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I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO TEIKĖJĄ 

 

1. Projekto pavadinimas    SEU lyderių  akademija 

 

 

2. Pareiškėjo duomenys:  

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, 

pareigos 

Saulė Šerėnienė, direktorė 

Juridinio asmens kodas 303228720 

Būstinės adresas Pelesos g. 13-39, LT-02114, Vilnius 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu) 862089046 

Faksas (su tarpmiestiniu kodu) Nėra 

Elektroninis paštas info@socped.lt , saulesereniene@gmail.com 

Interneto svetainės adresas www.socped.lt 

Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei 

projektas  įgyvendinamas keliose vietose, 

nurodykite visus adresus) 

Pušyno st. 6, Aukštadvaris 

LT-21034 Trakų r. 

Banko duomenys (pavadinimas, kodas, 

atsiskaitomosios sąskaitos numeris) 
LT 344010051001884009 (DNB bankas) kodas 

40100 

 

3. Projekto vadovo duomenys:  

Vardas ir  pavardė Jolanta Vengalienė 
Darbovietės pavadinimas Kauno Dainavos pagrindinė mokykla 

Pagrindinės pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Darbovietės adresas Partizanų g. 118, 50368, Kaunas 
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu) 8~37 31 20 24 
Faksas (su tarpmiestiniu kodu) 8~37 31 20 24 
Elektroninis paštas dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt 
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4. Projekto vykdytojo (-ų) duomenys (pridedami CV): 

Vardas ir pavardė Saulė Šerėnienė, Jolanta Vengalienė, Tomas Morkūnas 
Kontaktai (tel., el. p.) 862089046, saulesereniene@gmail.com  

868215375 j.vengaliene@yahoo.com 
862104547 morkunas.tm@gmail.com 

 

 

5. Projekto partneriai 

Juridinio asmens pavadinimai 

 

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla 

Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla 

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla 

Pasvalio specialioji mokykla 

Joniškio raj. Gataučių M.Katiliūtės mokykla 

Bendradarbiavimo statusas Partnerystė 

Vaidmuo projekte Lygiaverčiai socialiniai partneriai  

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

8. Trumpas projekto aprašymas (iki 2000 ženklų) 

Mokiniai dalyvaudami edukaciniuose savikūros užsiėmimuose įvairiose aplinkose plės savęs įsisąmoninimo 

erdvę: nuo aš iki mes. Fiksuodami aplinką nuotraukose, kurs sėkmingų patirčių istorijas, įtakojančias 

tarpusavio santykius. Veiklos orientuotos į: 

- savęs pažinimą; 

- gebėjimą valdyti emocijas; 

- socialinį sąmoningumą; 

- socialinius įgūdžius 

atsispindės mokinių dienoraščiuose, piešiniuose, projektiniuose darbuose, nuotraukose. Daug dėmesio bus 

skiriama žmogaus santykių plėtrai. Vaikams, kad užaugtų psichologiškai sveiki ir laimingi, 

reikia išugdyti aukštą pagarbos sau ir kitiems jausmą. Būti laimingu – tai būti saugiu, būti suprastu, būti 

reikalingu. Sugebėjimas reikšti jausmus, vadovauti ir motyvuoti kitus, rodyti empatiją, veiksmingai 

spręsti konfliktus- pirmojo etapo tikslas. II etapas – savarankiškas savęs matymas, įprasminimas socialinėje 

aplinkoje, minčių raiška el.erdvėje. III etaaps – darbas( veikla) drauge. Projektinių darbų pristatymas, 

nuotraukų parodos „Aš ir mes“ organizavimas, edukacinių aktyvių užsiėmimų organizavimas. Puoselėdami 

ryšius su draugiškais bendraamžiais ir rūpestingais suaugusiaisiais,  demonstruodami sveiko gyvenimo 

modelį, remiantis savanoriška veikla mokiniai geriau save pažins, ugdysis tokias esmines savybes, kaip 

patikimumas, atsakomybė, geranoriškumas. 

 

9. Projekto dalyviai 
5-ųjų  ir 7 ųjų  klasių mokiniai 

6. Projekto tikslas, uždaviniai:  

Tikslas  diegti  ir stiprinti, tęsiant mokyklose  pradėtą inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo metodiką LIONS QUEST, padėti mokiniams pažinti save, įprasminti neįprastoje 

socialinėje aplinkoje, neformaliose aplinkose motyvuoti savikūrai, kuriant palankių tarpusavio santykių 

kultūrą. 

Uždaviniai 

1. Tęsti mokyklose diegiamos metodikos idėjas neformalioje aplinkoje. 

2. Padėti mokiniams save geriau pažinti, įprasminti, kuriant bendraamžių tarpusavio santykių 

kultūrą.  

3. Skatina susiformuoti ilgalaikius socialinius ir emocinius įgūdžius, kurie įtakos sėkmingą 

mokymosi motyvaciją. 

4. Lavinti vaikų emocinį intelektą ir laimės jausmą. 

7. Projekto trukmė (mėn.) 3 mėnesiai 

mailto:saulesereniene@gmail.com
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10. Preliminarus dalyvių skaičius 200 vaikų 5-7 jų klasių moksleiviai 

 

11. Projekto veiklų planas (veiklų vykdymo grafikas sudaromas nuo Sutarties pasirašymo datos) 

I mėnuo  Aktyvi stovykla  

II mėnuo Savarankiškas ugdymasis fiksuojant nuotraukomis socialinę aplinką, projektų kūrimas. 

III mėnuo Aktyvi stovykla. Paroda, Projektų pristatymas. Media konferencija apie veiklas. 

Praktikumas apibendrinimas gamtoje.  

12. Projekto prioritetai  

 socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: 

-gebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas; 

-impulsyvumo kontrolė ir gebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių 

poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms; 

-impulsyvumo kontrolė ir gebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių 

poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms; 

-impulsyvumo kontrolė ir gebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių 

poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms; 

 akivaizdus veiksmingumas savikūroje; 

13. Preliminarus dalyvių skaičius 125 5-ųjų klasių mokiniai, 75 7 –ųjų klasių vaikai; 

III. PROJEKTO IŠLAIDOS 

14. Pateikite išsamią informaciją apie išlaidas: 

Nr. Išlaidų paskirtis Išlaidų detalizavimas 
Prašoma 

suma 

1.  Video paslaugos Montavimas veiklų video 

medžiagos 

1000 

2.  Ugdymui skirtos priemonės  Sporto inventorius 

 ( kamuoliai, startreko 

kilimėliai, šokdynės) 

1000 

3.  Kitos prekės (pvz., kanceliarinės, ūkio 

prekės); 

Pieštukai, flomasteriai, guašo, 

akrilo dažai, trintukai, klijai, 

laikikliai sąsagos, popierius). 

Ūkio priemonės 

1500 

4.  Projekto dalyvių maitinimas ir nakvynė Nakvynės ir maitinimo 

paslaugos Trakų sodyboje  

( pagal sutartus  su savininkais 

įkainius) 

2000 

5.  Transporto išlaidos  Kuro išlaidos vaikų atvežimui ir 

parvežimui 

2500 

6.  Asociacijos lėšos edukacinėms veikloms 

įgyvendinti  

Parodos priemonių pirkimas 

 ( rėmeliai, laikikliai, stendai) 

500 

7.  Metodinės priemonės leidyba Vaikų veiklų knygutės leidyba 1500 

 IŠ VISO: 10 000 Lt.  

 

Pridedami dokumentai: 

Registracijos pažymėjimo kopija(-os). 

Vykdytojo (-ų) CV. 

Bendradarbiavimo sutarties (-ių), raštų  kopija (os). 
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Pareiškėjo vadovas ____________________                                  ___________________ 

A.V.                                (Vardas, pavardė)                 (Parašas) 

 

Projekto vadovas ______________________           ____________________ 

          (Vardas, pavardė)                 (Parašas) 

 

 

Projekto finansininkas ______________________                             ____________________ 

         (Vardas, pavardė)                 (Parašas) 

 

 

 

 

 

 


