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I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas

Trumpa projekto veiklos apžvalga

Esminiai veiklos rezultatai

Komandos klimato
formavimo žaidimai

Dalyviai kelionės į stovyklą autobusu metu žaisdami klimato formavimo
žaidimus turėjo galimybę vienas kitą geriau pažinti, susibendrauti, jau
kelionės metu.

Studentai vieni kitus geriau pažino.

Komandos formavimo
žaidimai

Atvykę dalyviai į stovyklą žaisdami komandos formavimo žaidimus turėjo
galimybę vienas kitą geriau pažinti, susibendrauti.

Studentai vieni kitus geriau pažino.

Fiziškai aktyvūs
komandiniai žaidimai

Atvykę dalyviai į stovyklą žaisdami fiziškai aktyvius komandos formavimo
žaidimus turėjo galimybę vienas kitą geriau pažinti, susibendrauti bei ugdyti
savo fizinį pajėgumą.

Studentai vieni kitus geriau pažino bei ugdė
fizinį pajėgumą.

Kūrybinės dirbtuvės

Stovyklos dalyviai kanceliarinių priemonių pagalba dekoravo savo
marškinėlius bei piešė komandos vėliavą, fotografas fotografavo dirbtuvių
akimirkas.

Dalyviai ugdė savo kūrybiškumą.

Treniruotė su sporto klubo

Pirmakursiai rytinės karate treniruotės metu ugdė savo fizinį pajėgumą,

Stovyklos dalyviai atlikę rytinę mankštą
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treneriu

discipliną, susikaupimą bei emocijų valdymą.

buvo fiziškai pasiruošę aktyvios dienos
veikloms.

Inovatyvios veiklos su
pripučiamais atrakcionai

Į dienos programą buvo įtrauktos pramogos su atrakcionais, pripučiamomis
pramogomis, studentai rato principu dalyvavo varžybose ant atrakcionų,
fotografas fotografavo pramogas.

Studentai vieni kitus geriau pažino bei ugdė
fizinį pajėgumą ir patobulino savo įgūdžius
dirbti komandoje.

Stovyklos metu vykdoma
mentorystė

Kiekvienai pirmakursių komandai buvo paskirtas mentorius, lydintis savo
komandą visos stovyklos laikotarpiu.

Dalyviai susipažino su aukštesnių kursų
studentais.

Socializacija

Vakarinės dalies metu didžėjų leidžiama grojo muzika, vakaro vedėjas
pravedė protmūšį, projekto partneriai Lietuvos karo akademija pristatė savo
veiklas. Projekto partneriams, kaip padėka, skatinanti bendradarbiavimą,
buvo įteiktos valgomos puokštės.

Dalyviai susipažino su LSU SA nariais,
aukštesnių kursų studentais bei projekto
partneriais.

Diskusija - paskaita su
Lietuvos studentų sąjungos
atstovais

Atvyko Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Paulius Vaitiekus ir
pravedė pirmakursiams integracinę paskaitą apie Lietuvos studentų sąjungos
vykdomas veiklas.

Pirmakursiai supažino su bendruomene,
jungiančia visą Lietuvos studentiją.

Pokalbiai su universiteto
bendruomenės atstovais
neformalioje aplinkoje

Paskaitą apie Lietuvos sporto universitete puoselėjamas vertybes bei
tradicijas pirmakursiams pravedė universiteto rektorė Diana Rėklaitienė ir
studijų prorektorė Jūratė Požerienė, fotografas įamžino susitikimo akimirkas.

Po neformalaus pokalbio su universiteto
atstovais, studentai aiškiau suprato, kokia
kryptimi juda universitetas, kokie jo tikslai.

Treniruotės su LSU
dėstytojais

Lietuvos sporto universiteto dėstytoja Milda Treigienė pravedė aerobikos
treniruotę pirmakursiams.

Studentai susipažino su universiteto
dėstytoja bei ugdė savo fizinį pajėgumą.

Pilietiškumą skatinančios
veiklos su Lietuvos karo
akademijos (toliau- LKA)
kariūnais

LKA atstovai supažindino pirmo kurso studentus su pilietiškumą
skatinančiomis veiklomis bei skatino prie jų prisijungti, iniciavo diskusiją
apie Lietuvos kariuomenės veiklas.

Po susitikimo su LKA, studentai suprato
poreikį prisiimti ir atlikti savo pareigas,
reikalingas valstybės ar visuomenės bendrai
gerovei kelti.

Diskusija apie pilietiškumą

Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybės prezidentė Miglė Julija
Dudėnaitė iniciavo diskusiją apie pilietiškumą bei jo skatinimą visuomenėje,

Studentai susipažino su veiklomis,
skatinančiomis pilietiškumą, Lietuvos sporto
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universitete.

Neformali veikla

Orientacinių varžybų metu dalyviai punktuose atliko įvairias užduotis, žaidė
žaidimus padedančius vienas kitą geriau pažinti, fotografas įamžino veiklų
akimirkas.

Studentai vieni kitus geriau pažino bei ugdė
fizinį pajėgumą ir patobulino savo įgūdžius.
dirbti komandoje.

Į mentorystę įtraukti
alumni

Mentoriai su savo komandų nariais pasidalino savo karjieros keliu, kaip
sekėsi studijuoti bei rasti darbo vietą baigus studijas.

Pirmo kurso studentai susipažino su
karjieros galimybėmis, baigus studijas.

II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:
Nuoroda į renginio nuotraukas:
https://www.facebook.com/426796630731385/posts/4371763949567947/

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo

