Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos
aprašo
3 priedas
PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto poreikio
pagrindimas

Projekto tikslas
Projekto dalyviai, dalyvių
skaičius
Projekto veiklos
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Siekiant sėkmingo projektinės veiklos tęstinumo aktyvios integracinės stovyklos veiklos padės asocijuoti moksliškai
pagrįstą judėjimo teikiamą malonumą su žinių įgijimu, naujų potyrių išgyvenimu, išsaugant šį ryšį ilgalaikėje
perspektyvoje. Tokiu būdu stovyklos specifiškumas paįvairins bendrųjų kompetencijų ugdymo formas, skatinant
pirmakursius būti savarankiškais, atsakingais, sąmoningais, žingeidžiais, gebėti sklandžiai komunikuoti tarpusavyje,
bendradarbiauti, atstovauti savo interesus universitete, gvildenti idėjas bei imtis jų įgyvendinimo.
Užpildydami stovyklos dienotvarkę judriomis intelektinių sugebėjimų reikalaujančiomis užduotimis tvirtiname, jog LSU
SA projekto unikalumas glūdi visapusiškame savęs lavinime, siekiant darnos tarp kūno ir proto, naudingų, psichologinę ir
fizinę būklę gerinančių įpročių formavime jaunimui patrauklioje formoje.
Skatinti studentus bendradarbiauti tarp skirtingų profesijų studentų, skatinti aktyvų pilietiškumą bei didinti studentų
sąmoningumą įsitraukiant į universiteto veiklas.
Sporto, sveikatingumo, reabilitacijos, vadybos studijų kryčių 101–200 studentų.
Aukšteniųjų kursų studentų mentorystė pirmakursiams.
Susipažinimo žaidimai.
Žaidimai skirti susipažinti su skirtingomis studijų programos, siekiant bendradarbiavimo tarp studentų.
Pilietiškumą skatinančios kūrybinės ir fizinės veiklos su Lietuvos karo akademijos (toliau - LKA) studentų atstovais.
Paskaita ir protmūšis apie studento pareigas ir teises.
Orentacinės apie universitetą.
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Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai

Projekto partnerių
pavadinimai

Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Pokalbiai su alumniais, patirties pasidalinimas.
Socializacija.
Simuliacija apie vidinius universiteto procesus.
Diskusija su LSU rektore ir prorektore
LSU SA pristatymas, susipažindinimas su veikla
Diskusija apie pilietiškumą, tradicijų puoselėjimą.
Veiklos skatinančios komandiškumą, fizinį aktyvumą, kantrybę (batutai, lazeriai, sumo kostiumai, mankšta).
Diskusija su Lietuvos studentų sąjungos (toliaus – LSS) atstovais.
Šios integracijos stovyklos metu tikimasi, jog LSU pirmo kurso studentų susipažins su būsimais bendrakursiais, LSU SA
nariais, universiteto bendruomenės atstovais, taip pat susipažins su universiteto vidaus tvarka ir įgys žinių apie universitete
vykstančius procesus. Kartu su mūsų partneriais LKA vykdysime veiklas skatinančias pilietiškumą ir taip tikimasi, jog
studentai supras poreikį prisiimti ir atlikti savo pareigas, reikalingas valstybės ar visuomenės bendrai gerovei kelti,
palaikyti ar atstatyti nesiekiant asmeninės naudos ir pelno. Pirmo kurso studentams naudinga pabendrauti su tą pačią
studijų programą pasirinkusiu vyresniųjų kursų studentu, esančiu iš LSU SA narių, vykdomos mentorystės ir įvairių
žaidimų metu.
Renginio pabaigoje vykdysim gyvą refleksiją, taip pat praėjus kelioms savaitėms darysime apklausą, skirtą įvertinti ar
pirmakursiais dalyvavę stovykloje lengviau integravosi į ubiversiteto bendruomenę lyginant su nedalyvavusiais stovykloje.
Vytauto Didžiojo universiteto student atstovybė, Lietuvos studentų sąjunga, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos Studentų atstovybė.
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