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Švietimo, ugdymo, kultūros įstaigoms ir organizacijoms 
Jaunimo iniciatyvinėms grupėms, neformalaus švietimo būreliams, 

studijoms, atviroms erdvėms ir visoms bendruomenėms 

 
 2019.09.02 

 

 
 

Kviečiame jus prisijunti prie moksleivių pilietiškumo projekto „Virtualus 

manekenas“, skatinančio mokinių užimtumą, veiklų ir naujų iššūkių. 
Tapkite jo dalyviais bei kartu auginkime socialinių lyderių komandas, 

darančias gerus darbus savo krašte, mieste, bendruomenėje.  

 

Projektas laimėjo Lietuvos neformaliojo švietimo centro skelbtą konkursą ir 
veiklas vykdo jau nuo vasaros. I etapo veiklos jau įvyko, atsiliepimai puikūs, 

vaikų ir mokytojų įsitraukimas įkvėpė ir mus. Apie tai informaciją rasite: FB 

paskyroje Virtualus manekenas. 
 

 

Mielai kviečiame prisidėti prie projekto vykdymo, o mes prisidėsime prie 
jūsų ir moksleivių ugdymo ir gerų darbų bei pilietiškumo pamokų su 

naujausiomis ir inovatyviomis žiniomis. Projekto veiklų pristatymas ir 

nuostatai žemiau. 
 

 

 

 

 

 

 

Projektą vykdo VšĮ „Pajautos grupė“ partnerystėje su VšĮ „Europos moterų 

verslo vadyba“ (EWMD Lithuania) bei rėmėju Vilniaus Verslo Kolegija. 
 

 

Pagarbiai, 

Virginija Dambrauskienė 

Direktorė 
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MOKSLEIVIŲ  PROJEKTO „VIRTUALUS MANEKENAS“ NUOSTATAI 

 

I. Bendrosios nuostatos 
1. Šis projektas – tai neformaliojo švietimo pilietiškumo projektas 14 -17 

metų moksleiviams. 

2. Projektas vykdomas 7 savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus raj., 

Elektrėnų raj., Kauno m., Kauno raj., Širvintų raj., Anykščių raj. 

3. Projekto vykdytojas – VšĮ Pajautos grupė. Parneris - VšĮ „Europos 

moterų verslo vadyba“ (EWMD Lithuania)  ir rėmėjas - Vilniaus Verslo 

kolegija. 

II. Projekto tikslai 
1. Bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei 

švietimo įstaigomis užtikrinti vaikų socializacijos gerinimą, skatinti jų 

pilietiškumą ir saviraišką. 

2. Ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas stiprinant pilietinę savimonę, 

pradedant nuo savęs ir savo talentų, gebėjimų pažinimo, savimonės 

formavimo ir skatinti norą palaikyti geranoriškus santykius su 

aplinkiniais, suvokiant žmonių įvairovę.  

3. Ugdant bendruomeniškumą ir įvairovės suvokimą skatinti gebėjimą 

savarankiškai spręsti kylančias problemas kolektyve ir 

bendruomenėje bei paskatinti savanorystei. 

 

III. Projekto uždaviniai 
1. Skatinamos pilietinės veiklos. 

2. Inicijuojami inovatyvūs savęs pažinimo ir komandinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo mokymai ir užsiėmimai.   

3. Inicijuojama ir vykdoma komandinė veikla, gerinanti vietos 

bendruomenės problemų sprendimą.  

4. Skatinama savanorystė. 

5. Surengiamas įtaigiausios ir labiausiai motyvuotos komandos, 

realizavusios savo pilietiškumą atspindinčią akciją ar veiklą,  

konkursas. 
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6. Surengiamas internetinis vebinaras „Moksleivio Sėkmės kalendorius“ 

– tolesnių veiklų planavimui ir saviraiškai, mokant dirbti su tikslais ir 

veiklų planavimu. 

7. Surengiama baigiamoji konferencija, pristatant atliktus projekto metu 

komandų darbus bei apdovanojamos aktyviausios komandos bei 

išrenkama Pilietiškiausia socialinių lyderių komanda. 

IV. Konkurso organizavimas 
1. Konkurse gali dalyvauti visi, užsiregistravę į projektą „Virtualus 

manekenas“. Dalyvauti gali ir komandos, ir pavieniai moksleiviai su 

vadovais ar atsakingais mokytojais. 

2. Konkurso sąlygos, užduotys, darbų formos ir vertinimo kriterijai bus 

pristatyti visoms užsiregistravusioms komandoms. 

3. Konkurso vertintojai - projekto partneris VšĮ „Europos moterų verslo 

vadyba“. 

V. Projekto veiklų planas 
 

EIL. 

NR. 

DATA 

(metai, mėnuo 

ir diena) 

VEIKLOS PAVADINIMAS 

1.  
Iki 

2019.09.30 

Vykdomi pirmieji mokymai, komandos formavimo 

renginiai, mentorių darbas regionių įstaigose su 

moksleiviais, mokytojais ir komandų vadovais 

2.  
Iki 

2019.10.30 

Tęsiami mokymai ir vykdomi papildomi susitikimai, 

komandos formavimo renginiai bei komandos vykdo 

savo pilietiškumo veiklas 

3.  
Iki 

2019.11.10 

Darbų ir veiklų pristatymų siuntimas konkurso 

organizatoriams 

4.  2019.11.15 Konkurso rezultatų skelbimas internetinėje erdvėje  

5.  
Iki 

2019.12.01 

Parodos ir konferencijos organizavimas ir pravedimas 

laimėtojo mieste 

6.  
Iki 

2019.12.05 
Internetinio vebinaro pravedimas 
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VI. Baigiamosios nuostatos 
1. Konkurso nuostatai sudaryti pagal projekto paraišką  Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centrui. 

2. Visa informacija apie projektą yra viešinama FB Virtualus manekenas 

paskyroje, partnerio EWMD Lithuania FB paskyroje ir projekto 

informacinių rėmėjų spausdinamuose laikraščiuose „Elektrėnų žinios“ 

ir „Širvintų kraštas“, projekto dalyvių įstaigų ir organizacijų 

internetinėse svetainėse. Dalyviai neprieštarauja su jų veiklų 

viešinimu. 

3. Laimėtojai apdovanojami rėmėjų prizais. 

4. Projekte dalyvaujantys komandų mokytojai ir vadovai turės progą 

ypatingomis sąlygomis dalyvauti tobulinimosi seminarų kurse 

„Modernioji neuropedagogika“. 
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Priedas Nr.1 

PROJEKTO „VIRTUALUS MANEKENAS“ DALYVIO PARAIŠKA 

1. Rajonas, miestas 

 

 

 

2. Įstaigos pavadinimas 

 

 

3. Mokytojo / vadovo/ 

atsakingo suaugusio 

vardas, pavardė 

 

4. Adresas, telefonas 

El. paštas 

 

 

5. Planuojamas dalyvių 

skaičius 

 

 
6. Organizacijos vadovo 

vardas, pavardė, kontaktai 

 

 

7. Pageidaujančių tobulinti 

žinias “Moderniosios 

Neuropedagogikos” 18 val. 
kurse (šeštadieniais) 

pedagogų ir vadovų 

skaičius.  
(I blokas jau – 2019. 10.05 

Vilniuje) 

 

 

Organizacijos vadovas                                ________________________________ 

A.V                                     Parašas             Vardas, pavardė 
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Registruokite savo komandą į projektą  ir siųskite paraišką el. paštu: 

virtualusmanekenas@gmail.com iki 2019 m. rugsėjo 15 d., nurodant 

kontaktinį asmenį ir telefoną, o mes su jumis susisieksime. 

 

P.S. dėl platesnės informacijos apie projekto veiklas, galimybes ir 

Neuropedagogikos tobulinimosi kursą kreipkitės  el. paštu: 

virginija.dambrauskiene@gmail.com ar telefonu +370 698 16464  
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