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Šių metų lapkričio 13 d. Vilniaus dizaino kolegija organizavo kūrybines dirbtuves /
atvirų durų dienas moksleiviams. Kvietė dalyvauti mokytojus bei 11-12 klasių moksleivius,

besidominčius dizainu, fotografija bei teatru.

https://www.youtube.com/watch?v=4w5K4HAM6so







Kūrybinių dirbtuvių / atvirų durų dienų metu moksleiviai iš įvairių mokymo įstaigų, taip pat ir

iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos (Rozanovaitė Elžbieta Upė IVg, Sarnickaitė Gintarė IVf,
Tarasovaitė Justina IVd, Černiauskaitė Ugnė IIIf) turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus

dizaino kolegijos vykdomomis studijų programomis bei stojimo sąlygomis, apžiūrėti kolegijos
materialinę bazę (patalpas, įrangą, bibliotekos fondus ir pan.) bei sudalyvauti kūrybinėse

dirbtuvėse.

Dovilė Džervutė, Grafinių komunikacijų katedros vedėja, pristatė studijų programas



Moksleiviai iš įvairių mokyklų supažindinami su VDK erdvėmis



Šioje didelėje erdvėje (LOFTE) yra išdėstytos valgymo, poilsio, darbo, mokymosi, susitikimų,
bendravimo ir kitos erdvės







Biblioteka





Bibliotekininkė Sandra Mališauskaitė (kairėje), Informacinio skyriaus vedėja
Živilė Vasilevskienė (dešinėje)

Erdvė tapymui



VDK interjero detalės



VILNIAUS DIZAINO KOLEGIJOS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS MOKSLEIVIAMS



Pirmoje dirbtuvių dalyje moksleiviai mokėsi kurti PLAKATĄ



Lektorius Mindaugas Jakas (leidinių dizaino dėstytojas) mokė pasidaryti plakatą

Užduotis: sukurti plakatą pagal duotus posakius, jiems suteikiant kitą reikšmę







Priemonės kurti plakatą







Kūrybinis procesas























Elzės ir Gintarės sudaryti posakiai plakatui
POSAKIAI: “Griebk jautį už ragų” ir “Ramus, kaip belgas”



Justinos sudaryti posakiai plakatui

POSAKIAI: “Aukštas, kaip kaminas, durnas, kaip avinas” ir “Obuolys nuo obels netoli rieda”



Ugnės sudaryti posakiai plakatui
POSAKIAI: “Kas nerizikuoja, tas negeria sampano” ir “Neperšokęs per griovi, nesakyk op”



VISI DARBAI







Po pietų pertraukos įvyko II - oji dirbtuvių dalis “Klasės - mokslo erdvės transformacija”



Justina Jankauskaitė – Jurcikienė (direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai) pristatė VDK
programas, o lektorius Karolis Kyzikas (interjero dizaino katedros vedėjas) vedė

“Klasės - mokslo erdvės transformacija” dirbtuves, kuriose kalbėjo, kad kiekvienas žmogus (ir

ne tik) yra dizaineris, svarbu procesas ir turimos žinios, taip pat kuo skiriasi profesionalus
dizaineris nuo neprofesionalaus, koks interjero dizaino procesas, o taip pat kuo skiriasi klasės

interjeras prieš šimtą metų ir dabar ir kokią galima sukurti šiuolaikinę mokymosi erdvę dabar



UŽDUOTIS
“Klasės - mokslo erdvės transformacija”


