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Europos kalbų diena Vilniaus kolegijoje 2014 – 2015 m. m.  

 

Daugiakalbei Vilniaus kolegijai 15! 

Vilniaus kolegijoje Europos kalbų diena švenčiama nuo 2001 metų.  Pirmaisiais metais ši šventė vyko 

viename fakultete, dabar įsijungia vis daugiau fakultetų ir  šios datos paminėjimas tampa visuotiniu 

koleginiu,  o šventės trukmė pailgėjo. 2014 m.  renginiai  vyko visą savaitę 6 fakultetuose. Europos kalbų 

dienai buvo sudarytas renginių planas, jis įtrauktas į fakultetų renginių kalendorių, o Užsienio kalbų centro 

parengtas renginių grafikas skelbiamas fakultetuose, Kolegijos facebook tinkle. Taip stengiamasi, kad 

norintieji galėtų dalyvauti visų fakultetų renginiuose, o taip pat atkreipti dėmesį į kalbas, populiarinti jas ir 

motyvuoti studentus mokytis kuo daugiau kalbų. Per 14 metų, Europos kalbų pasiūla Vilniaus kolegijos 

fakultetuose padidėjo nuo 2 iki 12. Įvairiuose Kolegijos fakultetuose siūloma mokytis antrosios/trečiosios 

užsienio kalbos: prancūzų, vokiečių, anglų, ispanų, italų, danų, norvegų, rusų, kinų, dar gestų kalbos ir  

lietuvių, užsienio studentams,  sudaromos sąlygos tęsti ir kelti jau turimą kalbų lygį. Didžiausiame Verslo 

vadybos fakultete siūloma –10, 2015-2016 m. studentai mokysis ir švedų kalbos, taip pat  pasiektas 

maksimalus Kolegijoje kreditų ir kontaktinių valandų skaičių: t.y. 10 kreditų, 158 akad. val. Aktyviai 

bendradarbiaujant su verslo atstovais, pasirašomos sutartys ir mokoma jų verslui pageidaujamų kalbų, tuo 

užtikrinama studentams darbo vieta, o darbdaviams verslo plėtra į įvairias šalis. Tokie ryšiai su norvegų, 

danų ir švedų įmonėmis.              

 

Jau 14 metų rugsėjo mėnesio paskutinę savaitę Vilniaus kolegijoje minima Europos kalbų diena. Šiai dienai 

skirtais renginiais siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš svarbiausiųjų įvairių šalių, 

tautų ir kultūrų žmonių vertybių, norima atskleisti,  kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia 

naujų karjeros galimybių, skatina savo vertės pajautimą ir norą mokytis daugiau kalbų, nes išmokus ar 

pramokus vieną/dvi, trečiąją, ketvirtąją mokytis seksis daug lengviau.  

Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete studentai moksi įvairių kalbų. Šiais metais rugsėjo 24 d. visi 

noriai rinkosi į renginį "Eurolinguafonas".  Pasipuošę tautiniais atstovaujamos šalies rūbais ar atributais, 

studentai italų, vokiečių, ispanų, rusų, danų, ukrainiečių, lenkų ir kinų kalbomis deklamavo eiles, pasakojo 

juokingas istorijas, mokė susirinkusius žodžių, gestų pristatė,  šalių kultūrą. Visuose fakulteto aukštuose 

šurmuliavo studentais, dėstytojai, svečiai, sklido muzika ir organizatorių siunčiama žinia mokytis kuo 

daugiau ir įvairių kalbų, neužmiršti savo gimtosios, tėvų ir senelių kalbos, toleruoti visus bendraujančius ir 

žodžiais ir gestais.  

Menų ir kūrybinių technologijų fakultete rugsėjo 25 d. nuo pat ryto grojo muzika, visiems įėjusiems buvo 

dalinamos šalių vėliavėles, buvo kviečiama nusifotografuoti su užsieniečiais persirengusiais studentais. 

Pagrindinis šventės akcentas – Protų mūšis. Visos komandos buvo labai azartiškos ir net paskutinėm 

sekundėm diskutavo apie Europos šalių kalbas, kultūrą, papročius ir tradicijas. Laimėjo dėstytojų komanda. 

Buvo smagus ir naudingas renginys populiarinantis kalbas ir pagilinęs žinias apie šalių kultūras.  

Rugsėjo 25-26 d. Ekonomikos fakultete vyko renginys „Pažinkime ES kalbas“. Buvo siekiama supažindinti 

tiek studentus, tiek darbuotojus su  oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis. I kurso studentai piešė 

plakatus ir ant jų rašė išmoktas frazes užsienio kalbomis. Skambant  Europos Sąjungos šalių kalbų dainų 

popuri visi galėjo stebėti plakatų ekspoziciją. Gera nuotaika ir susidomėjimas tvyrojo visur. 

Agrotechnologijų fakultete rugsėjo 25 d. įvyko šiai  dienai skirtas renginys „Eurokalbadienis“. Studentų 

atstovybė norėjo atkreipti ypač pirmakursių dėmesį į 

šią kalboms skirtą dieną. Pagrindinės bendravimo frazės visų Europos šalių kalbomis puošė fakultetą, o 

pagamintos ES šalių vėliavėles - vaišių stalą, kurio viduryje puikavosi pačių iškeptas "Eurokalbadienio" 

obuolių pyragas. Renginio vedėjas Povilas demonstravo sumontuotą filmą „Klausimėlis“. Rimtus, 

šmaikščius klausimus apie Europą, kalbas ir išradingus atsakymus išgirdo ir stebėjo visi susirinkusieji. 

Sveikatos priežiūros fakultete rugsėjo 23 d. visi norintieji galėjo dalyvauti trumpoje viktorinoje ir patikrinti 

savo žinias apie oficialias ES kalbas,  išvardyti jas, kiek ir kokių kalbų yra Europoje, pasaulyje. Taip pat 

atpažinti, kokia kalba sakomos frazės: Laba diena. Kaip sekasi? Iki pasimatymo. Visiems buvo labai 

linksma, ne tik studentams bet ir dėstytojams bei svečiams teko pasukti galvas. 

Elektronikos ir informatikos fakultete Europos kalbų renginių dvasia tvyrojo visą savaitę. Čia vyko plakatų 

tema: „Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų?“ konkursas. Šio konkurso tikslas: skatinti kalbų mokymosi 

įvairovę, ugdyti studentų kūrybiškumą, gebėjimą pateikti ir pristatyti užsienio kalba savo darbus. Rugsėjo 

22-25 dienomis studentai piešė plakatus šia tema, o rugsėjo 26 d. vyko konkursas. Visi susidomėję stebėjo, 
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klausėsi jų pristatymo ir balsavo už labiausiai patikusį, prasmingiausią, kūrybiškai ir originaliai  pateiktą 

plakatą. Konkursui  buvo nupiešta 51 plakatas ir dalyvavo daugiau nei 100 studentų. Į šauniausio plakato 

rinkimus  buvo sukviesti visi EIF fakulteto studentai, dėstytojai, administracija. Balsavimo biuletenių 

pagalba išrinkti 3 laimėtojai. Laimėjusiųjų laukė partnerių įsteigti  prizai.   

Vilniaus kolegijos studentai ir Užsienio kalbų centro kalbininkai ir į Europos kalbų dienos rugsėjo 26-osios 

paminėjimą įvairiais renginiais įsijungė jau pačiais pirmaisiais metais, kai tik 2001 m. ji buvo Europos 

Tarybos ir Europos Komisijos paskelbta. Kadangi Vilniaus kolegija švenčia savo 15-os metų jubiliejų 2015 

m. visi Europos kalbų dienos renginiai buvo skirti šiai jubiliejiniai datai ir Kolegijoje mokomoms užsienio 

kalboms bei studentų, jų tėvų ar senelių gimtosioms kalboms ir kultūroms pagerbti ir atkreipti dėmesį į tai, 

kokį neįkainojamąjį paveldą – kalbą, turi kiekvienas iš mūsų savo lūpose, mintyse ir širdyse. Šešiuose 

fakultetuose visą paskutinę rugsėjo savaitę vyko renginiai, kuriuose studentai, dėstytojai, kviestiniai svečiai, 

Kolegijos partneriai ir visi susidomėjusieji bendravo lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų,  

lenkų, rusų, ukrainiečių, danų, kinų, gestų kalbomis. Kolegijos studentai, dėstytojai ir svečiai kalbėjo, 

diskutavo, dainavo, žaidė bei turėjo galimybę pasimokyti gražiausių žodžių, prisiminti ar pagilinti savo 

kalbos žinias, ne tik Europos šalių kalbomis. Visi dalyviai savo šalį, kalbą ir kultūrą pristatė įvairiais 

būdais: vieni pasipuošę tautiniais rūbais, kiti pasigaminę nacionalinių patiekalų, treti muzika, šokiu, gestu, 

žaidimu, atskleidę susirinkusiems ir kalbos, ir kultūros grožį. Išskirtinio dėmesio susilaukė Kolegijos 15-os 

metų jubiliejinė data bei naujas iššūkis – Euras Lietuvoje!        

Multilingual Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences is 15! Teachers of the Foreign Language 

Centre and students of VK marked the European Day of Languages, celebrated on 26 September, by 

organizing various events that were held since its beginning when in 2001 it was declared by the Council of 

Europe and the European Commission. Considering the fact that in 2015 VK is celebrating the 15
th
 Year 

Anniversary of its establishment, all the language events were dedicated to this particular occasion as well 

as the promotion of foreign languages taught at VK and fostering the love of the mother tongue as a marker 

of cultural identity – the language of heart and mind that still feels like the closest to our heart. During the 

last week of September various events were held in six faculties: students, teachers, guests, VK partners and 

all the participants concerned communicated with each other in different languages: Lithuanian, English, 

German, French, Spanish, Italian, Polish, Russian, Ukrainian, Danish, Chinese and Sign language. VK 

students, teachers and their guests had an opportunity to speak, sing, discuss, play games and learn beautiful 

song lyrics as well as to deepen and master their language skills, including non-European languages. All the 

participants presented their own country, its language and culture in an attractive and engaging way: some 

participants presented their national costumes, others their cuisine, music, dance, signs and games that 

revealed the beauty and distinctiveness of their own country, its language and culture. The occasion of the 

15
th
 Year Anniversary of VK establishment and a new slogan – The Euro in Lithuania! – got some major 

attention.      
 


