkti 
tinkamiausias, aukščiausios kokybės veiklas, 
tobulinančias jūsų kompetencijas. KTU kino 
studijos gide rasite informacijos apie Universiteto 
organizuojamus renginius moksleiviams: paskaitas, 
konkursus, vizitus į laboratorijas ir dirbtuves. 
Sužinosite apie seminarus mokytojams ir KTU 
specialistų paskaitas tėvams.

KTU gidas



- moksleiviams galimybę trumpam pasijausti tikrais studentais: klausytis 
paskaitų auditorijose, bendrauti ir susipažinti su dėstytojais ar pasikviesti 
juos į mokyklas, apsilankyti mokslinių tyrimų laboratorijose;

- pagalbą ruošiantis, valstybiniams brandos egzaminams, rengiantis 
studijuoti ar dalyvauti olimpiadose, konkursuose, forumuose ir kursuose;

- informaciją, kaip nepasiklysti stojimo į aukštąją mokyklą informacijos 
gausoje;

- mokytojams ir moksleivių tėvams Universiteto organizuojamuose 
renginiuose ne tik įgyti naujų žinių, bet ir kartu spręsti mokslo ir jaunimo 
motyvacijos problemas;

- dalyvauti Universiteto studentų rengiamuose projektuose, visuomeninėse 
akcijose ir nemokamuose renginiuose;

Visos mūsų siūlomos iniciatyvos suteikia naujų žinių, tobulina jūsų 
gebėjimus, skatina domėjimąsi skirtingomis mokslų sritimis. Jus 
dominančias veiklas rinkitės neabejodami, o mes suderinsime jums 
tinkamiausią laiką.

KTU siūlo



Informacija
Kauno technologijos universitetas – prestižinė aukštoji 
mokykla, suteikianti tarptautiniu mastu pripažįstamą diplomą.

KTU ateities vizija – TĘSTINUMAS.

KTU yra vienas pažangiausių universitetų Lietuvoje, 
lyderiaujantis mokslo ir technologijų srityse ir glaudžiai 
bendradarbiaujantis su verslu. 

Universitetas plėtoja fizinių, technologijos ir socialinių mokslų 
tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, skatina biomedicinos 
ir humanitarinių mokslų tyrimus, o Universiteto mokslinės 
produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima KTU Nacionalinis 
inovacijų ir verslo centras.



Universitete yra

9 fakultetai

mokslo institutai8
KTU „T“5

arptautiškumas
arpdiscipliniškumas
echnologijos verslui
alentai
varumas





Tavo išskirtinės galimybės 
tapus KTU studentu

Tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties 
ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam 
asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti 
mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Tai karjeros kompetencijų ugdymo platforma, padėsianti tau tapti 
paklausiu darbo rinkoje specialistu. Čia kuriamos galimybės ne tik 
tavo ekspertiniam, bet ir asmenybės tobulėjimui. „WANTed“ programa 
– tai tavo galimybė ugdyti savo karjeros kompetencijas, planuoti 
studijas orientuotai, tikslingai ir susieti jas su būsima karjera. Dalyvauk 
renginiuose, seminaruose, konsultuokis karjeros klausimais, sek darbo 
bei praktikos pasiūlymus. Tapk „WANTed“ darbo rinkoje.

Universitete veikia 6 meno kolektyvai. Čia ne tik praleisi laisvalaikį, bet 
išmoksi ar ištobulinsi šokio, dainavimo, fotografijos ir kitus gebėjimus. 
Kolektyvams vadovaujantys šalyje žinomi profesionalai padės praplėsti 
Tavo galimybes ar atrasti naujus gebėjimus.

Intensyviai sportuok, prisijunk prie Universiteto sporto komandų. KTU 
sporto klube kvalifikuoti treneriai konsultuoja sveikos gyvensenos 
klausimas, sudaro treniruočių planus, veda įvairius užsiėmimus. Naudok 
savo energiją kryptingai. Sporto klube KTU bendruomenė sportuoja 
nemokamai.

Universitetinis išsilavinimas yra daugiau nei tik studijos! Popaskaitinės 
veiklos Universitete formuoja tavo asmenybę, sudaro galimybes tobulėti 
ir susirasti naujų tikrų draugų. Viskas priklauso tik nuo Tavęs! Tapk KTU 
studentų organizacijų dalimi ir išsiugdyk papildomas kompetencijas.

Tai talentų ugdymo platforma, suteikianti visas galimybes talentingiems 
Kauno technologijos universiteto (KTU) studentams tobulėti ir realizuoti 
savo gebėjimus mokslo bei verslo srityse, dalyvaujant „Iššūkio“ (angl. 
challenge) veiklose.

Tarptautiniai akademiniai mainai, kurių metu gali įgyti studijų ir praktikos
patirties užsienio šalių universitetuose bei įmonėse.
Dalyvauk informaciniuose renginiuose, pasirink studijų ir praktikos 
vietas. Pradėk savo kelionę po pasaulį, įgyk patirties ir žinių, augink savo
asmenybę, susirask naujų draugų ir ateities projektų partnerių. 
Tarpkultūrinė patirtis padės Tau tapti patraukliam darbo rinkoje.
Šiandien – KTU, rytoj – pasaulis!



GUIDed junior mentorius – 
draugas iš ateities

GUIDed junior – tai pirmoji Lietuvoje pradėjusi veikti 
mentorystė, sukurianti ryšį tarp moksleivio ir studento (ar 
absolvento), siekiant padėti moksleiviui suprasti, kokia 
studentiška patirtis jo gali laukti ateityje. 

GUIDed junior mentorystė Tau suteiks šios naudos:
- Turėsi naują draugą universitete, kurio Tau pavydės 
bendraklasiai
- Dar net neįstojus universitetas Tau atrodys be galo 
pažįstamas
- Gausi naudingų kontaktų
- Sužinosi į kokias veiklas gali įsitraukti jau dabar
- Sunkūs klausimai ras lengvus atsakymus
- Tapsi lengviau bendraujantis su naujais žmonėmis

Daugiau informacijos čia.

https://mokykloms.ktu.edu/guided-junior/#kas-yra-guided-junior
https://mokykloms.ktu.edu/guided-junior/#kas-yra-guided-junior
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Įdomusis 
mokslas



Kaip mokosi 
skirtingi žmonės?
Prisiminkite, kaip mokytis jums patogiausia: gal mokydamiesi mėgs-
tate klausyti muzikos, gerai įsimenate garsus? O gal gerai atsimenate 
informaciją liesdami daiktus, atlikdami judesius? Ar spalvos, schemos 
ir vaizdai jums padeda lengviau įsiminti informaciją? Ar žinote, koks 
mokymosi tipas jums būdingas? Pagalvokite, kaip jums geriausiai se-
kasi mokytis. Pasinaudokite efektyvaus mokymosi rekomendacijomis.

Audialai

Vizualai

Kinestetikai

• klausyti mokomuosius garso įrašus;
• papasakoti svarbiausią informaciją bendramoksliui;
• svarbiausią informaciją įsirašyti į laikmeną ir ją pasikartoti;
• paprašyti draugo, kad paklausinėtų to, ko mokotės;
• mokomąją medžiagą kartoti ritmiškai ar klausantis tam tikros muzikos.

• piešti minčių žemėlapius, grafikus;
• pasižymėti svarbesnes mintis;
• naudoti įvairių spalvų žymeklius;
• žiūrėti vaizdo medžiagą;
• svarbiausią informaciją užsirašyti ir priklijuoti matomose vietose.

• piešti ar rašyti ore žodžius ar taisykles;
• mokantis vaikščioti ar atlikti įvairius judesius;
• dažnai keisti mokymosi vietą;
• žodžius ar žodžių grupes užsirašyti ant lapelių ir priklijuoti 

matomose vietose;
• pertvarkyti darbo vietą.



Fiziniai
mokslai



CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–16180 min.

Laboratorinis darbas „Jonų atpažinimo 
reakcijos iš tirpalų“

Išmėginkite darbą laboratorijoje ir sužinokite, kaip atpažinti jonus, kai turime įvairius tirpalus.
Rekomenduojama 9-10 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–20120 min.

Laboratorinis darbas „Metalų korozija“

Susipažinsite su elektrochemine korozija. Nustatysite, kokios dangos yra geresnės apsaugant metalus nuo korozijos.
Rekomenduojama 10-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–16180 min.

Laboratorinis darbas „Anglies dioksido molinės 
masės nustatymas“

Naudodamiesi Kipo aparatu, svarstyklėmis, kitais prietaisais ir laboratoriniais indais bei remdamiesi chemijos dėsniais  nu-
statysite anglies dioksido molinę masę.
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 18–19 m.30120 min.

CHEMIJA

Paskaita „Metalų korozija ir elektrolizė“

Mokiniai supažindinami su korozijos susidarymo priežastimis, įvairių veiksnių įtaka jai. Trumpai aptariami saugos nuo koro-
zijos būdai ir šiuolaikiniai momentiniai korozijos nustatymo metodai. Rodomas eksperimentas. Paskaitos pabaigoje aptaria-
mos klaidos valstybiniuose brandos egzaminų klausimuose, nagrinėjančiuose koroziją ir elektrolizę.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 12–19 m.2560 min.

Paskaita „Klimato kaita“

Sužinokite, kodėl vyksta klimato kaita, kokie yra klimato kaitos ženklai, scenarijai ir prognozės. Klimato pokyčiai Lietuvoje ir 
Klimato kaitos politika. Pasvarstykite – ką galiu padaryti aš?
Rekomenduojama 6-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.845 min.

Paskaita – demonstracija „Oro kokybės tyrimai“

Pamatykite kaip atliekami oro kokybės tyrimai, kuriamos ir išbandomos oro valymo technologijos. Sužinokite kaip teršia orą 
įvairūs taršos šaltiniai.
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.



CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10(pavasario semestras) 60 min.

Laboratorinis darbas „Mikroorganizmų 
stebėjimas mikroskopais“

Išmėginkite maisto mikrobiologo darbą  ir pažinkite mažuosius chemikus padedančius mums ruošti maistą. Laboratorinių 
darbų metu ruošime skirtingus mikrobiologinius mielių tepinėlius ir juos mikroskopuosime.
Rekomenduojama 10-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.10–2045 min.

CHEMIJA

Paskaita „Spalvos organinėje chemijoje.
Istorija apie chameleoną“

Pranešimo metu mokiniai sužinos, kas lemia organinių junginių spalvą, pamatys spalvų dinamikos galimybes, susipažins su 
fotochrominių junginių klasėmis, jų savybėmis, ypatybėmis bei panaudojimu mūsų kasdieniniame gyvenime. Taip pat pamo-
kos metu stebėsime chameleoniškų molekulių virsmus. Kviečiu į spalvotą pasaulį!
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–16 120 min.

CHEMIJA

Laboratorinis darbas „Kofeino ekstrakcija iš 
kavos ir arbatos“

Laboratorinio darbo metu iš kavos ar arbatos bus išskiriamas kofeinas.
Rekomenduojama 10-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.1260 min.

Paskaita „Ląstelė – mažiausias gyvybės vienetas. 
Pažink mus supantį ląstelių pasaulį“

Išmėginkite darbą laboratorijoje ir  susipažinkite su ląstelių tyrimo metodais, išmokite atpažinti eukariotinius ir prokariotinius 
organizmus, įvertinti augalinių ir gyvūninių ląstelių panašumus bei skirtumus. Praktinis užsiėmimas padės geriau suprasti 
kuo žmogus ir gyvūnai skiriasi nuo augalų ir bakterijų.
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.15(rudens, pavasario semestrai) 60 min.

CHEMIJA

Ekskursija Maisto mokslo ir technologijų 
kompetencijų centre

Aplankykite pirmąjį tokį centrą Baltijos šalyse ir susipažinkite su specializuotomis atskirų maisto sričių (pieno, duonos, mė-
sos ir žuvies, fermentacijos, maitinimo produktų gamybos) technologinėmis laboratorijomis, aprūpintomis šiuolaikine pusiau 
gamybine įranga.
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 6–19 m.20–3060 min.

Paskaita „Ar visi mikrobai vienodi?“

Paskaita skirta tiems, kurie nori sužinoti kiek daugiau nei akys gali pamatyti. Paskaitos metu apžvelgiama mikroorganizmų 
įvairovė ir kodėl jie svarbūs mūsų gyvenime.
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.



CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.10–16120 min.

Laboratorinis darbas „Riebalų nesotumo įrodymas 
ir riebalų muilinimas“

Laboratorinio darbo metu bus atliekamas rapsų, saulėgrąžų arba alyvuogių aliejaus muilinimo reakcijos. Bus tiriamas 
laisvų riebiųjų karboksirūgščių išskyrimas, glicerolio nustatymas, vykdomas tirpaus ir netirpaus muilo gavimo bandy-
mas bei atliekamas nesočiųjų riebalų rūgščių nustatymas.
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.10–16120 min.

CHEMIJA

Laboratorinis darbas „Baltymų spalvinės reakcijos“

Laboratorinio darbo metu tyrinėsime baltymus. Bus atliekama biuretinė reakcija, ksantoproteininė reakcija, baltymų nusodini-
mas sunkiųjų metalų druskomis, baltymų koaguliacija šildant ir baltymų išsūdymas. 
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.1045 min.

CHEMIJA

Paskaita – demonstracija „Šiuolaikiniai 
instrumentinės analizės metodai“

Sužinosite kaip nustatoma medžiagų sudėtis šiuolaikiniais instrumentinės analizės metodais. Taip pat pamatysite su kokia 
šiuolaikine instrumentine įranga dirba mokslininkai tirdami funkcines medžiagas (RSDA; RSFA; VTA; DSK).
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.2060 min.

Paskaita – ekskursija „Cheminės technologijos 
procesų tyrimų stendų demonstravimas“

Galimybė  aplankyti vieną moderniausių ES šalyse Chemijos inžinerijos laboratorijų (įranga pagaminta „ElettronicaVeneta“ 
(Italija). Ekskursijos metu bus demonstruojami bei aptarti pagrindiniai cheminės technologijos procesų veikimo bei valdymo 
principai.
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.1590 min.

CHEMIJA

Laboratorinis darbas „Kuo skiriasi Nemuno, Neries ir 
Kauno zoologijos sodo upelio vanduo – pH tyrimas“

Praktiškai įsitinkinsime kuo skiriasi Nemuno, Neries ir Kauno zoologijos sodo upelio vanduo. Bus atliekami tirpalų pH, 
vandens kietumo bei nitrato kiekio nustatymo tyrimai. 
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.1560 min.

CHEMIJA

Laboratorinis darbas „Ar įmanomas tirpalų 
koncentravimas kosmose?“

Susipažinsite su tirpalų koncentravimo būdais. Atliksime tirpalų koncentravimą vakuume eksperimentą. Ir atsakysime į
klausimą ar įmanomas tirpalų koncentravimas kosmose?
Rekomenduojama 10-12 kl. mokiniams.



CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–2045 min.

Paskaita „Vaistų kūrimo kelias“

Paskaitos metu klausytojai išgirs, kaip kuriamos vaistinės medžiagos mokslinėse laboratorijose bei farmacijos įmonėse. 
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 kl.845 min.

Paskaita – demonstracija „Vandens 
valymo technologijos“

Pamatykite technologijas, naudojamas užteršto vandens gryninimui. Sužinokite, kaip kuriamos ir išbandomos vandens 
valymo technologijos, kokie yra aktualiausi iššūkiai vandens kokybės užtikrinimo srityje.
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–16120 min.

Laboratorinis darbas „Kiekybinė analizė. 
( Mg2+, Cu2+, Fe2+, CH3COOH)“

Titruodami atitinkamais tirpalais, nustatysite  Mg(II), Cu(II), Fe(II) jonų ir acto rūgšties molines  koncentracijas. Susipažinsite 
su neutralizacijos, oksidacijos ir redukcijos bei komleksonoetrijos titravimo metodais.
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–20180 min.

Laboratorinis darbas „Pavadavimo ir 
mainų reakcijos“

Išmėginkite darbą laboratorijoje. Atlikite įvairias pavadavimo reakcijas ir nustatykite, kuo skiriasi pavadavimo reakcijos nuo 
mainų.
Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.1060 min.

Laboratorinis darbas „Ar uodo koja storesnė už 
žmogaus plauką?“

Susipažinsite su optinės mikroskopijos prietaisais bei eksperimentiškai įvertinsite jų veikimo principus bei palyginsite tarpu-
savyje. Ištirsite ar uodo koja storesnė už žmogaus plauką, bei ką galima pamatyti ant pinigų banknoto optiniu mikroskopu.
Rekomenduojama 9-12 kl. mokiniams.

KTU 16–19 m.1560 min.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ

Laboratorinis darbas „Ar įmanomą išgryninti aliejų iš 
„graikiškų salotų užpilo“ (acto ir aliejaus mišinio) ir jį 
panaudoti bulvių kepimui?“

Sužinosite ir eksperimentiškai nustatysime ar įmanomą išgryninti aliejų iš „graikiškų salotų užpilo“ ir jį panaudoti bulvių kepi-
mui. Taip pat išsiaiškinsite šiam tyrimui naudoto proceso ekstrakcija skystis-skystis pagrindinius veikimo dėsningumus.
Rekomenduojama 10-12 kl. mokiniams.



CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.10–16120 min.

Laboratorinis darbas „Kokybinis N, S ir halogenų 
nustatymas“

Laboratorinio darbo metu bus atliekamas elementų esančių organiniame junginyje nustatymo tyrimas. Azoto nustatymas 
(viena reakcija). Sieros nustatymas (trys reakcijos). Halogenų nustatymas (dvi reakcijos).
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.10(pavasario semestras) 120 min.

Paskaita „Gyvybės molekulės – cheminių reakcijų 
varikliukai ir ne tik“

Paskaitos metu sužinosite apie kai kuriuos svarbius gyvajai gamtai katalizatorius  –  fermentus ir pabandysite netiesiogiai 
sekti jų veikimą atliekant laboratorinius darbus. 
Rekomenduojama 11-12 kl. mokiniams.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 13–19 m.15–10045 min.

Nanodalelės. Kas tai?

Nanodalelės – tai neatsiejama nanotechnologijų dalis, kurios matmenys net 80 000 kartų mažesni už plauko storį. Paskaito-
je turėsite progą susipažinti su neribotomis šių dalelių pritaikymo galimybėmis.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.15–5045 min.

Modernios optikos reiškiniai

Naudojant lazerius atitinkamose medžiagose pastebimi reiškiniai, kurie realiame gyvenime yra neįmanomi. Paskaitos metu 
turėsite progą su šiais reiškiniais susipažinti.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 13–19 m.20–5045 min.

UV – kas tai?

UV spinduliai – tai trumpos elektromagnetinės bangos: nedidelė saulės elektromagnetinės spinduliuotės spektro dalis, tar-
pusavyje ryškiai besiskirianti energetine verte ir biologiniu poveikiu. Mažų UV spinduliuotės kiekių žmonėms reikia vitamino 
D gamybai. Ji taip pat naudojama kai kurioms ligoms (pvz., rachitui, žvynelinei ar egzemai) gydyti. Visa tai ir dar daugiau – 
paskaitoje apie UV.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.15–7045 min.

Įdomieji fizikos eksperimentai

Demonstracijos metu galėsite stebėti gana neįprastus mechaninius reiškinius, pabandyti reguliuoti savo sukimosi greitį neat-
sistumiant į išorinius daiktus; įvertinti elektromagnetinių poveikių rezultatus, elektromagnetinės patrankos maketą, grožėtis 
įvairiaspalviais optinės poliarizacijos, difrakcijos, elektros išlydžio dujose blyksniais, pamatuoti, ar poliarizuotą šviesą sklei-
džia jų naudojamų telefonų ekranai.



FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje, pavasario semestro metu 16–19 m.15–5045 min.

Pažangūs mikroskopijos metodai

Kasdieniniame gyvenime kiekvienas iš mūsų supančią aplinką suvokiame pasikliaudami 5 jutimais. Žmogaus regos galimy-
bės yra ribotos, todėl mums sunku įžiūrėti objektus, mažesnius nei plauko storis. Norint stebėti mikro- ir nanopasaulį, moks-
lininkai pasitelkia prietaisus, kurie yra vadinami mikroskopais. Šioje paskaitoje bus pristatomi pažangiausi mikroskopijos 
prietaisai ir trumpai aptariami jų veikimo principai bei galimybės.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–2060 min.

Bendrosios fizikos laboratoriniai darbai

Užsiėmimo metu turėsite progą savomis rankomis bei protu patikrinti fizikos dėsnius, atliekant tokius eksperimentus kaip 
judesio ir energijos tvermės dėsnių patikrinimas ar stiklo lūžio rodiklio nustatymas.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 11–19 m.10–5060 min.

Elektronikos elementų konstravimo dirbtuvės

Čia konstruojami įvairaus sudėtingumo lygio „Velleman“ konstruktoriai, o kiekvienas dirbtuvių dalyvis gauna konstruktorių 
dovanų! Šiose dirbtuvėse išmokys lituoti ir atpažinti elektronikos elementus. Būtina registracija!

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje >15 m.10–3045 min.

Asmeninis ispektrometras (dirbtuvėlės)

Optiniai medžiagų tyrimų metodai iš pirmo žvilgsnio atrodo labai sudėtingai. Šiose dirbtuvėlėse sugriausime šį mitą. Pa-
gamintu spektrometru galėsite tyrinėti įvairius šviesos šaltinius bei bandyti išsiaiškinti iš kokių medžiagų sudaryti šviesą 
praleidžiantys bandiniai.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje + vizitas į 
LSMU Onkologijos ligoninę

16–19 m.50 (paskaita)
gr.  po 8 (vizitas)

45 min. (paskaita)
90 min. (vizitas)

Radiacija ir medicina (BIO-RAD-MED)

Paskaitoje pristatoma jonizuojančiosios spinduliuotės prigimtis, sąveikos su biologine terpe mechanizmai ir taikymo spindu-
linėje medicinoje galimybės.

Vizito metu dalyviai supažindinami  su spinduliuotės taikymu, gydant onkologinius pacientus, radiacinės saugos reikala-
vimais ir apsauginėmis priemonėmis nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Moksleiviai dalyvauja eksperimente nustatant 
rentgeno spindulių silpimą medžiagoje.

FIZIKA / CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–3045 min.

Medžiagų mechaninių savybių tyrimai. Kodėl 
naudojamos kompozitinės medžiagos?

Užsiėmimo metu išgirsite apie medžiagų mechanines savybes nusakančius rodiklius. Sužinosite, kam jie reikalingi, kur 
naudojami ir kodėl yra svarbūs. Trumpa ekskursija keliose laboratorijose atskleis bandymo mašinų ir metodų įvairovę. Kartu 
atliksime medžiagų stiprumo bandymą ir įvertinsime, ar kompozitinė medžiaga gali būti stipresnė už plieną.



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 10–12 kl.560 min.

FIZIKA / MATEMATIKA

 Pabėgimo kambarys.

Būsite uždaryti išprotėjusio fizikos profesoriaus laboratorijoje. Tik gebėjimas dirbti komandoje sprendžiant logines, kūrybines 
užduotis, padės jums ištrūkti iš šio kambario. 

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–18 m.5045 min.

Optikos laboratoriniai darbai moksleiviams

Moksleiviai kviečiami atlikti laboratorinius darbus Fizikos katedros laboratorijose. Laboratorinių darbų metu moksleiviai galės 
iš arti patyrinėti šviesos atspindžio, lūžio, difrakcijos, interferencijos, poliarizacijos reiškinius bei dėsningumus. Pavyzdžiui, 
eksperimento metu bus galima apskaičiuoti lazerio spinduliuojamos bangos ilgį, žinant tik difrakcinės gardelės konstantą ir 
išmatuotus difrakcinių maksimumų kampus..

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 9–12 kl.10–3045 min.

Ekskursija po fizikos muziejų

Muziejuje pristatoma fizikos mokslo raida nuo jos ištakų 1922-aisiais iki šių dienų. Galima pamatyti unikalią naujam gyve-
nimui prikeltų įrenginių ekspoziciją bei bibliotekėlę, kurioje sukaupta vertinga mokslinė literatūra: metodinės knygos, fizikos 
vadovėliai V. Čepinskio, I. Končiaus, K. Baršausko, P. Brazdžiūno ir kitų, kurie sąlygojo naujų tyrimų ir fizikos mokslo krypčių 
atsiradimą. Čia eksponuojami originalūs įrenginiai: įvairi eksperimentinė ir demonstracinė įranga bei baldai.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–99 m.15–18045 min.

Modernios optikos reiškiniai. Super ekstra moto grafo 
ultra siautulingai – modernios optikos reiškiniai

Gamtoje kasdien yra stebimi natūralūs optiniai reiškiniai: vaivorykštė saulėtą dieną po lietaus, spalvų žaismas kai kurių vabz-
džių kiautuose, objektai esantys vandenyje stebėtojui atrodo arčiau nei tikiesi. Visi šie reiškiniai egzistuoja nuo gilios senovės 
ir yra nesunkiai paaiškinami bei suprantami pirmąsias fizikos paskaitas išklausiusiems moksleiviams. Naudojant lazerius 
atitinkamose medžiagose įmanomi reiškiniai, kurie realiame gyvenime yra neįmanomi. Pavyzdžiui, kad ir kaip ilgai per spalvi-
nį filtrą šviestume su įprastine lempa į kristalą mes niekados negautume kitos spalvos šviesos nei praleidžia filtras. Tuo tarpu 
naudojant intensyvius lazerio pluoštus kristaluose galima sugeneruoti antrą ir aukštesnes harmonikas, t.y. jie pradeda šviesti 
dvigubai ar trigubai didesnio dažnio šviesą – apšvietę raudona, pradedame matyti mėlyną. Šiuos ir kitus mokslininkams 
įdomius reiškinius bei jų pritaikymą nagrinėja palyginti nauja optikos sritis - netiesinė optika. Užsiemimo metu klausytojai bus 
supažindinti su šiais reiškiniais ir jų praktiniai taikymais.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 7–12 kl.10–15045 min.

Nanotechnologijos. Kas tai?

Paskaitos metu supažindinama su makro, mikro ir nano pasaulio skirtumais, juose veikiančiais dėsniais. Aiškinama nano-
technologijų išradimų reikšmė realiame gyvenime.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje > 12 m.10–5045 min.

Radiacija. Kas tai?

Dažnai žodis „radiacija“ asocijuojamas su negerais dalykais.  Šioje paskaitoje bandysime išsiaiškinti kaip vystėsi branduolio 
fizikos mokslas. Bandysime sugriauti populiariausius mitus apie jonizuojančią spinduliuotę. Sužinosite kaip ir kur jonizuo-
janti spinduliuotė taikoma įvairiose mokslo ir pramonės šakose. Išsiaiškinsite kiek radioaktyvūs esame mes patys, bei mūsų 
aplinka.



FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 8, 10–12 kl.10–5045 min.

Pamatyk daiktus kitoje šviesoje

Kodėl jūros vanduo ar dangus atrodo mėlynas? Šie efektai paaiškinami mėlynos šviesos sklaida nuo dalelių ir molekulių 
esančių ore bei vandenyje (Relėjaus sklaida). Kadangi Relėjaus sklaida yra didelio intensyvumo reiškinys, todėl šį efektą gali-
me stebėti tiesiog akimis. Tačiau kartais vykstant šviesos sąveikai su medžiaga vienas kitas fotonas (1 iš 100 milijonų) gali 
būti išsklaidyti plastine sklaida ir rezultate registruojamas pakitusios energijos fotonas, kurio intensyvumas yra toks mažas 
kad jam registruoti būtina specializuota įranga. Tokia sklaida yra vadinama Ramano. Už jos atradimą indų mokslininkui S. 
C. V. Ramanui 1930 m. buvo įteikta Nobelio premija fizikos srityje. Įvertinimas Nobelio premija parodė, jog šis atradimas yra
labai svarbus tyrinėjant molekules, tačiau ilgą laikotarpį ši spektroskopija buvo mažai naudojama dėl silpno signalo intensy-
vumo. Tačiau išplėtojus didelio galingumo šviesos šaltinius - lazerius, ši spektroskopija pradėta plačiai naudoti ir šiuo metu
taikoma pačiose įvairiausiose srityse: medžiagotyroje, maisto falsfikavimo ar užkrato pesticidais tyrimui, mene, medicinoje,
oro uostuose sprogmenų aptikimui ir kt.

FIZIKA CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–99 m.15–18045 min.

Raktas į mikro ir nano pasaulį – 
pažangūs mikroskopijos metodai

Kasdieniniame gyvenime kiekvieną iš mūsų supančią aplinką suvokiame pasikliaudamas 5 jutimais: uosle, klausa, lietimu 
skoniu ir rega. Žmogaus regos galimybės yra ribotos, todėl mums sunku įžiūrėti objektus mažesnius nei plauko storis, t.y. 
mažesnius nei 100 μm. Norint stebėti mikro ir nano pasaulį mokslininkai pasitelkia prietaisus, kurie yra vadinami mikrosko-
pais. Šioje paskaitoje bus pristatomi pažangiausi mikroskopijos prietaisai ir trumpai aptariami jų veikimo principai bei galimy-
bės, pateikiami įvairių mėginių (virusų, vabzdžių, nanokompozitų ir kt.) matavimo pavyzdžiai.

FIZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 7–12 kl.10–15045 min.

Susipažinkite: stebuklingoji 21–ojo amžiaus medžiaga

Anglis – medžiaga, kurią matome kasdien. Kas lemia, kad juodoji anglis virsta deimantu, grafitu ar anglies nano vamzdeliu. 
Kodėl anglis šiandien vadinama XXI-ojo amžiaus medžiaga.

FIZIKA MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 10–12 kl.10–15045 min.

Studijų programų pristatymas

Šios paskaitos tikslas susipažinti su Matematikos ir gamtos mokslo fakulteto siūlomomis programomis, dėstomais dalykais 
ir karjeros galimybėmis.

MATEMATIKA

AMŽIUSKIEKISTRUKMĖVIETA
KTU arba Jūsų mokykloje

*Pagal 2020-02-21 korekcijas 2020 m. užsiėmimas nevykdomas"

12–19 m.20–10045 min.

Matematikos galvosūkiai ir paradoksai

Šios paskaitos metu visi kartu pamėginsime išspręsti ne vieną matematinį ar tiesiog paprastą galvosūkį. Sužinosime, kas yra 
paradoksas ir kaip aiškintis paradoksalius uždavinius. Čia susipažinsime su Raselo, Epimenido, Kiuri ir kitais paradoksais.
Teks pasukti galvą, norint atsakyti, kodėl 2=3.

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Skaičiavimai, naudingi sveikatai

Paskaitoje aptariamos pagrindinės matematikos taikymo sveikatos priežiūroje sritys. Taip pat pristatoma kompleksinių siste-
mų medicinoje teorija, demonstruojami įvairių tyrimų rezultatai. Susipažinkite su sveikatai naudingais skaičiavimais.



MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.20–7045 min.

Matematika ir lošimų teorija

Ar tai matematika? Kokia jos istorija? Kokius klausimus ji sprendžia? Kuo atominė bomba susijusi su filmu „Nuostabus pro-
tas“? Posakio „Tikėkis geriausio, ruoškis blogiausiam!“ esmė. Daugiau sužinosite apsilankę paskaitoje.

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 7–12 kl.10–5045 min.

Kaip rasti geriausią maršrutą ?

Kaip rasti greičiausią kelionės maršrutą kelių tinkle tarp dviejų vietovių ? Koks maršrutas geriausias, jeigu reikia aplankyti 
kelias skirtingas vietas ir grįžti į pradinį tašką ? Kaip sudaryti maršrutą, jeigu kelionės metu reikia apvažiuoti tam tikras gatves 
? Šiuos uždavinius padeda spręsti svarbi šiuolaikinės matematikos šaka, vadinama grafų teorija. Paskaitos metu bus  supa-
žindinama su pagrindinėmis grafų teorijos sąvokomis, uždaviniais bei jų sprendimo metodais.

MATEMATIKA, GEOMETRIJA, DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 11–14 m.10–5045 min.

Įdomioji geometrija

Skaičių ir figūrų grožis, jų ryšys ir istorija. Kas sujungia saulėgrąžą , žmogaus kūną ir architektūros šedevrus? Ką mato mūsų 
akys? Ar telpa begalybė delne? Kaip turint du lapus sukurti filmą? Kaip supjaustyti šokoladą, kad liktų nereikalingų gabaliukų? 
Įdomiau nebūna!

FIZIKA MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje >12 m.10–5045 min.

Ilgio ir laiko matavimo technologijų istorija

Kiek yra vienas metras? Kiek yra viena sekundė? Atsakymus į šiuos klausimus išaiškinsite interaktyvioje paskaitoje apie tai 
kaip žmonės bandė „išmatuoti“ juos supantį pasaulį. Praktiškai įsitikinsite kodėl žmonėms reikia matavimo priemonių.

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 11–12 kl.10–5045–60 min.

Kaip pasidaryti kriptovaliutą, sukurti 
savo e-parduotuvę, o prekiaujant kartu 
ir mokytis, kaip išvengti kiberatakų?

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Matematikos ir informatikos pasiekimai leido sukurti kriptovaliutą, kuri pradeda 
žengti tvirtus žingsnius mūsų civilizacijoje. Realus pasaulis keliasi į virtualią kibererdvę, iš kurios grįžta pas mus įvairiais 
pavidalais, t.t. ir materialiais. Todėl įprasti pinigai taps vis daugiau panašūs į virtualius kriptopinigus, o įprasta komercija vis 
labiau taps e-komercija ir t.t.Tad pradėkime jau dabar ruoštis ateities iššūkiams ir panaudojant pasaulyje pripažintus efekty-
vius mokymosi metodus mokykimės matematiką bei duomenų analizės ir saugos metodus.  

Jūs kviečiami prisidėti kuriant Imitacinio Modeliavimo Interaktyvią Mentorinę Sistema (IMIMS), susiburiant į Imitacinio Mode-
liavimo Interaktyvių Mentorių Sąjunga (IMIMS): www.imimsociety.net.

Prisijunkite, užsiregistruokite, nurodydami savo Vardą, Pavardę, mokyklą ir e-pašto adresą. Gausite 10 Eur virtualių pinigų 
kreditą. Pirkite užduotį iš kategorijos www.imimsociety.net/lt/16-intelektas , ją spręskite, o išsprendę žinias parduokite Žinių 
Bankui ir gausite dvigubai tiek, kiek sumokėjote. Jei patiko, junkitės prie IMIMS, atidarykite savo skyrių mūsų e-parduotuvėje, 
kurkite užduotis pardavimui, o išmokę tvarkytis su e-parduotuve, pabandykite pateikti  ir kokias nors kitas savo prekes parda-
vimui.

Kvieskite mus esamus IMIMS narius, mes mielai viską paaiškinsim, arba rašykite imimsociety@gmail.com. Junkitės prie 
mūsų Facebook‘e www.facebook.com/IMIMSociety-776869965820856



MATEMATIKA / INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Matematika ir saugumas elektroninėje erdvėje

Naudodamiesi internetu mes kasdieną susiduriame su įvairiausiai skaičiavimais, kurie užtikrina, kad mes matome tą infor-
maciją, kurią ir turime matyti, kad mūsų privatūs duomenys ir išlieka saugūs. Paskaitoje susipažinsime su šiais matemati-
niais skaičiavimais, kurie padeda šifruoti duomenis, susitarti dėl bendro slapto šifravimo rakto ar sudaryti elektroninį parašą.

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.20–5045 arba 90 min.

Matematika kriminologijoje

Paskaitoje pasakojama apie matematinius modelius ir jų taikymą nusikaltimų tyrimui ir prevencijai bei organizuotų nusikals-
tamų tinklų silpninimui

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje >12 m.10–3045–120 min. (pagal susidomėjimą)

Sportinio bridžo pristatymas

Paskaitoje pristatomas sportinis bridžas, jo istorija, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Trumpai pateikiami principai. 
Demonstruojamas žaidimo pavyzdys, esant galimybei organizuojamas mini turnyras.

MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.20–7045 min.

Elektroninis balsavimas

Demokratijos pagrindas – tai sąžiningas balsavimas, kurio pagalba galima priimti geriausius sprendimus. Vystantis informa-
cinėms technologijoms, balsuoti jau galima ir nuotoliniu būdu, bet čia iškyla saugumo ir patikimumo problema. Paskaitoje 
susipažinsite su pagrindinėmis elektroninių balsavimų problemomis, sužinosite, kaip matematika padeda jas spręsti.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–2060 min.

Įvadas į 3D modeliavimą ir animaciją

Paskaitos metu sužinosite apie multimedijų technologijas, susipažinsite su 3D ir 2D animacijos kūrimu, modeliavimu. Išvysi-
te studentų baigiamuosius darbus ir išbandysite multimedijas patys.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.15–5045 min.

Susikurk interneto svetainę pats

Paskaitos metu ne tik sužinosite, kas yra turinio valdymo sistema, bet ir pabandysite patys sukurti savo svetainę – infor-
macinę sistemą internete. Turėsite galimybę praktiškai išbandyti turinio valdymo sistemos galimybes, pasirinkti skirtingus 
vaidmenis sistemai valdyti ir turiniui pildyti.



INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 12–19 m.10–3060 min.

Virtualioji išmanioji realybė ir jos įrenginiai

Paskaitoje sužinosite apie virtualią realybę ir jos išmaniuosius įrenginius. Turėsite galimybę patys išmėginti virtualios realy-
bės pramogas, kurtas Informatikos fakulteto studentų. Galėsite nusileisti adrenalino lygį keliančia slidinėjimo trasa Alpėse, 
pamėginti ištrūkti iš virtualiosios chemijos laboratorijos, sugauti kiaušinius virtualioje realybėje įgyvendintame žaidime „Vil-
kas ir kiaušiniai“ arba persikelti į Matricą ir pamėginti įveikti agentus Smitus.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–2560 min.

Susipažink su programavimu

Kokią programavimo kalbą išmokti pirmiausiai? Nuo ko pradėti mokytis programuoti? Galbūt galima išmokti programuoti 
žaidžiant? Atvyk pas mus ir sužinok! Paskaitoje susipažinti ne tik su programavimo įdomybėmis, bet ir susipažinsi su progra-
muotojų laisvalaikiu bei sužinosi, ką Informatikos fakultete veikia programuotojai.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–2090 min.

Tapk reporteriu: darbo televizijoje ypatumai

Suburkite komandą, atvažiuokite pas mus ir sukurkite reportažą bet kokia Jūsų pasirinkta tema. Komandos nariai galės 
įsijausti į techniko, režisieriaus, operatoriaus, kameros talento vaidmenis.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.20–2545 min.

(Ne)saugus internetas

Paskaitos metu susipažinsite su socialinių medijų įtaka mūsų kasdieninio gyvenimo saugumui, daugiau sužinosite apie gali-
mas asmeninio saugumo ir informacijos nutekėjimo grėsmes bei išsiaiškinsite, kokiais būdais galite apsaugoti savo asmeni-
nę informaciją bei išvengti kibernetinių atakų.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.203 val.

Mobiliųjų programėlių kūrimas

Užsiėmimas prasidės trumpa apžvalga, per kurią susipažinsite su programų išmaniesiems įrenginiams kūrimo įrankiais ir 
ypatumais, o vėliau kibsite į rimtą darbą ir sukursite unikalią programėlę savo mobiliąjam telefonui.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 11–19 m.2090 min.

Mikrovaldiklių ir robotų programavimo dirbtuvėlės

Dirbtuvėlių tikslas yra gilinti moksleivių įgūdžius ir žinias programavimo srityje, didinti susidomėjimą robotikos srities vei-
klomis. Moksleiviai bus supažindami su pagrindiniais elektrinės principinės schemos sudarymo principais, mikrovaldiklių ir 
robotų suprogramavimu.



INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.15–201,5 val.

VR Game Development Workshop

During 1 hour 30 minute lecture, we will develop a small but complete VR game using one of the game engine such as Unreal 
or Unity. During development, we will learn how game design concepts are held, the process of game development (coding, 
polishing and publishing) and discuss about today’s VR supported games and their technologies



Humanitariniai
mokslai



FILOSOFIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–4045 min.

Ar abėcėlė turi ateitį, arba kas bendro tarp J. Guten-
bergo spaudos preso ir Lietuvos nepriklausomybės?

Informacijos sklaidos ir komunikacijos terpėje įsiviešpatavus techninių paveikslų industrijai, susiduriame su raštingumo kri-
ze. Vis mažiau žmonių ne tik nori, bet ir geba skaityti ir rašyti. Televizija, kompiuteris, kompiuteriniai žaidimai išstumia knygą 
į kultūros ir išsilavinimo paribius. Masinės komunikacijos globalioje terpėje nacionalinės ypač mažų tautų kalbos užleidžia 
vietą anglų kalbai. Kaip vertinti susitariusią situaciją? Kas mūsų laukia artimiausio dešimtmečio bėgyje? Koks likimas laukia 
spausdintos knygos? Ką reiškia būti lietuviu šiandien? Ar būsime lietuviais rytoj?

FILOSOFIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete 
(Nemuno g. 33, Panevėžys)

15–19 m.10–5045 min.

„Lyderystės kodas: asmeninio potencialo paieškos“

Diskusija apie tai, kaip įsivaizduojame lyderį kaip asmenybę, kaip atpažinti savyje potencialą tapti lyderiu, praktikuosimės 
kelti sau ambicingus tikslus ir tobulinsime savo lyderystės kompetencijas; įsigilinsime, kokią atsakomybę ir  elgseną turėtų 
demonstruoti lyderis dirbdamas su savo komanda, išmoksime apdovanoti save ir kitus.

ANGLŲ KALBA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–3045 min.

Public speaking

Communication in the 21st century is one of the main tools to achieve goals. The ability to speak, present yourself to an 
audience and engage your listeners may determine your level of success. Though so many of us do not do it as well as we 
wished. Learn to communicate the message through verbal and non-verbal speaking in the best possible way that would 
captivate and entertain your audience.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–2060 min.

ANGLŲ KALBA

Sinchroninio vertimo laboratorija

Norint išvengti skirtingų kalbų barjero, tarptautinėse konferencijose ar seminaruose naudojama sinchroninio vertimo siste-
ma. Studentai turi galimybę atlikti vertimo praktiką su fakultete esančia mobilia vertimo kabina įkurtoje vertimų studijoje. 
Kviečiame moksleivius grupelėmis apsilankyti fakultete, pamatyti, kaip vyksta vertimai realiu laiku, ir susipažinti su išskirtine 
technika.

ANGLŲ KALBA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–3045 min.

Effective Communication

Good communication skills are vital not only for public figures or leaders, they are vital for anyone aiming to achieve so-
mething in their professional and personal lives. Our ability to communicate may result in our success or, if not done well, 
failure. This workshop will teach you just that – how to avoid misunderstandings and failures, and effectively deliver and get 
the information you want – the most valuable skill you can ever learn.



LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–2045 min.

Karjeros kūrimo principai. Kaip svajones 
paversti realybe?

Šiandien kiekvienas turime mokėti „parduoti“ save – nuo sklandaus atsiskaitymo egzamino metu iki pirmojo darbo pokalbio 
interviu. Paskaitoje sužinosite apie neverbalinę komunikaciją ir jos poveikį klausytojui. Išmoksite kaip lengvai pasiruošti ne-
planuotai kalbai, kaip galima pritraukti auditorijos dėmesį bei suvaldyti kalbėjimo viešai baimę.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–2045 min.

Viešasis kalbėjimas

Šiandien kiekvienas turime mokėti „parduoti“ save – nuo sklandaus atsiskaitymo egzamino metu iki pirmojo darbo pokal-
bio interviu. Paskaitoje sužinosite apie neverbalinę komunikaciją ir jos poveikį klausytojui. Išmoksite kaip lengvai pasiruošti 
neplanuotai kalbai, kaip galima pritraukti auditorijos dėmesį bei suvaldyti kalbėjimo viešai baimę.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 13–18 m.10–2045 min.

Bibliotekos labirintuose

KTU biblioteka kviečia moksleivius į edukacines ekskursijas, kuriose papasakos Bibliotekos istoriją, pristatys teikiamas 
paslaugas, aprodys skaityklas ir knygų saugyklas. Supažindins su knygos istorija: unikaliais retais spaudiniais, spausdintais ir 
elektroniniais ištekliais.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–2045 min.

Fantastinių pasaulių kalbos arba 
kaip pasikalbėti su savo herojais

Pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 7000 kalbų, tačiau filmų ir žaidimų kūrėjams jų vis tiek nepakanka. Kuriamos naujos, 
dirbtinės kalbos, be kurių jau nebeįsivaizduojame mėgstamų žaidimų, filmų ar serialų. Juose vartojamos kalbos kuriamos 
nors ir egzotiškų, tačiau egzistuojančių kalbų pavyzdžiu. Šio užsiėmimo metu sužinosite, kaip ir kodėl „Star Wars“, „Avatar“, 
„Star Trek“, „Game of Thrones“ personažai kalba būtent taip. Ar sugebėtum išversti, ką jie sako? Kas kuria naujas kalbas? Ko-
kia bus ateities kalba? Kaip jų išmokti? Sužinokite atsakymus atėję į užsiėmimą ir išbandykite save praktinių užduočių metu! 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.15–3045 min.

Bibliotekos paslaugos ir ištekliai

Ekskursijos metu susipažinsite su bibliotekos istorija, jos teikiamomis paslaugomis ir ištekliais. Sužinosite, kur rasti įvairių 
leidinių ir kaip naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Aplankysite KTU Centrinės bibliotekos skaityklas, grupių 
darbo kambarius. Turėsite galimybę pamatyti bibliotekoje saugomus retus spaudinius – inkunabulus (XV a.). Taip pat išvy-
site 1591 m. lietuvių kalba gotišku šriftu išleistą Jono Bretkūno „Postilę“, spaudos draudimo laikmečiu išleistas lietuviškas 
knygas, laikraščius.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 7–12 m.10–3045 min.

Knygų paslaptys

KTU biblioteka kviečia moksleivius į edukacines ekskursijas, kuriose supažindins su svarbiausiais Bibliotekos istorijos 
faktais, aprodys mokymosi erdves ir knygų saugyklas, papasakos apie pirmąsias spausdintas knygas – inkunabulus. Kartu 
su moksleiviais atliks komandines užduotis, kurių metu mokys atviruose fonduose surasti knygas, surengs viktoriną apie 
biblioteką.



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–2060 min.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

Kūrybinio rašymo dirbtuvės

Milijardai laiškų, keli šimtai milijonų tinklaraščio įrašų, trumposios žinutės, įrašai socialiniuose tinkluose – šiandien rašome 
daugiau negu bet kada. Kiekvienas esame rašytojas, tačiau tik nedaugelis iš tiesų taip jaučiasi. Istorijų pasakojimas – įgūdis, 
kuris šiuolaikiniame informacija perkrautame pasaulyje padeda būti išgirstiems ir pastebėtiems. Kūrybinių dirbtuvių metu 
įsijausite į rašytojo kailį, kartu ieškosime personažų ir istorijų, pasakosime jas taip, kad jas išgirstų potencialūs skaitytojai, su-
prasime, kodėl svarbu ne tik rašyti, bet ir skaityti. Dirbtuvių dalyviams nereikia turėti jokio specialaus pasirengimo – tik atvirą 
požiūrį, sąsiuvinį ir rašymo priemonę, ir nusiteikimą praleisti laiką rašant kitaip nei visada.

LIETUVIŲ KALBA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–3060 min.

Debatų klubo treniruotė

Debatų klubas – tai organizacija vienijanti visus norinčius diskutuoti įvairiomis temomis, trokštančius prasmingai ir  turinin-
gai praleisti laisvalaikį. Mokantis debatuoti tobulinamos analizės, retorikos, argumentavimo, įtikinimo, darbo komandoje bei 
kiti gebėjimai. Moksleiviai turėtų galimybę įsitraukti į debatų simuliaciją, o debatų klubo nariai pasidalintų savo patirtimi.

LIETUVIŲ KALBA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–3045 min.

Vizitas studentiškoje redakcijoje – „Njuspeipis“

„Njuspeipis“ studentų žurnalas gyvuojantis jau trylika metų. Ši organizacija rašo straipsnius įvairiomis temomis, kalbina įdo-
mius žmones, fotografuoja, maketuoja, redaguoja tekstus ir kt.

Njuspeipio redakcijos nariai galėtų supažindinti su leidybos procesais, turinio kūrimu, dizaino kūrimu ir visais kitais procesais 
būtinais žurnalo išleidimui.

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Ar iš tikrųjų žinome savo teises 
ir pareigas: ką pasakytų temidė?

Tik žinodami savo teises galėsite atpažinti situacijas, kuriose jos yra pažeidžiamos, ir siekti, kad padėtis pasikeistų. Be to, 
nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tad atraskite savo teises! Paskaitos metu supažindinama su pagrindiniais teisės 
principais, pristatoma, kaip sprendžiamos teisinės problemos, paaiškinama, kokiomis sąlygomis mokiniai gali dirbti.

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–5045 min.

Emigruoti ar pasilikti? Lietuva kaip Tavo 
svajonių poligonas

Studijos užsienyje vis dar išlieka daugelio jaunų lietuvių svajonė. Viena iš pagrindinių priežasčių – susiformavusi nuomonė 
apie prastą studijų kokybę Lietuvoje. Tačiau ar tikrai ji tokia prasta? Gal metas keisti požiūrį? Jungtinės Karalystės, Japonijos 
ir JAV universitetuose dirbęs KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, politologas dr. Ainius Lašas 
sukauptas žinias ir patirtį jau pritaiko Lietuvoje. Paskaitos metu lektorius atskleis, kodėl Lietuva yra svajonių poligonas, su 
daug galimybių kurti, atrasti ir tobulėti, bei patars, ką geriau rinktis jaunam žmogui – komfortą ar iššūkius?

ISTORIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–2545 min.

Pažintis su senovine laboratorija

Ar žinai, kad metalas ima ir… „pavargsta“? Kaip galima užkirsti kelią nelaimėms? Jei nori sužinoti atsakymus į šiuos klausi-
mus, gyvai išvysti unikalius, beveik 100 metų senumo, veikiančius ir iki šiol itin tikslius laboratorinius prietaisus, dalyvauk 
edukacinėje programoje. KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė papasakos apie medžiagų atsparumo pradininką 
Lietuvoje prof. K. Vasiliauską ir jo įkurtą laboratoriją, o inžinierius Romualdas Jakubauskas pademonstruos bandymus seno-
vinėmis tempimo ir gniuždymo mašinomis.



PILIETIŠKUMO UGDYMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.10–5045 min.

Aš – ateities talentas darbo rinkoje

Ar aš esu talentas? Kokių kompetencijų man reikia, kad mane „brangiai pirktų“ darbo rinkoje? Ką daryti, kad aš „neperdeg-
čiau“ darbe? Kaip mažinti darbo tempą, stresą ir būti laimingu darbe? Apie tai ir bus diskutuojama paskaitoje, turinčioje tam 
tikrų žaidimo elementų.



Menas



DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Kas kuria miestą?

Paskaitoje sužinosite apie miestuose vykstančius procesus, miestų raidą lemiančius įvykius, žmones. Išgirsite įdomių faktų 
apie pasaulio miestus ir kasdienę mūsų aplinką.

MUZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–2060 min.

Garso įrašų studija

Garso sintezė, montažas, aranžuočių kūrimas, muzikos įrašų režisūra, garso ir vaizdo reklamos projektavimas – tai tik keli 
pavyzdžiai darbų, atliekamų garso įrašų studijose. Galbūt visada svajojote pamatyti, kaip gimsta šie darbai? Kviečiame moks-
leivius apsilankyti KTU garso įrašų studijoje, susipažinti su muzikos įrašymo procesu bei patiems išbandyti Muzikos techno-
logijų studentų bene kasdien naudojamą techniką.

MUZIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Neribojamas10–2045–90 min.

Įrašyk savo mokyklos himną

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas kartu su muzikos ekspertais kviečia pasinaudoti galimybe atvykti į 
KTU muzikos įrašų studiją ir profesionaliai įrašyti savo mokyklos himną, bei susipažinti šiuolaikinėmis garso technologijomis, 
garso režisieriaus darbu.

DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–5045 min.

Tautinis kostiumas – nesenstantis grožis

KTU tautinio meno kolektyvas „Nemunas“ yra didžiausias studentiškas kolektyvas Kaune, buriantis apie 130 narių. Tai įrodo, 
kad jaunam ir šiuolaikiškam žmogui tautinis menas ir patriotiškumas nėra svetimas. Su nemuniečiais ir tautiniu kostiumu 
kviečiame susipažinti ir jūsų klasę. Sužinosite, kokių įvairių sijonų ir liemenių būna, pasimatuosite klumpes ir galiausiai visus 
išpuošę padarysime jūsų klasės fotografiją.

Registracija galima nuo spalio mėnesio.

FOTOGRAFIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Kultūros centre 16–19 m.5–1080 min.

Paliesk fotografiją

Kiekvienas esame nuspaudę fotoaparato mygtuką, vartę tėvų ar senelių albumus. Bet ar visi žinome, kas yra analoginė foto-
grafija ir kaip fotojuostelėje esantis atvaizdas tampa nuotrauka? Visa tai ir dar daugiau sužinok atvykęs su klase į KTU foto 
studijos laboratoriją. Mes parodysim daug tradicinės fotografijos gudrybių, o Jūs patys galėsite sudalyvauti atvaizdo kūrimo 
procese. 

Registracija galima nuo spalio mėnesio.

TEATRAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Kultūros centre, Teatro salėje 10–19 m.iki 401–2 val.

Jaunatviški ktu teatro studijos „44“ spektakliai

Draugai, meilė ir įvairūs gyvenimo iššūkiai yra KTU teatro studijos spektaklių temos. Čia vaidina mylintys teatrą ir dėl repeti-
cijų laiko negailintys chemikai, informatikai, statybininkai ir kitų įvairiausių KTU specialybių studentai. Po ekskursijos po KTU 
laboratorijas atvykite į mūsų jaukų teatrą ir pasisemkite kultūros.



TEATRAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
Jūsų mokykloje ––20–60 min.

Pasikvieskite KTU meno kolektyvą į mokyklos šventę

Šimtadienis? Išleistuvės? Mokyklos jubiliejus? Pasikvieskite KTU meno kolektyvą į savo mokyklos šventę! Nuotaikingą pro-
gramą jūsų šventėje gali atlikti: KTU akademinis choras „Jaunystė“; KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“; KTU pučia-
mųjų grupė „The BrassBees“. Šokio pasirodymu jūsų šventę gali papuošti KTU šokių studija „Modance“. Iki pasimatymo jūsų 
mokykloje!

DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Neribojama10–3060 min.

„Menų kambario“ kūrybiniai užsiėmimai

Studijoje kiekvienam suteikiama galimybė tobulėti meniškai ir dvasiškai bei skleistis kaip išskirtinei kūrybiškai asmenybei. 
„Menų kambaryje“ užsiimama tapyba, grafinių piešinių kūrimu, dailės terapija, piešimu ant vandens ir kitais kūrybiniais užsiė-
mimais.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 10–18 m.10–3045 min.

KTU meno kolektyvai iš arti: ateik į repeticiją ir pažink!

Apsilankymas KTU meno kolektyvo repeticijoje – galimybė artimiau susipažinti su universitete vykdomomis kūrybinėmis 
veiklomis:

– pamatyti, kokiais instrumentais groja nuotaikingi pučiamųjų grupės „The BrassBees“ muzikantai, 
– susipažinti su tautinio meno ansamblio „Nemunas“ instrumentų bei pasirodymams naudojamo rekvizito  įvairove,
– pajusti ritmą su šokių studijos „Modance“ šokėjomis,
– išbandyti savo balso galimybes su akademiniu choru „Jaunystė“.

DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU >12 m.10–3045–60 min.

Eksperimentinis piešimas ir eskizavimas

Kiekvienas gali kurti. Kiekvienas moka piešti. Kiekvienas yra kūrybingas. Tereikia noro. Netiki? Tuomet susitikime ekperimen-
tiniame piešime, kurio metu galėsi išbandyti įvairias šiuolaikinio eskizavimo technikas ir priemones, išmoksi jungti taškus ir 
kreives, pasitelkiant vien emocijas ir greitą reakciją. 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakultetas 

15–19 m.Iki 30 žm.45 min.

Filmų garsų kūrimas

Interaktyvi paskaita. Garsai kine turi ne mažesnę svarbą nei vaizdas. Jie padeda žiūrovui sekti istoriją bei išlaikyti tam tikrą 
emocinę atmosferą. Tačiau žiūrint filmą garsai nebūtinai bus iš tų šaltinių, kuriuos matome ekrane. Paskaitos metu panagri-
nėsime kino (ir animacinių filmų) garsų kūrimo užkulisius, įskaitant ir kino muziką.



Socialiniai
mokslai



EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.15–3045 min.

Juodai baltas marketingas: spalvas renkiesi tu!

Kiekvienas iš mūsų, rinkdamasis prekę ar paslaugą, ne tik uoliai naršome internete ir stengiamės kuo daugiau sužinoti apie 
ketinamą įsigyti objektą. Neretai mūsų sprendimus nulemia emocijos, išankstiniai lūkesčiai, prekės ženklo žinomumas, o kur 
dar draugų rekomendacijos ar patarimai! Kodėl nepajėgiame atsispirti tam, kas žada įspūdžių, naujovių ar tiesiog geba išsi-
skirti iš mus supančio informacijos srauto? Apie šias marketingo subtilybes, tikslus ir nenuginčijamą jo galią mūsų kasdie-
niame gyvenime pakalbėkime susitikę paskaitoje „Juodai baltas marketingas: spalvas renkiesi Tu!“

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.15–3045 min.

Kaip parduoti ledus eskimams? 
„Google“, „Facebook“...

Kasdien susidurdami su pirkti bei vartoti skatinančiomis reklamomis šią aktyvią ataką esame linkę priskirti marketingui ir jo 
sumanymus įgyvendinantiems apsukriems pardavėjams. Tačiau marketingas – tai ne reklama. Šiek tiek netikėta? Kviečiame 
į šią paskaitą visus, siekiančius daugiau sužinoti apie marketingo specialistų duoną ir kaip jie siekia iš pirmo žvilgsnio sunkiai
įgyvendinamų tikslų, pavyzdžiui, parduoti ledus eskimams ar įsiūlyti žvejui įsigyti žuvį.

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–3060–120 min.

Investavimo pamoka „Tapk Wall Street‘o vilku“

Šio renginio metu iš arčiau susipažinsite su investavimo galimybėmis bei išmoksite tai daryti efektyviai. Taip pat, naudoda-
miesi vienintele Pabaltijo regione „Bloomberg“ finansų rinkų laboratorija, turėsite galimybę realiu laiku sekti visus naujausius 
biržos duomenis ir jais remtis grindžiant savo sprendimus. Viso to išmokti Jums padės patyręs investavimo specialistas.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–3045 min.

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

Kaip veikia verslo įmonė? Išbandyk pats!

Išbandykite save bent trumpam tapdami įmonės vadovu ir praktinio užsiėmimo metu pamatykite, kaip kiekvieną dieną verslo 
įmonių vadovai, pasitelkdami apskaitos specialistų pateikiamą informaciją, priima įvairius įmonių valdymo sprendimus. 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.15–3045 min.

Piniginės turinio apskaitos gudrybės

Ar „finansininkas“, „apskaitininkas“ ir „buhalteris“ reiškia tą patį? Kokių savybių reikia turėti, norint sėkmingai žongliruoti skai-
čiais ir nepasiklysti skaičiavimų pasaulyje? Šioje paskaitoje išsiaiškinsime, kokią vietą versle užima apskaita ir tvarkingai suri-
kiuoti skaičiai, svarstysime, ar tikrai apskaitininko darbas yra nuobodus ir keliantis žiovulį. Susitikime ir sužinosite daugiau
apie piniginės turinio apskaitos gudrybes. 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.15–7045 min.

Derybos – Jūsų kompetencija 21-ajam amžiui

Derybų veikla yra verslo profesionalų kasdienybė. Nuo asmeninių susitarimų sėkmės arba nuo sudarytų sandorių vertės daž-
nai priklauso įmonės ar verslo likimas. Tačiau efektyvios derybos – tai ne tik intuicijos ar įgimtų gabumų vaisius. Žinios apie 
derybas turėtų būti įgyjamos, o kiekvieno mūsų derybiniai gebėjimai – lavinami. Galimybę sužinoti daugiau apie efektyvių 
derybų vedimą, taip pat praktiškai išbandyti veiksmingus metodus galėsite dalyvaudami šiame užsiėmime.



EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.15–3045 min.

Lego ir lėktuvų gamyba. Žaidžiame ir 
mokomės valdyti gamybos procesą!

Ar žinote, kaip dirba pažangios pasaulio įmonės? O kaip dirbti ne sunkiau, o protingiau? Atsakymus į šiuos klausimus gausite 
susipažinę su LEAN. Tai yra šiuolaikinė vadybos sistema, leidžianti ženkliai padidinti bet kurios organizacijos efektyvumą, 
sutvarkyti procesus ir išspręsti veiklos problemas. Dėl savo universalumo, paprastumo ir efektyvumo LEAN plačiai taikoma 
visame pasaulyje. Užsiėmimo metu Jūs susipažinsite su pagrindiniais LEAN principais bei turėsite unikalią galimybę patys 
juos pritaikyti simuliuojant lėktuvų gamybos procesą. Užsiėmimas vedamas pagal Lean Zone® Agile Manufacturing metodi-
ką, kurios licenziją yra įsigijęs KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas.

UGDYMAS KARJERAI

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas 

15–19 m.iki 30 žm.45 min.

Kaip nepamesti galvos ir atminties?

Atminties lavinimas per aktyvią fizinę veiklą ir kiti patarimai užmaršuoliams. Kažkur pasidėjai mėgstamiausią savo rašiklį ir 
niekur nerandi, o po kiek laiko pamatai, kad laikai jį rankoje? Namų darbus atsimeni tik prasidėjus pamokai? Galima vardinti 
ir vardinti begales kurioziškų situacijų, su kuriomis susiduria žmonės, neprisimindami vieno ar kito dalyko. Taigi, gal būtų 
naudinga pasidomėti atminties lavinimo būdais?

Paskaitos metu papasakosime apie naujausius mokslinius atradimus dėmesio gerinimo ir atminties lavinimo srityse, supa-
žindinsime mokinius su strategijomis trumpalaikės ir ilgalaikės atminties lavinimui, dėmesio telkimui, padėsime jas išbandyti 
praktiškai.

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–3060 min.

Investuotojų klubo „Invensa“ finansinio 
raštingumo paskaita

„Invensa“ klubas padeda jaunoms asmenybėms ugdyti investavimo, finansinio raštingumo kompetencijas, teikia mokymus, 
konsultacijas bei įtraukia į praktinę veiklą. Jie suburia panašiai mąstančius bendraminčius, dalinasi gerąja ir blogąja patirtimi, 
investicinėmis įdėjomis, įžvalgomis, kontaktais, narių sukurta finansinių duomenų baze. 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–2060 min.

„Marketing Lab“ dirbtuvės

Marketing Lab – aktyvių marketingo entuziastų organizacija, kurioje susirenka visi, kurie domisi marketingu,  turi įdėjų ir nori 
jas realizuoti. Organizacija sprendžia realias marketingo užduotis, dalyvauja diskusijuose ir mokymose, kurie apima teorines 
marketingo žinias ir marketingo problemų sprendimo būdus. 

UGDYMAS KARJERAI

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas 

17–19 m.Iki 30 žm.45 min.

Sėkmingos karjeros pilotinis projektas

Jei dažnai savęs klausi, ką norėtum veikti ateityje, kokia sritis tau tiktų, ateik, pažink save ir pradėk kurti savo karjerą jau šian-
dien! Visi esame skirtingi – turime tik mums būdingas asmenybės savybes, unikalią patirtį,  įgytas žinias, vertybių sistemą. 
Šiandien pagrindinis iššūkis asmeniui, kuriančiam savo karjeros kelią, – atrasti savo veiklą, atitinkančią jo poreikius ir intere-
sus, kuriame jis galėtų tinkamiausiai save realizuoti. Šiam iššūkiui įveikti, vienas iš pirmųjų žingsnių, kurį turėtų žengti asmuo, 
– kuo tiksliau įvertinti karjerai svarbias stipriąsias ir tobulintinas asmenybės savybes. Tik pažindamas save, aplinką, gebėda-
mas numatyti ko reikės ateities visuomenei, gali projektuoti savo karjerą bei įgyti konkurencinį pranašumą.

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt



UGDYMAS KARJERAI

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakultetas 

15–19 m.Iki 20 žm.45 min.

Dirbtuvės: Mano vidinis portretas

Mokiniai ir juos lydintys mokytojai, taikydami įvairias savęs pažinimo metodikas, atskleis savo asmenybės profilį ir su juo 
sietinas karjeros sritis. Dirbtuvių dalyviai, naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis, sudėlios savo vidinį portretą, į kurį 
svarbu atsižvelgti mokantis, pramogaujant bei priimant svarbius gyvenimo sprendimus.

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt



Tarpdisciplininiai 
mokslai



FIZIKA / MATEMATIKA / INFORMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
Jūsų mokykloje 7–19 m.10–9060–90 min.

Technologijų kiemelis

Ar kada nors teko vienoje vietoje matyti daug skirtingų technologijų? Jei ne, tuomet technologijų kiemelis gali atvykti į jūsų 
mokyklą, kad visi mokiniai pamatytų ir galėtų išmokti valdyti robotus bei dronus.

FIZIKA / MATEMATIKA / INFORMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 12–19 m.10–1660 min.

„FabLab Kaunas“ Junior

„FabLab Kaunas“ kviečia į užsiėmimus, kurių metu susikursite savo pasiklausymo sistemą, galėsi sukonstruoti ir suprogra-
muoti robotą ar net pasigaminti šviestuką. Jūsų pasirinktas projektas sudarytas iš 6 užsiėmimų, kurie vyks kartą per savaitę,
todėl privalu į juos užsiregistruoti iš anksto.

FIZIKA / MATEMATIKA / INFORMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–20120 min.

Diena su inžinerijos studentais

Vienai dienai tapkite KTU inžinerijos (elektronikos, elektros inžinerijos ar automatikos / robotikos) studentu, sudalyvaukite 
teorinėje paskaitoje, praktiniuose bei laboratoriniuose užsiėmimuose.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–2545 min.

Ar žinai, kad metalas ima ir… „pavargsta“? Kaip galima užkirsti kelią nelaimėms? Jei nori sužinoti atsakymus į šiuos klausi-
mus, gyvai išvysti unikalius, beveik 100 metų senumo, veikiančius ir iki šiol itin tikslius laboratorinius prietaisus, dalyvauk 
edukacinėje programoje. KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė papasakos apie medžiagų atsparumo pradininką 
Lietuvoje prof. K. Vasiliauską ir jo įkurtą laboratoriją, o inžinierius Romualdas Jakubauskas pademonstruos bandymus seno-
vinėmis tempimo ir gniuždymo mašinomis.

ISTORIJA

Pažintis su senovine laboratorija

BIOLOGIJA / CHEMIJA / MATEMATIKA / ISTORIJA / EKONOMIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–3060 min.

Kas bendro tarp neuro mokslų ir marketingo?

Pastaruoju metu pastebima tendencija, jog  daugėja neuromarketingo tyrimus atliekančių mokslininkų, tyrėjų ir įvairių kom-
panijų skaičius. Daugiausia neuromarketingo tyrimai atliekami socialinės žiniasklaidos, politinės reklamos, prekės pakuotės, 
emocinio maisto produktų kūrimo, internetinės  svetainės ir dizaino srityse. 

Ar visuomet vartotojas yra racionalus? Kaip emocijos veikia mūsų sprendimus?
 
Paskaitoje bus pristatoma neuromarketingo tyrimų rezultatai iš skirtingų kontekstų . Tai – išskirtinė galimybė ne tik geriau 
pažinti vartotoją ir jo emocijas, tačiau ir geriau pažinti save.
 
Interaktyvios paskaitos metu sužinosite ne tik visus atsakymus į šiuos klausimus, bet galėsite sudalyvauti ragavimo eksperi-
mente.



INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS / LIETUVIŲ KALBA / ANGLŲ KALBA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.5–1590 min.

Reportažo kūrimas kartu su „VideoShot“

Studija „VideoShot“ vienija studentus, kurie domisi medijomis, nori įgauti žurnalistikos pagrindų, išmokti montuoti ir filmuoti, 
pasisemia scenarijaus rašymo ir įgyvendinimo laidoms bei trumpametražiams filmams patirties. „VideoShot“ studentai nuo-
lat kuria reportažus apie Universiteto gyvenimą, taigi jie padės surežisuoti bei nufilmuoti savo sugalvotą reportažą!

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS / DAILĖ

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–3045 min.

PIXEL

Studija „PIXEL“ užsiima visa veikla, kuri apibūdina „grafinį meną“. Čia susirinkę tie, kurie domisi kompiuterine grafika, nori 
išmokti dirbti įvairiomis programomis (photoshop, zbrush, maya ir kt.) ir panaudoti įgytas žinias įvairiems projektams. „PIXEL“ 
nariai gali pravesti paskaitą apie kompiuterinių žaidimų kūrimą ir visą kūrybinį procesą.

ETIKA / ŠIUOLAIKINIAI MENAI / TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje >12 m.>1045 min.

Zefyro iššūkis

„Zefyras yra lengvas, todėl neturėtų būti sunku jį pritvirtinti“? Ar tikrai? „Zefyro iššūkis“ – tai komandos formavimo, partnerys-
tės ir bendradarbiavimo eksperimentas. Tai dalinimasis jausmais ir emocijomis, mąstant, siekiant bendrų komandinių tikslų ir 
džiaugiantis jų įgyvendinimu. „Zefyro iššūkio“ skirtas visiems, kurie nenuobodžiauja, kuriems patinka išbandyti save ir priimti 
iššūkius.

VERSLO VALDYMAS / LOGISTIKA / TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMAS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje (reikalingi kompiuteriai) 16–19 m.10–2060 min.

Medžio tiekimo grandinės žaidimas

Dažnai apsipirkdami mes susiduriame su situacija, kai įsigyjame nekokybišką prekę arba mūsų norimos prekės nebėra 
sandėlyje. Tokiomis akimirkomis svarbu suprasti, kodėl taip atsitinka. Juk kiekvienas darbuotojas ar verslininkas turi suge-
bėti nuraminti klientus ir pasirūpinti, kad kitą kartą tokie nesklandumai nepasikartotų. Tiekimo grandinės valdymas šiandien 
tampa itin svarbus, nes sparčiai augant pasaulio populiacijai, vis daugiau žmonių gyvena mieste, o sparčiai plečiantis inter-
netinei prekybai bei augant vartotojų poreikiams, privalome prekes pristatyti laiku. FORAC konsorciumo sukurtas medžio 
tiekimo grandinės žaidimas leidžia suprasti tiekimo grandinės valdymo pagrindinius principus. Tai interaktyvus užsiėmimas, 
leidžiantis mokiniams pajusti tiekimo grandinės valdymo subtilybes bei padedantis atpažinti jas realiose gyvenimo situacijo-
se. Žaidimo metu įgauta patirtis padės ateityje geriau suvokti tiekimo grandinės svarbą, suteiks tinkamų žinių norint pagerinti 
tiekimo grandinės valdymą bei nuraminti nepatenkintus klientus.

FIZIKA / MENAI

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 10–19 m.10–3045 min.

Lengvos konstrukcijos. Zefyrų ir 
spagečių bokšto iššūkis

Kodėl bokštai stovi? Kokia forma leidžia pastatyti tvirčiausią ir aukščiausią konstrukciją? Kokios jėgos veikia vis aukštyn 
kylančius statinius? Atsakymus į šiuos klausimus su mūsų pagalba ir savo praktinį patyrimą atrasite statydami kuo aukš-
tesnį bokštą. Šiuo metu mūsų fiksuotas moksleivių rekordas – 178 cm. Dėstytojai pastatė 228 cm bokštą. Gal Jums pavyks 
geriau?

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 10–19 m.10–3045 min.

BRAIŽYBA / MENAI / MATEMATIKA

Nubraižykime realaus dydžio namo planą

Skaityti planus reikia mokėti. Tai dažnai sudėtingiau, nei atrodo. Šio užsiėmimo metu galėsite išbandyti savo gebėjimus per-
skaityti planą ir jį atkartoti nubraižant realaus dydžio pastatą.



GEOGRAFIJA / ISTORIJA 

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.10–2090 min.

Suplanuokim miestą

Ar kada pagalvojote su kokiais sunkumais susiduria miestų planuotojai? Kaip rasti geriausią sprendimą tarp verslo, valdžios 
institucijų ir gyventojų interesų? Kviečiame Jus išbandyti patiems suplanuoti nedidelį miesto kvartalą, įsijaučiant į įvairius 
vaidmenis ir nuspręsti, kur turi stovėti mokykla, ar verta investuoti į miesto turgelį ir kur plėsti naujus gyvenamus rajonus.

MENAI / MATEMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 12–19 m.15–2590 min.

BIM. Vaidmenų žaidimas

Ar kada pagalvojote, kad prie pastato projektavimo ir jo pastatymo prisideda apie bent 10 skirtingų inžinierių? Kviečiame Jus 
išbandyti įvairius vaidmenis ir patys galėsite pajausti, kaip svarbu yra tinkamai susikalbėti ir rasti vieningą ženklų sistemą 
dirbant komandoje. 

FIZIKA / CHEMIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–3045 min.

Medžiagų mechaninių savybių tyrimai.  
Kodėl naudojamos kompozitinės medžiagos?

Užsiėmimo metu išgirsite apie medžiagų mechanines savybes nusakančius rodiklius. Sužinosite, kam jie reikalingi, kur 
naudojami ir kodėl yra svarbūs. Trumpa ekskursija keliose laboratorijose atskleis bandymo mašinų ir metodų įvairovę. Kartu 
atliksime medžiagų stiprumo bandymą ir įvertinsime, ar kompozitinė medžiaga gali būti stipresnė už plieną.

FIZIKA / TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.15–10045 min.

Ar statysime namus naudodami  
3D technologijos spausdintuvus?

Paskaitos metu sužinosite daugybę faktų apie 3D spausdinimo technologijas ir kaip ateityje jos gali būti panaudojamos viso 
pastato statybai, taip pagreitinant procesą ir sutaupant darbo jėgos.

FIZIKA / TECHNOLOGIJOS

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.15–3045 min.

Pastatų inžinerinių sistemų laboratorijos

Vizito metu aplankysite šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, skysčių mechanikos laboratorijas. Susipažinsite su svar-
biausiais mūsų komfortišką aplinką patalpose lemiančiais įrenginiais.

FIZIKA / TECHNOLOGIJOS / INFORMATIKA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.15–5045 min.

Išmanusis miestas

Tikriausiai jau ne kartą girdėjote apie išmaniojo miesto koncepciją, matėte kompiuterine grafika sukurtus vaizdus apie mies-
to plėtrą ir inovacijas. Ir kas tuomet atrodė tik puikiai padaryta vizualizacija, pamažu tampa tikrove. Todėl paskaitos metu 
pasidalinkime savo vizijomis!



Technologiniai
mokslai



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.15–10045 min.

Sveiki ir ligoti pastatai. Mikroklimato poveikis žmogui

Paskaita skirta pristatyti naujausius mokslinius pasiekimus patalpų mikroklimato srityje: kas lemia žmogaus šiluminio kom-
forto pojūčius, kokios kenksmingos medžiagos išsiskiria pastatuose bei kaip patalpų mikroklimatas veikia žmonių sveikatą ir 
darbingumą.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.15–10045 min.

Kur dingsta nereikalingi statiniai?

Paskaitos metu sužinosite, kur pradingsta niekam nereikalingi statiniai. Kodėl statinius reikia griauti? Išsiaiškinsite, kaip 
panaudojant įvairius mechanizmus ir techniką griaunami statiniai.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 12–19 m.15–10045 min.

Pastatų energetika: žmogaus šiluminis komfortas ir 
energiją taupančios technologijos

Kiekvienas norime turėti savo būstą, kuriame jaustumėmės patogiai, bet kurio išlaikymas neištuštintų mūsų piniginių. Paskai-
toje sužinosite, kokios šiuolaikinės technologijos taikomos norinti optimizuoti šiluminės energijos sąnaudas.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.15–10045 min.

Ar statysime namus naudodami 3D  
technologijos spausdintuvus?

Paskaitos metu sužinosite daugybę faktų apie 3D spausdinimo technologijas ir kaip ateityje jos gali būti panaudojamos viso 
pastato statybai, taip pagreitinant procesą ir sutaupant darbo jėgos.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.1–560 min.

Konsultacijos mados kolekcijų kūrėjams

Konsultacija skirta jauniems kūrėjams, rengiantiems drabužių kolekcijas mados pristatymams. KTU dėstytojai pasirengę pa-
sidalinti savo patirtimi su pradedančiaisiais mados dizaineriais ir siūlo atvykti pasitarti visus, kurie rengia kolekciją pristaty-
mui ar turi idėją, bet dar nedrįsta dalyvauti viešuose renginiuose. Mados inžinerijos ekspertai, mados renginių komisijų nariai 
jums patars konceptualiais idėjos vystymo ir technologiniais modelių įgyvendinimo klausimais. Jūsų kūrybiškumas, drąsa ir 
profesionalus požiūris – raktas į sėkmę.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 12–19 m.15–3045 min.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorija

Ekskursijos metu turėsite progą susipažinti su įvairiais statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimams skirtais renginiais, bus 
demonstruojamas jų veikimas, pasakojama apie tai, kodėl būtina tirti statybose naudojamus elementus. 



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.20–3045 min.

Nežinoma tekstilė

Kas yra tekstilė žinome visi – tai drabužiai, patalynė, kilimai, virvės, siūlai, na, dar kažkas tokio buitiško ir „neįdomaus“. O ar 
matėte kada nors tekstilinį automobilį? O gal iš tekstilės pagamintas kosminio laivo detales? O tekstilines kraujagysles, širdį? 
Nematėte? Tuomet ateikite – čia ne tik pamatysite naujausius tekstilės pavyzdžius, bet ir galėsite juos paliesti.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.20–3045 min.

Aprangos funkcijos ir inovatyvios technologijos

Paskaitoje sužinosite apie aprangos sampratą, aprangos funkcijas ir jai keliamus reikalavimus, mados produktų vystymą. 
Apžvelgiamos naujovės apie specializuotą programinę įrangą ir kompiuterizuotus technologinius įrenginius, skirtus aprangos 
gaminių dizaino kūrimui, naujus aprangos medžiagų apdailos būdus, konstravimą, 3D virtualų modeliavimą, kompiuterizuotą 
gaminio lekalų išdėstymą – išklotinių sudarymą, medžiagų klojinių sudarymą bei detalių supjovimą, naują drabužių detalių 
jungimo būdą – klijavimą, taikant termoplastines poliuretanines plėveles, marginimą, siuvinėjimą, apdorojimą lazeriu, apran-
gos gaminių gamybos procesų imitavimą taikant specializuotą programinę įrangą, atsakingą vartojimą ir antrinį aprangos 
gaminių panaudojimą, greitąją ir lėtąją madą.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.15–3045 min.

Inžinerinių medžiagų ir technologijų raida

Atvykite ir susipažinsite su svarbiausiomis inžinerinių medžiagų grupėmis: metalais, lydiniais, plastikais, keramika ir kt., jų 
savybėmis, sandara, gamybos būdais ir taikymo technologijomis.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.20–3045 min.

Tekstilė interjero sprendimuose

Tekstilė interjere – kas tai? Tai daug įdomių idėjų, kūrybinių sprendimų ir įgyvendinimo būdų. Tai kažkas nauja, pamiršta ir ne-
tikėta. Atėję į paskaitą įgysite naujų žinių apie tekstilės naudojimą interjere, praplėsite žinias apie svarbiausių interjero erdvių
suformavimą bei apipavidalinimą tekstilės medžiagomis.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 12–19 m.10–2045 min.

Pastatų inžinerinių sistemų laboratorijos

Vizito metu aplankysite šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, skysčių mechanikos laboratorijas. Susipažinsite su svar-
biausiais mūsų komfortišką aplinką patalpose lemiančiais įrenginiais.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–1545 min.

3D prototipavimo laboratorija

Laboratorijoje yra galimybė susipažinti su naujausiomis 3D spausdinimo technologijomis, kurios gali pakeisti tradicinę gamy-
bą. Pamatysite, kaip 3D modelis tampa realiu gaminiu ar pabandyti paruošti modelį spausdinimui. Susitikimo metu galima 
pamatyti, kaip gaminiai iš įvairių medžiagų gimsta sluoksnis po sluoksnio veikiami šviesos, šilumos ar lazerio spinduliuotės. 
Taip pat susipažindinsime su 3D spausdinimo technologijų panaudojimo galimybėmis, kurios tampa vis platesnės ir apima 
sritis nuo tradicinės gamybos iki medicinos.



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.10–1545 min.

Kietojo kuro šilumingumo nustatymas

Inžinerija – įdomus mokslas, kai ją supranti. O lengviausias kelias ją suprasti – pačiam pamėginti atlikti paprastus bandy-
mus, įžvelgti fizinius bei cheminius dėsnius įvairiuose reiškiniuose, klausti kodėl ir ieškoti atsakymo. Laboratorijoje atliksite
įdomiuosius šilumos energetikos ir technologijos eksperimentus su pasirinktu kietuoju kuru modernioje Kuro tyrimų laborato-
rijoje!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.20–3045 min.

Žiedų valdovai: elektra iš šviesos ir šviesa iš elektros

Paskaita apie tai, kaip cheminiu būdu gaunama elektros energija. Dalyvaukite ir išplėskite savo žinias!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 16–19 m.15–3045 min.

Robotai ir gamyba

Manote, jog realiame gyvenime robotai neegzistuoja? Netiesa! Paskaitos metu susipažinsite su robotais, kurie veikia ne tik 
medicinos, bet ir pramogų pramonėje. Taip pat, sužinosite, kokios modernios technologijos ir robotizuoti gamybos
kompleksai naudojami mašinų gamybos srityje!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–1545 min.

Robotikos laboratorija

Laboratorija, kurioje puikuojasi „Mitsubishi“ robotas, mobilus „Festo“ robotas ir daug kitų robotų konstravimo bei programa-
vimo rinkinių. Atvykę turėsite galimybę ne tik pamatyti, ką sugeba robotai, kaip jie veikia, bet ir patys parašyti sukonstruoto 
roboto valdymo sistemą!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.1520 min.

Aerodinamikos laboratorija

Visada svajojote pamatyti skirtingų kūnų įvairius aerodinaminius reiškinius? Tokiu atveju Jums privalu čia apsilankyti. Šioje 
laboratorijoje pamatysite aerodinaminį vamzdį, kurio pagalba mokslininkai gali išbandyti naujas lėktuvų sparnų ar automobi-
lių kėbulų formas bei patikrinti skaičiavimų rezultatus. Vamzdžio viduje srauto greitis gali siekti 60 m/s, todėl laboratorijoje 
niekada nebūna per karšta. O kad nekiltų abejonių, malonų vėjo dvelksmą vizito metu galėsite pajusti ir patys!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.1520 min.

Siuvimo laboratorija

Laboratorija, į kurią įžengus apsvaigsta galva nuo moderniausių siuvimo prietaisų, medžiagų karpymo bei siuvimo garsų! Eks-
kursijos po laboratoriją metu ne tik matysite, kaip savo kolekcijas ruošia studentai, bet ir patys galėsite bent akimirkai įšokti į 
aprangos kūrėjo vėžias ir išbandyti laboratorijos įrangą.

Pasirinkto kietojo kuro bandymai kuro tyrimų laboratorijoje 128 lab.



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Pirmasis lietuviškas palydovas kosmose

Norite sužinoti, kokie buvo pirmieji kūnai kosmose? Domiesi Lietuvos kosminių technologijų istorija? Paskaitoje – nuotrau-
kos iš NASA bei pasakojimas apie palydovo „LitSat-1“ paleidimą. Be to, tai puiki galimybė iš pirmų lūpų sužinoti apie arti-
miausius Lietuvos mokslininkų planus, susijusius su palydovais, satelitais ir kosmoso tyrimais.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Kaip robotai pakeis mūsų gyvenimus?

Robotų darbas – ne ateities fantazija. Daugybė Lietuvos pramonėje dirbančių įmonių jau šiandien yra visiškai robotizavusios 
daugybę procesų. Paskaitos metu susipažinsite su paslaugų, medicinos, mokymų, pramogų ir pramonės srityse veikiančiais 
robotais. Be to, galėsite įsijausti į šiuolaikinio roboto gyvenimą, suprasite, kaip jie juda, jaučia ir mato juos supantį pasaulį.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Ką mato mašinos? Dirbtinis intelektas

Pažvelkite į pasaulį roboto akimis. Paskaitos metu sužinosite daug įdomių dalykų apie mašininį (kompiuterinį) mokymą, 
analizę bei dirbtinio intelekto sprendimų priėmimą. Ir visa tai ne iš Holivudo fantastinių filmų kūrėjų, o iš Lietuvos mokslininkų 
lūpų.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai: 
kaip pakinkyti saulę ir vėją?

Norite daugiau sužinoti apie saulės ir vėjo panaudojimo galimybes? Ateikite ir sužinosite, kaip šiandien galima pakinkyti atsi-
naujinančius energijos šaltinius. Paskaitos metu išgirsite apie naujausias technologijas Lietuvoje ir visame pasaulyje, naudo-
jamas buityje ir kitoje mus supančioje aplinkoje.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–1530 min.

Aukštųjų įtampų laboratorija

Norite išvysti, kaip iš tiesų atrodo elektra? Atvykite ir iš arti susipažinkite su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais elektrinio 
išlydžio dujose metu. Taip pat aukštųjų įtampų laboratorijoje patys atlikdami eksperimentus galėsite nustatyti elektrinio 
išlydžio charakteristikas, susipažinti su moderniomis aukštos įtampos įrenginių izoliacijos diagnostikos priemonėmis 
bei jas išbandyti.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–3045 min.

Elektros mašinų tyrimų charakteristikų 
tyrimo laboratorija

Ar žinote, kokios yra elektros mašinos? Išbandykite savo jėgas atlikdami eksperimentus ir pamatysite, kaip veikia elektros 
generatoriai, naudojant vėjo ir saulės energijos šaltinius, ir kaip jie integruojami į sumaniąsias elektros energijos tiekimo 
sistemas.



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–2090 min.

Pasigamink teslos ritę

Išmėginkite savo jėgas pritaikydami fizikos dėsnius elektros inžinerijoje. Praktinio užsiėmimo metu konstruosite teslos gene-
ratoriaus ritę ir pamatysite, kaip galite elektros energiją perduoti be jokių laidų!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 14–19 m.10–1690 min.

„FabLab Kaunas“ kūrybinės inžinerijos dirbtuvės

Pats metas išmokti lituoti! Susilituokite savo veikiančią mikroschemą! Sužinokite, kaip atskirti kondensatorių nuo redukto-
riaus ar prilituoti LED lemputes.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 7–19 m.10–3060 min.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

Avionikos ir nanopalydovų laboratorija

Jei jums įdomu, kaip veikia bepiločiai orlaiviai ir kosmoso platybėse skraidantys satelitai, ir norėtumėte išbandyti, ką reiškia 
valdyti droną bepiločių orlaivių simuliatoriumi, tuomet pats metas apsilankyti avionikos ir nanopalydovų laboratorijoje.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–2060 min.

Biomedicininės inžinerijos technologijos

Ar žinote, kad KTU studentai prisideda prie biomedicininės inžinerijos technologijų kūrimo Lietuvoje? Jei norite sužinoti kaip 
atrodo biomedicininė inžinerija, tuomet pats metas apsilankyti biomedicininės inžinerijos laboratorijose ir sužinoti kaip gims-
ta technologijos, kurios ne tik gelbsti žmonių gyvybes, bet ir prisideda prie visuomenės gyvenimo kokybės.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–1560 min.

KTU radijo klubas

Ekskursijos metu radijo klube pamatysite, kaip užmezgamas mėgėjiškas radijo ryšys trumposiomis ir ultratrumposiomis ban-
gomis. O visi entuziastai galės patys išmėginti užmegzti pirmuosius savo radijo ryšius. Susipažinsite su lietuviškojo
radijo ryšio istorija ir KTU radijo klubo pasiekimais.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 7–19 m.10–3045–60 min.

Laboratorijų kompleksas „FabLab Kaunas“

„FabLab Kaunas“ – moderniausias Lietuvoje laboratorijų kompleksas, kuriame galite susipažinti su elektronikos gamybos 
procesais, elektromagnetinio suderinamumo galimybėmis ir svarba, apsilankyti nanopalydovų ir avionikos laboratorijoje, suži-
noti apie satelitų, dronų panaudojimo galimybes.



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Išmanusis miestas

Tikriausiai jau ne kartą girdėjote apie išmaniojo miesto koncepciją, matėte kompiuterine grafika sukurtus vaizdus apie mies-
to plėtrą ir inovacijas. Ir kas tuomet atrodė tik puikiai padaryta vizualizacija, pamažu tampa tikrove. Todėl paskaitos metu 
pasidalinkime savo vizijomis!

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–5045 min.

Ateities vizija – išmanusis daiktų tinklas. 
Susikurk ir valdyk jį pats

Sužinokite, kaip paprastais ir elementariais būdais galima pradėti kurti elektronikos išradimus, nors iš pradžių visas mecha-
nizmas atrodo itin sudėtingas.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 15–19 m.10–2060 min.

4-oji pramonės revoliucija. Industry 4.0

Kas yra 4-oji pramonės revoliucija? Sužinokite, kam skirta sumanioji atsinaujinančiųjų šaltinių valdymo sistema, vėjo elektri-
nių charakteristikų tyrimų įranga, skaitmeninės fizinės struktūros. Kaip viskas atrodė prieš ir atrodys po 4-osios pramonės 
revoliucijos?

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–2060 min.

Metrologija – kas tai?

Ar žinote, kad žodis „triukšmas“ turi daugiau nei vieną reikšmę? Sužinokite apie akustinių triukšmų ir vibracijų matavimus, 
aplankykite metrologijos laboratorijas ir pamatykite KTU metrologų darbą iš arti.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU ––Pavasario semestras

Pasaulinė vėjo diena su KTU

Vėjo energetika yra vienas sparčiausiai augančių energetikos sektorių tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Todėl 
Vėjo dienos metu kviečiame apsilankyti atsinaujinančiosios energetikos laboratorijose bei sužinoti, kokią naudą vėjo
energetika teikia visuomenei.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.10–20Rudens semestras

Europos robotikos savaitė

Kasmet Europoje švenčiama Europos robotikos savaitė (ERW) (angl. European Robotics Week). Europos šalys laikomos 
robotikos technologijų lyderėmis, todėl vieną savaitę visuomenei siūlomi įvairūs užsiėmimai bei renginiai robotikos tematika. 
Prie bendros iniciatyvos prisideda ir KTU Elektros ir elektronikos fakulteto (EEF) dėstytojai, kviesdami Lietuvos gyventojus 
atvykti susipažinti su KTU EEF robotikos laboratorijomis.



TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.10–1545 min.

Tvarioji šilumos energetika

Laboratorijoje susipažinsite su šilumos siurblio, šilumogrąžos įrenginio, kompresoriaus konstrukcijomis ir veikimo principu 
Viską galėsite paliesti savo rankomis. Sužinosite, kaip pigiau pasigaminti šilumą, kaip taupyti šiluminę energiją.

TECHNOLOGIJOS / INŽINERIJA

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU ir Jūsų mokykloje 16–19 m.10–4045 min.

Mokslinių darbų rengimas: brandos darbas
ir kiti konkursai

Kviečiame susipažinti su mokslinių tiriamųjų darbų specifika, gilintis į mokslinių tiriamųjų darbų metodologiją, rezultatų 
analizės ir pateikimo reikalavimus.



Iššūkiai
moksleiviams



Dėmesingumas Informacijos struktūravimas

Kartojimas Mokymosi režimas

Pojūčių įvairovė Reguliavimas

Vizualizavimas

Susikaupę, išbandę skirtingus mokymosi metodus, radę 
„veikiančius“ informacijos įsiminimo būdus mokysitės 
tausodami savo laiką, kryptingai veikdami.

Teigiama, kad žmogaus trumpalaikėje atmintyje telpa tik septyni 
informacijos vienetai, ir, jei šis limitas viršijamas, reikia papildomų 
pastangų informacijai įsiminti (tenka užsirašyti, sugrupuoti ir pan.). 
Kiekvienas iš mūsų išbandėme skirtingus mokymosi būdus. O kokie 
principai lemia mokymosi efektyvumą?

Dėmesys yra vienas iš pagrindinių atminties komponentų – tam, 
kad informacija patektų iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę, būtina 
susikoncentruoti tik į būtent tą informaciją, pašalinti visus išorinius 
dėmesį blaškančius dirgiklius. Mokymasis taps kryptingesnis, kai  
išmoksite suvaldyti savo „vidinį triukšmą“, neleisite mintims nuklysti 
nuo mokymosi tikslo.

7 informacijos
vienetai žmogaus 
atmintyje

7 efektyvaus 
mokymosi 
principai:



Olimpiados, konkursai, 
mokymai, stovyklos,
varžybos, būreliai



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.neribojamasvasaris

Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada

Piešimo olimpiada – Statybos ir architektūros fakulteto organizuojamas kasmetinis renginys, skirtas 10–12 klasių mokslei-
viams. Šiuo renginiu siekiama skatinti moksleivių meninę kūrybą, populiarinti architektūros studijas, supažindinti su
architektūros studijų galimybėmis ir perspektyvomis.

tel. +370 37 300455, el. p. saf@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU arba Jūsų mokykloje 11–19 m.15–120vasaris–kovas

Dr. J. P. Kazicko konkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomi IT konkursai, prie kurių prisijungė ir Kauno miestas bei 
Kauno miesto rajonas. Jaunuoliai savo jėgas galės išbandyti informacinių technologijų ir programavimo srityse. Dr. J. P. Ka-
zicko baigiamajame forume KTU Informatikos fakultete mokiniai gali dalyvauti ir multimedijų ir sukurtų programų konkurse.”

tel.  +370 626 96396, el. p. if@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.neribojamaspavasario semestre

Jono Janickio chemijos konkursas

Įvertinkite savo teorines ir praktines chemijos žinias bei laimėkite vertingų prizų tradiciniame 
Jono Janickio chemijos konkurse!

tel. +370 37 300150, el. p. ctf@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.neribojamassausis–vasaris

Nacionalinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas moksleiviams

Piešimo olimpiada – Architektūros ir urbanistikos katedros organizuojamas kasmetinis renginys, skirtas 10–12 klasių 
moksleiviams. Šiuo renginiu siekiama skatinti moksleivių meninę kūrybą, populiarinti architektūros studijas, supažindinti su 
architektūros studijų galimybėmis ir perspektyvomis. 

tel. +370 37 300303, el. p. mgmf@ktu.lt.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 14–19 m.neribojamaskovas

Respublikinis prof. K. Baršausko fizikos 
konkursas moksleiviams

Šiuo renginiu siekiama išsaugoti pirmojo ir ilgamečio KTU rektoriaus profesoriaus Kazimiero Baršausko atminimą bei suteikti 
moksleiviams galimybę pasitikrinti savo fizikos žinias. Konkurse kviečiami dalyvauti fizika besidomintys 8–12 klasių mokslei-
viai.

tel. +370 37 300339, el. p. mgmf.fk@ktu.lt



Vertimo konkursas „Verstuvės“

10–12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos kviečiami versti pasirinktą tekstą iš anglų kalbos (reklamą, techninį tekstą arba 
filmo ištrauką). Dalyviai varžysis dėl teisingiausiai ir kūrybiškiausiai išverstų tekstų. Konkursas vyks ir nuotoliniu būdu. 

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–19 m.neribojamaspavasario semestrasKTU Socialinių, humanitarinių mokslų 

ir menų fakultete

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 15–19 m.neribojamaspavasario semestre

Moksleivių verslumo konkursas „MEKA“

Matematika, ekonomika ir verslas vienijasi ir kviečia dalyvauti moksleivių verslumo konkurse. Konkursas skatina jaunus žmo-
nes susipažinti su verslo kasdienybe, ugdyti savo verslumo gebėjimus ir dar mokyklos suole tapti verslo ekspertais. Konkur-
sas skirtas 10–12 klasių moksleiviams, kurie domisi ekonomika, matematika, vadyba, marketingu.

el. p. meka@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 10–13neribojamasvasaris

Moksleivių konferencija „Informiko žinių forumas“

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Tapykite, pieškite, mo-
deliuokite kompiuteryje! Žinių forume dalyvavę ir geriausiai pasirodę moksleiviai apdovanojami puikiais įmonių ir fakulteto 
prizais.

el. p. informiko.akademija@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
Konkursas vyksta nuotoliniu būdu neribojamasneribojamasvasaris–gegužė

Konkursas „IT galvosūkiai“

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius. Pagrindinį prizą – planšetinį kompiu-
terį – laimės tas moksleivis, kuris geriausiai išspręs visus konkurso uždavinius.

tel. +370 626 96396, el. p. informatika@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–19 m.neribojamasrudens semestras

Kalbų ir kultūrų protmūšis „Europos kalbų dienos 
protmūšis“

10–12 klasių moksleiviai kviečiami dalyvauti kalbų ir kultūrų protmūšyje ir išbandyti savo jėgas bei patikrinti žinias. Dalyviai 
varžysis dėl sumaniausiųjų vardo. Pirmos vietos laimėtojai bus apdovanoti vertingais prizais.

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultete

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.pagal sporto šakos 

reikalavimus
45–120 min.

Draugiškos sporto varžybos

Kviečiame išmėginti savo jėgas, pademonstruoti ištvermę ir sportinį azartą. Jei savo mokykloje esate subūrę sporto koman-
dą – kviečiame į draugiškas sporto varžybas! KTU krepšinio, futbolo, tinklinio, rankinio ir regbio rinktinės priims jūsų iššūkį. 
Draugiškas varžybas galime organizuoti KTU Sporto centre arba jūsų mokykloje. Sportuokime drauge! 

tel. +370 616 80 006, el. p. sporto.centras@ktu.lt

KTU Sporto centre arba Jūsų mokykloje



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 16–19 m.iki 50vasaris–gegužė

HR: kas, kaip, kodėl, kada?

Besidominčius  žmonių valdymu organizacijose kviečiame dalyvauti konkurse. Konkursas skatina jaunus žmones susipažinti 
su žmonių valdymu organizacijose: darbuotojų pritraukimas, motyvavimas, išlaikymas, kompetencijų ir veiklos vertinimas 
bus pagrindinės analizės temos. Taip pat nagrinėjama organizacijos kultūra, klimatas bei tiesiog noras būti komandos dalimi. 
Konkursas skirtas 10–12 klasių moksleiviams, kurie domisi žmonių išteklių (personalo) vadyba bei  organizacijos vadyba.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
17–19 m.neribojamasRudens semestras

Pasiruoškite brandos egzaminams su KTU

11–12 klasių moksleiviai kviečiami dalyvauti 1–2 ak. val. užsiėmimuose, kuriuose KTU lektoriai ir kviestiniai specialistai 
(mokomojo dalyko korepetitoriai) kalbės temomis: • Didžiausios daromos klaidos lietuvių kalbos ir literatūros brandos egza-
mine. • Didžiausios daromos klaidos anglų kalbos brandos egzamine. • Didžiausios daromos klaidos matematikos brandos 
egzamine. • Didžiausios daromos klaidos istorijos brandos egzamine. • Kaip maksimaliai pasiruošti egzaminui? 5 efektyviau-
si mokymosi būdai. • Kaip susidoroti su stresu egzamino metu? 5 efektyviausi streso įveikimo būdai. • Karjeros kelias, ką 
pasirinkti.

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultete

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 7–10 m.10–15liepa–rugpjūtis

Vasaros stovykla „Informiko akademija“

Stovyklos metu moksleiiai išmoks programavimo pagrindų, susipažins su virtualiąja ir papildytąja realybe, išmėgins mikro-
kompiuterių galimybes bei sužinos, kaip kurti mobiliąsias aplikacijas. 

el.p. informiko.akademija@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
Kursas nuotolinis: open.ktu.lt 17–19 m.neribojamaspavasario semestras

Pasirengimas matematikos 
valstybiniam brandos egzaminui

Atviras nuotolinio mokymo kursas „Pasirengimas matematikos valstybiniam brandos egzaminui“ skirtas abiturientams. Jo 
mokymosi turinį sudaro aktualiausios ir dažniausiai per valstybinius brandos egzaminus pasitaikančios temos. Kiekvieną 
temą sudaro vaizdo pamokos ir savarankiškam darbui skirti uždaviniai. Mokymosi kursą rengia KTU Matematikos ir gamtos 
mokslų fakulteto bei KTU gimnazijos patyrę matematikos dėstytojai. 

tel. +370 620 88 372, el. p. mgmf@ktu.lt

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
KTU 17–19 m.neribojamasrudens semestras

Patarimai ruošiantis informatikos 
brandos egzaminui 

11-12 kl. moksleiviai ir jų mokytojai kviečiami dalyvauti 3 ak. val. užsiėmime, kuriame KTU lektoriai pasakos apie pokyčius IT 
VBE matricoje, dažniausiai daromas klaidas bei pateiks uždavinių sprendimo pavyzdžių. 

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
neribojamasneribojamaspavasario semestras

Chemikų dienos

Tai visą savaitę trunkantis renginių ciklas, kurio tikslas – per studentišką prizmę atkreipti dėmesį į akademines bei socialines 
problemas Cheminės technologijos fakultete ir kitų universitetų bendruomenėse. Renginio metu vyks aklasis tinklinis, moks-
leivių konkursas, protmūšis, seminarai, maisto diena, debatai, ekskursijos, humoro vakaras. „Chemikų dienų“ renginių cikle 
kiekvienas gali atrasti sau patinkančios veiklos, praplėsti akiratį, ar kokybiškai praleisti savo laiką. 

tel. +370 37 300150, el. p. ctf@ktu.lt

KTU



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
neribojamasneribojamasrudens semestras

Tyrėjų naktis

„Tyrėjų naktis“ yra išskirtinis renginys, kurio metu daugelis Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris, o mokslininkai, 
paprastai dirbantys už uždarų durų, išeina pabendrauti su visuomene. Tądien mokslo entuziastai turi puikią progą susipažinti 
su įtraukiančiais ir intriguojančiais darbais bei naujausiais moksliniais pasiekimais. Į renginį kviečiami visi, tiek maži, tiek 
dideli, tačiau labiausiai laukiami moksleiviai.

Visos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir interaktyvios veiklos yra nemokamos!

KTU

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–19 m.neribojamasrudens semestras

JuniorBEC

JuniorBEC – tai tarptautinės studentų organizacijos BEST Kaunas organizuojamos inžinerinės varžybos moksleiviams. Var-
žybose dalyvauja moksleivių komandos, sudarytos iš keturių narių, ir gali pasirinkti dalyvauti atvejo tyrimo arba inžinerinėje 
rungtyje.

Atvejo tyrimo rungtyje komandai yra skiriamos dvi savaitės užduočiai atlikti: išnagrinėti įmonės pateiktą užduotį, rasti spren-
dimą ir parengti prezentaciją, kurią pristato renginio dieną. Tuo tarpu inžinerinėje rungtyje, jau pačią renginio dieną komanda 
naudodama tik jai suteiktas medžiagas, per paskirtą laiką turi įvykdyti įmonės suformuotą užduotį.

KTU

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–35 m.700pavasario semestras

Veik, valdyk, vadovauk

„Veik. Valdyk. Vadovauk.“- tai nemokamas seminarų ciklas. Kiekvienais metais renginyje savo patirtimi bei žiniomis dalinasi 
žymūs lektoriai, technologijų, inovacijų, vadybos ir lyderystės atstovai. 
VEIK. Išmok kaip veikti tikslingai ir sėkmingai.
VALDYK. Sužinok kaip valdyti savo planus, laiką ir išteklius, kad pasiektum geriausio rezultato. 
VADOVAUK. Išgirsk patirtis tų, kurie valdo ir išdrįsk būti svarbus.

KTU

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
17–19 m.neribojamaskovas

Žemės diena su KTU

Nesate abejingi ekologinėms problemoms bei mėgstate smagiai pamankštinti protą? Šis renginys – kaip tik jums! Kviečiame 
atšvęsti Žemės dieną su KTU: iškelti Žemės vėliavą, susipažinti su Aplinkosaugos technologijų katedros laboratorijomis bei 
vykdoma veikla ir dalyvauti protų mūšyje. 

tel. +370 37 300150, el. p. ctf@ktu.lt

KTU

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.neribojamaspavasario semestras

Robotų intelektas

„Robotų intelektas” – tai pirmosios protingų autonominių robotų varžybos organizuotos Rytų Europos regione. Pirmosios 
„Robotų intelekto“ varžybos įvyko 2011 metais.

Šis renginys leidžia moksleiviams, studentams ir robotikos entuziastams pademonstruoti ir įvertinti savo pasiekimus, taip 
pat supažindinti visuomenę su naujausiomis technologijomis ir sprendimais. Taip pat šis taikomųjų mokslinių tyrimų sklai-
dos renginys suteikia galimybę supažindinti Lietuvos jaunimą su technologinių žinių naujovėmis, parodyti Lietuvos univer-
sitetų pajėgumą aukštųjų technologijų srityje bei skatina gabiausius moksleivius rinktis technologinių specialybių studijas 
Lietuvoje.

Renginio metu dalyviai turės galimybę daugiau sužinoti apie šių dienų robotikos inovacijas, artimiau susipažinti su robotais, 
pademonstruoti savo pačių darbus viešai bei varžybų metu laimėti įvairius prizus.

KTU
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Atvirų durų dienos KTU Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakultete

Muzikos technologijų stojamojo egzamino
konsultacija

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas kviečia 9-12 kl. mokinius į fakulteto Atvirų durų dienas. Jūsų laukia 
neformalūs mokinių, studentų ir dėstytojų pokalbiai apie studijas universitete, ekskursijos Fakulteto istoriniame pastate, 
atviros paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, individualios konsultacijos apie studijų programas,  susitikimas su Fakulteto studentų 
atstovybe. Atvirų durų dienų renginiai uždaromi su muzikine programa Fakulteto muzikiniame kiemelyje. Kviečiame dalyvauti! 

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

Planuojantys stoti į Muzikos technologijų bakalauro studijų programą kviečiami į stojamojo egzamino konsultacijas su stu-
dijų programos vadovu lekt. Vytautu Kederiu, kuris papasakos apie muzikos technologijų stojamojo egzamino ypatybes, bus 
nagrinėjamos dažniausiai daromos klaidos ir supažindinama su egzamino eiga bei struktūra. 

tel. +370 37 300128, el. p. shmmf.registracija@ktu.lt

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
Renginys vyksta nuotoliniu būdu 11–19 m.neribojamaslapkritis–gegužė

Programavimo pamokėlės
2019 - 2020 m.m. mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės“ grįžta stipriai atsinaujinusios! Mokymus sudarys net kelios 
dalys ir keli etapai:
- pamokėlės C++ programavimo kalba;
- 3 lygių užduotys skirtos pasiruošti informatikos VBE;
- KTU Informatikos fakulteto mokinių programuotojų lyga;
- objektinio programavimo pagrindai.
Registracija per konkursai.if.ktu.lt tęstinė, tad prie skirtingų užduočių bus galima jungtis visus mokslo metus. 

el. p. Informatika@ktu.lt



Technologiniai 
būreliai ir ekskursijos 
Panevėžio technologijų 
ir verslo fakultete
Nemuno g. 33, Panevėžys



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
10–14 m.15–3045 min.

Smagioji elektronika

Žaisdami mokysitės ir konstruosite elektrines schemas, nuodugniai tirsite elektroninius komponentus, tokius kaip: varžų 
grandines, kondensatorius, rites, elektromagnetines reles, nuolatinės srovės variklius. Susipažinsite su gamtos, fizikos ir elek-
tros dėsniais. Taip pat tobulinsite darbo komandoje, kūrybiškumo ir mąstymo įgūdžius. Vykdysite daugiau kaip 500 projektų 
– nuo paprastų schemų iki sudėtingų: su stiprintuvais, generatoriais, signalizatoriais, radijo imtuvais. Nagrinėsite energijos 
šaltinius ir sužinosite, kodėl kai kurie iš jų vadinami žaisliniais. Sužinosite apie draugišką aplinkai energiją ir kaip ją galima 
panaudoti namuose. 

tel. +370 600 11 584, el.p. remigijus.kaliasas@ktu.lt; tmc@ktu.lt

Nemuno g. 33, Panevėžys

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–18 m.15–3045 min.

Smagioji mechatronika

Būrelyje konstruosite įvairius paprastus mechanizmus, turinčius įvairiausių jutiklių, reaguojančių į aplinkinį pasaulį. Juos 
judinsite elektros varikliais, kuriuos valdysite kompiuteriu, todėl bus galima pasinerti į algoritmų ir programų pasaulį ir išban-
dyti save kaip smagios, judančios technikos kūrėją. Konstruosite robotus: pradedant mechanine konstrukcija, papildant ją 
varikliais, jutikliais ir, galų gale, užpildant roboto protą gebėjimu orientuotis aplinkoje ir priimti sprendimus.

tel. +370 600 11 584, el.p. remigijus.kaliasas@ktu.lt; tmc@ktu.lt

Nemuno g. 33, Panevėžys

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
11–18 m.iki 1045 min.

Smagiosios elektronikos pristatymas, elektros ir magnetizmo 
žaidimai, žalioji energetika

• Smagiosios elektronikos pristatymas: konstruosite projektus, supažindinančius su elektros dėsniais, pradedant nuo pa-
prastos elektrinės grandinės su jungikliu, baigiant potvynio signalizacija. • Elektros ir magnetizmo žaidimai: išmoksite sukurti 
elektromagnetinį lauką, priversti objektus pakibti ore ar pritemdyti kambaryje šviesą. • Žalioji energetika: pagaminsite saulės 
energiją naudojantį kroviklį, apie vėjuotą orą įspėjančią signalizaciją bei vėjo jėgainę ir sužinosite, kaip „CocaCola“ gali tapti 
baterija, uždegančia lemputę ar įjungiančia laikrodį. 

tel. +370 600 11584, el.p. remigijus.kaliasas@ktu.lt; tmc@ktu.lt

Nemuno g. 33, Panevėžys

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
15–19 m.10–20rudens semestras

Europos robotikos savaitės renginiai

Kasmet Europoje švenčiama Europos robotikos savaitė (ERW) (angl. European Robotics Week). Europos šalys laikomos 
robotikos technologijų lyderėmis, todėl vieną savaitę visuomenei siūlomi įvairūs užsiėmimai bei renginiai robotikos tematika. 
Prie bendros iniciatyvos prisideda ir KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) dėstytojai, kviesdami Aukštaitijos 
gyventojus atvykti susipažinti su KTU PTVF robotikos laboratorijomis bei technologijų mokymo centru.

Nemuno g. 33, Panevėžys

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
11–18 m.10–2045 min.

Technologijų mokymo centras

Tai pirmasis Technologijų mokymo centras moksleiviams Lietuvoje, aprūpintas naujausia technologine įranga, padedančia 
susipažinti su elektronikos principais, įgalinančia lengvai sukonstruoti ir valdyti įvairaus sudėtingumo elektronikos ir valdymo 
įrenginius bei robotus. Technologijų mokymo centre pamatysite robotus, kurie dalyvauja įvairiose varžybose visame pasauly-
je „Free style“, „Sumo“, „Folkrace“ ir „3 kg sumo“ rungtyse.

tel. +370 600 11 584, el.p. remigijus.kaliasas@ktu.lt; tmc@ktu.lt

Nemuno g. 33, Panevėžys
VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ

11–18 m.10–2045 min.Nemuno g. 33, Panevėžys

Pramoninių ir mobilių robotų laboratorija

Laboratorija, kurioje pamatysite kaip robotai nematydami, negirdėdami ir nejausdami pilsto girą, dėlioja imitacines plytas ir 
netgi piešia įvairiausius piešinius. Galėsite patys išmėginti atlikti įvairius veiksmus nematydami ir nejausdami. Susipažinsite 
su mobiliaisiais kompiuteriu valdomais robotukais.

tel. +370 600 11 584, el.p. remigijus.kaliasas@ktu.lt; tmc@ktu.lt



Karjeros
planavimui



VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.10–3045 min.KTU

Karjera: kaip svajones paversti realybe?

Išsiaiškinkite, kodėl naudinga planuoti savo karjerą, ir gaukite patarimų, kaip tai daryti efektyviai! Paskaitos metu sužinosite 
pagrindinius sėkmingos karjeros planavimo žingsnius, praktiškai išbandysite karjeros vizijos kūrimo, tikslų kėlimo metodikas. 
Sužinokite, ką reikia daryti, kad svajonės taptų realybe!

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.10–2545 min.KTU

Būk pranašesnis už robotą!

Šiandien mūsų namus tvarko robotas-siurblys, reikalus padeda tvarkyti robotas-asmeninis asistentas, o vaikai žaidžia su 
robotais-žaislais.
 
Kyla klausimas – kokiu reikia būti ir kokia veikla užsiimti, kad Tavo darbo bent jau artimoje ateityje  nepakeistų robotas. Apie 
tai ir bus diskutuojama paskaitoje.

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.10–3045 min.KTU

Asmeninės kompetencijos. Kuo jos 
svarbios tavo ateities darbdaviui? 

Ar žinote, kad šiuolaikiniam darbdaviui svarbu ne tik tai ką veikėte mokykloje, bet ir kokias asmenines savybes turite? Dažnai 
būtent asmeninės kompetencijos nulemia sėkmingą darbo pokalbį.  

Paskaitos metu sužinosite kas yra asmeninės kompetencijos ir kodėl svarbu jas ugdyti dar mokykloje. Atkreipsime dėmesį, 
kurios kompetencijos yra populiariausios ir supažindinsime su metodais, kaip jas ugdyti. 

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.10–3045 min.

Kaip tapti „Wanted“ darbo rinkoje

Ar žinote kiek laiko personalo atrankų specialistas skiria vieno kandidato CV ar motyvacinio laiško peržiūrai? Kaip parašyti 
CV, kuris padėtų išsiskirti, gauti trokštamą darbą? Paskaitos metu sužinosite kaip taisyklingai parengti CV ir motyvacinį laiš-
ką, kaip atkreipti dėmesį dideliame informacijos sraute ir kaip sutaupyti savo bei personalo atrankų specialisto darbo laiką.

KTU

VIETA AMŽIUSKIEKISTRUKMĖ
16–19 m.10–3045 min.KTU

Laiko planavimas arba kaip rasti papildomą 
valandą miegui?

Domitės daugybe dalykų, turite begalę veiklų ir nuolat visur skubate? Norite tiek visko nuveikti, bet dienos atrodo per trum-
pos? Mes jums padėsime! Praktiškai supažindinsime su įvairiais laiko valdymo metodais ir padėsime jį išnaudoti efektyviai. 
Nes kartais mažiau yra daugiau!



Ką turėtų 
žinoti tėvai



Kaip žmonės 
atsimena 
informaciją?

Įsiminimą pagerina netikėtumo momentas. Savo vaikui 
patarkite retkarčiais pakeisti mokymosi įpročius. Jei jūsų 
vaikas yra įpratęs mokytis savo kambaryje, prie darbo 
stalo, kartais verta pakeisti aplinką ir persikraustyti į kitas 
erdves. Jei nuolat mokomasi vakarais, rekomenduojama 
suplanuoti mokymosi valandėlę ryte. Netikėtumo 
momentas sukuria naujas informacijos siejimo jungtis ir 
sustiprina įsiminimą.

Vidutiniškai mes atsimename:

to, ko mokėme kitus

to, ką pritaikėme praktiškai

to, ką girdėjome ir matėme

to, ką perskaitėme

to, ką girdėjome

90 %

75 %

50 %

30 %

20 %



Paskaitos 
tėvams



VIETA KIEKISTRUKMĖ
10–3045 min.

Kaip atskleisti savo vaiko talentą?

Planuodami savo karjerą jaunuoliai svarsto pačius įvairiausius pasirinkimus: vienos ar kitos srities studijos, savanorystė, 
tarptautinė patirtis, darbas. Tėvų vaidmuo ypatingai svarbus padedant jaunuoliui sėkmingai pasirinkti. Kaip galite padėti vai-
kams suprasti, kas jiems iš ties patinka? Kokiame kontekste savo įgūdžius jie galėtų taikyti sėkmingiausiai? Papasakosime, 
kokiais būdais galite atskleisti savo vaikų talentus ir padėti jiems priimti teisingus karjeros sprendimus.

KTU arba Jūsų mokykloje
VIETA KIEKISTRUKMĖ

10–3045 min.

Ateities karjera

Kaip padėti vaikams ruoštis karjerai, jei dalis šiandieninių specialybių ateityje neegzistuos? Kokias permainas atneš roboti-
zacija ir spartus technologinis tobulėjimas? Kaip keistis darbo pobūdis? Kokios karjeros kompetencijos bus svarbios? Kaip 
ketvirtosios pramonės revoliucijos akivaizdoje nukreipti savo vaikus tinkama linkme, kad jie būtų sėkmingi sparčiai kintančio-
je darbo rinkoje? Tai tik dalis iššūkių, su kuriais susiduriate ugdydami savo vaikus karjerai.

KTU arba Jūsų mokykloje



Kas praverstų 
mokytojui



Labai skubu ir itin svarbu

Labai skubu, bet ne itin svarbu

Skubu, bet ne itin svarbu

Nei skubu, nei labai svarbu

Kaip išskirti 
prioritetus mokant 
ir mokantis?

Padėti tinkamai išsikelti motyvuojančius mokymosi 
tikslus. Kai tikslai užrašomi, jie tampa realūs. 
Kryptingas mokymasis neįmanomas be tiksliai 
įvardytų tikslų ir prioritetų. 



Kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiai 
mokytojams



VIETA KIEKISTRUKMĖ
25–5072 val.

Kvalifikacijos tobulinimo neformaliojo švietimo pro-
grama „Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į 
mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius“

Kviečiame į ilgalaikius, virtualius mokymus mokytojams ir mokyklų vadovams, kurių metu bus tobulinamos žinios ir gebėji-
mai, padėsiantys spręsti mokytojo darbe pasitaikančius iššūkius pasitelkiant informacines technologijas. Programa apima 
keturias stambias temas: • Mokytojo IKT rinkinys (18 val.); • Inovatyvūs į mokinį orientuoti pedagoginiai požiūriai (18 val.);• 
Verslumo ugdymas (18 val.); • Mokymasis ir vertinimo procesas (18 val.). Laiką leisite prasmingai ir tobulinsite šias kompe-
tencijas: informacinių technologijų naudojimo, komunikacinę ir informacijos valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis.

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete

VIETA KIEKISTRUKMĖ
15–2518 val.

Kvalifikacijos tobulinimo neformaliojo 
švietimo programa „Lyderystė mokyklo-
je – kaip paauginti save ir kitus?“

Kaip sukurti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atvirą mokymą(si) mokykloje? Ieškokite lyderių visuose mokyklos 
gyvenimo lygmenyse. Ar lyderystė yra įgimta duotybė? Ne – kiekvienas galime ugdyti savo lyderystės gebėjimus gerovei ir 
sėkmei kurti. Kviečiame mokytojus ir mokyklų vadovus ugdyti lyderystės gebėjimus. Mokymų metu sužinosite apie iššūkių 
šiuolaikiniam švietimui pobūdį ir asmeninės lyderystės svarbą jų kontekste. Įgysite įgūdžių, kaip plėtoti savo asmeninę lyde-
rystę ir kaip daryti įtaką savo pasekėjams. Kviečiame tobulinti mokymo proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos 
jiems, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas. 

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete

Kviečiame mokytojus praplėsti ir pagilinti dalykines fizikos žinias lazerių ir netiesinės optikos taikymo, šiuolaikinės astrono-
mijos, radioaktyvios spinduliuotės, magnetinių reiškinių klausimais. Teorines žinias įtvirtinsite praktinėmis užduotimis spe-
cializuotose mokslinėse laboratorijose, kursite fizikines demonstracijas. Programa sudaryta atsižvelgiant į vidurinio ugdymo 
fizikos programos išplėstinio kurso turinį. Kviečiame tobulinti fizikos dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, ugdymui aktua-
lios informacijos paieškos, sudominimo mokomuoju dalyku, reflektavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijas.

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

VIETA KIEKISTRUKMĖ
15–2018 val.

Kvalifikacijos tobulinimo neformaliojo švietimo pro-
grama „Šiuolaikinėje mokykloje – fizika interaktyviai“

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

VIETA KIEKISTRUKMĖ
10–2020 val.

Dizainu grindžiamas mąstymas mokykloje: 
teorija ir praktika

Kviečiame įvairių dalykų mokytojus ir mokyklų vadovybę susipažinti su dizainu grindžiamo mąstymo (DGM) metodu, įgyti 
teorinių žinių ir praktinio taikymo įgūdžių. Dizainu grindžiamas mąstymas – tai procesas, mąstymo būdas ir šiuolaikinė mo-
kymosi strategija, kuri ugdo asmens kūrybiškumą, iššūkio sprendimo bei iššūkio sprendinio paieškos ir galutinio sprendimo 
priėmimo, komunikacijos ir darbo tarpkryptėje komandoje, lyderystės gebėjimus. Pedagogai šią mokymosi strategiją gali 
taikyti kaip atskirus elementus savo pamokose arba įvairiose organizacijos veiklose. Seminaruose akcentuojamas sufor-
muotų iššūkių sprendimas, nukreiptas į individą. Mokymai vyksta specializuotoje Dizainu grindžiamo mąstymo laboratorijo-
je. Kviečiame tobulinti dizainu grindžiamo mąstymo metodikos proceso pagrindinių etapų išmanymo, iššūkio sprendimo ir 
sprendimo priėmimo, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas.

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas:
educentras.ktu.edu.

Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas:
educentras.ktu.edu.



Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas:
educentras.ktu.edu.

Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas:
educentras.ktu.edu.

VIETA KIEKISTRUKMĖ
15–2518 val.

Kvalifikacijos tobulinimo neformaliojo švietimo pro-
grama „Kūno kultūros pamokos teorija ir metodika 
pradinėse klasėse“

Kviečiame pradinių klasių mokytojus įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip modernizuoti kūno kultūros pamokas. Iš-
moksite parinkti saugius pratimus fizinei veiklai ir vaikų fizinių gebėjimų ugdymui. Gebėsite naudoti gimnastikos, netradicinio 
fizinio aktyvumo („Kaip juda gyvūnai?“), krepšinio, tinklinio, kitų sporto šakų mokomuosius pratimus pradinių klasių kūno kul-
tūros pamokose. Kviečiame tobulinti kūno kultūros dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, sudominimo mokomuoju dalyku, 
reflektavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijas.

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU Sporto centro bazėje
VIETA KIEKISTRUKMĖ

10–50pagal poreikį

Jūsų mokyklos pokyčių plano, grindžiamo mokyklos 
veiklos įsivertinimo rodikliais, parengimas

Kviečiame pokyčių siekiančias mokyklas į individualias sesijas, kuriose bus aptariami jūsų mokyklos veiklos įsivertinimo 
rodikliai ir jų pagrindu parengiamas mokyklos pokyčių planas. 

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU arba Jūsų mokykloje

VIETA KIEKISTRUKMĖ
10–5018 val.

Viešasis kalbėjimas pedagogo veikloje

Viešojo kalbėjimo įgūdžiai mokytojui yra reikalingi kad sudomintų mokinių, kolegų, mokinių ar tėvų auditorijas, išlaikytų jų dė-
mesį ir pasiektų tikslą, kurio buvo siekiama su konkrečia kalba. Mokymų metu dalyviai įgis žinių ir praktinių įgūdžių apie klau-
symą, argumentavimą, neverbalinę komunikaciją (veido, balso, gestų, laikysenos išraišką), kalbėjimo ekspromtu ypatumus.

el. p. shmmf.ekc@ktu.lt 

KTU arba Jūsų mokykloje
VIETA KIEKISTRUKMĖ

10–1518 val.

Šiuolaikinė instrumentinė analizė iš-
plėstinio kurso chemijos pamokose

Kviečiame mokytojus praplėsti ir pagilinti dalykines žinias cheminės analizės srityje, teorines žinias įtvirtinti praktinėmis už-
duotimis specializuotose mokslinėse laboratorijose. Suteikiama naujausia informacija metodologiniais chemijos klausimais, 
susijusiais su moksliniu cheminių reiškinių pažinimu, atliekamų tyrimų tendencijomis ir inovacijomis. Programa sudaryta 
atsižvelgiant į vidurinio ugdymo chemijos programos išplėstinio kurso turinį. Kviečiame tobulinti chemijos dalyko turinio 
planavimo ir tobulinimo, ugdymui aktualios informacijos paieškos, sudominimo mokomuoju dalyku, reflektavimo ir mokėjimo 
mokytis kompetencijas. 

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU Cheminės tecnologijos fakultete



Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas:
educentras.ktu.edu.

VIETA KIEKISTRUKMĖ
10–5018 val.

Efektyvaus mokymosi principai

Mokymasis informacijos ir technologijų pertekliaus visuomenėje yra sudėtinga veikla, kurios reikia mokytis. Geriausių rezul-
tatų galima pasiekti, atradus sau tinkamą mokymosi būdą ir laikantis paprastų mokomosios medžiagos suvokimą, įsiminimą 
ir atgaminimą palengvinančių principų. Tyrimai rodo, kad mokiniai stokoja mokėjimo mokytis kompetencijos, kurią būtina ug-
dyti per įvairių dalykų pamokas. Seminaro dalyviai susipažins su neuromokslų ir edukologijos atradimais grįstais efektyvaus 
mokymosi principais, jų taikymo mokykloje galimybėmis. 

el. p. shmmf.ekc@ktu.lt 

KTU Sporto centro bazėje

VIETA KIEKISTRUKMĖ
8–1040 akademinių valandų

STEP mokytojams (STEP–M)

STEP-M programa – tai priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokytojams skirta psichoedukacinė programa, kurios 
tikslas – stiprinti pozityvaus ugdymo įgūdžius ir drąsinti mokytojus naudoti pagarbaus drausminimo metodus. STEP-M 
programos susitikimuose siekiama puoselėti demokratinį mokytojų požiūrį į bendravimą su vaiku, padėti struktūruoti turimas 
profesines žinias apie vaiko psichologinę-socialinę raidą, tinkamą ir netinkamą elgesį, jį lemiančius veiksnius bei drąsinti 
veiksmingesnį mokytojo ir vaiko bendravimą, ugdant mokytojo pagarbaus drausminimo, konfliktų sprendimo, ribų nustatymo 
įgūdžius. 2020 m. STEP-M programos įgyvendinimas numatomas Kauno regiono ugdymo įstaigose.

tel. +370 676 22 127, el. p. shmmf.ekc@ktu.lt

KTU arba Jūsų mokykloje



Smagumas, humoras

Apdovanojimas, 
paskatinimas

Reputacija, geras vardas

Iššūkiai, išbandymai

Prasmė, naudingi tikslai

Skatina vidinius procesus, norą pažinti

Sužadina norą būti pripažintam, 
skatina išorinius procesus

Skatina aukštesnio statuso grupėje 
puoselėjimą

Skatina savigarbos formavimąsi,
vidinę motyvaciją, didina pergalės alkį

Ugdo gebėjimą prisiimti atsakomybę,
skatina savarankiškumą, aktyvumą

Mokymosi 
motyvacijos 
skatinimas

5 mokymosi 
motyvacijos 
šaltiniai ir kaip 
jie veikia



Kontaktai

Studijų informacijos grupės kontaktai:

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Laukiame jūsų skambučių ir laiškų.


