
Jaunimo vasaros mokymų „Stiprūs įvairovėje“ programa  
2021 m. 
  

2021 m. birželio 2 – 6 d.  
Klaipėdoje 

 

Renginyje su jaunuoliais nuolatos dirbs 2 mokymų vadovai ir 1 koordinatorius, taip pat bus pasitelkiami išoriniai specialistai, ekspertai. Didžioji dalis 

programos vyks lauko palapinėje (paviljone), tačiau esant blogam orui ji gali būti perkelta į patalpas, išlaikant reikiamą patalpų plotą ir kitus reikalavimus. 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje, siekiant užtikrinti maksimalią dalyvių apsaugą nuo COVID-19. 

 

Birželio 19-ą dieną Klaipėdoje vyks jaunimo organizuojamas renginys, kuriame bus galima dar kartą susitikti mokymuose surastus draugus, susipažinti su 

ankstesnių metų dalyviais. 

 

 I diena II diena III diena IV diena V diena 

9:00 – 10:30 Atvykimas į renginį, 

susipažinimas su vadovais.  

 

Registracija (temperatūros 

matavimas ir kitos privalomos 

procedūros).  

Žygio eigos pristatymas ir 

tikslų išsikėlimas, maršrutų 

pasirinkimas 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Įvadas į savanorišką 

veiklą ir jaunimo 

lyderystės programą 

„Social Breeze“ 

 

10:30 – 11:00 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

11:00 – 12:30 Susipažinimas, įvadas į 

mokymus. 

Įvadas į aktyvų jaunimo 

dalyvavimą 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Susitikimas su JRD prie 

SADM: diskusija apie 

savanorišką veiklą 

 

12:30 – 13:30 Pietūs Pietūs Pietūs ant laužo  Pietūs 

13:30 – 15:00 Artimesnis susipažinimas su 

grupe,  lūkesčių mokymams 

formulavimas. 

Pažintis su Lietuvos 

kariuomene  

 

Pasiruošimas žygiui I 

Žygis Atviras ratas diskusijoms Renginių savivaldybėse  

planavimo pradžia 

 

15:00 – 15:30 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

15:30 – 17:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Pasiruošimas žygiui II 

 

 

Žygis ir jo aptarimas Atviras ratas diskusijoms Įsivertinimas ir 

atsisveikinimas 

17:00 – 17:30 Kakavinė Kakavinė Kakavinė Kakavinė Programos pabaiga 

17:30 – 19:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Dienos refleksija ir maršruto 

planavimas 

Dienos refleksija  

 



Jaunimo vasaros mokymų „Stiprūs įvairovėje“ programa  
2021 m. 
  

2021 m. birželio 9 – 13 d.  

Baltojoje Vokėje 
 

Renginyje su jaunuoliais nuolatos dirbs 2 mokymų vadovai ir 1 koordinatorius, taip pat bus pasitelkiami išoriniai specialistai, ekspertai. Didžioji dalis 

programos vyks lauko palapinėje (paviljone), tačiau esant blogam orui ji gali būti perkelta į patalpas, išlaikant reikiamą patalpų plotą ir kitus reikalavimus. 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje, siekiant užtikrinti maksimalią dalyvių apsaugą nuo COVID-19. 

 

Birželio 18-ą dieną Šalčininkuose vyks jaunimo organizuojamas renginys, kuriame bus galima dar kartą susitikti mokymuose surastus draugus, susipažinti su 

ankstesnių metų dalyviais. 

  

 I diena II diena III diena IV diena V diena 

9:00 – 10:30 Atvykimas į renginį, 

susipažinimas su vadovais.  

 

Registracija (temperatūros 

matavimas ir kitos privalomos 

procedūros).  

Žygio eigos pristatymas ir 

tikslų išsikėlimas, maršrutų 

pasirinkimas 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Įvadas į savanorišką 

veiklą ir jaunimo 

lyderystės programą 

„Social Breeze“ 

 

10:30 – 11:00 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

11:00 – 12:30 Susipažinimas, lūkesčių 

mokymams formulavimas, 

mokymosi iš patirties modelio 

pristatymas 

Įvadas į aktyvų jaunimo 

dalyvavimą 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Susitikimas su JRD prie 

SADM: diskusija apie 

savanorišką veiklą 

 

12:30 – 13:30 Pietūs Pietūs Pietūs ant laužo  Pietūs 

13:30 – 15:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Pažintis su Lietuvos 

kariuomene  

 

Pasiruošimas žygiui I 

Žygis Susitikimas su Kultūros 

ministerija: diskusija apie 

knygų piratavimą 

 

Renginių savivaldybėse  

planavimo pradžia 

 

15:00 – 15:30 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

15:30 – 17:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Pasiruošimas žygiui II 

 

 

Žygis ir jo aptarimas Lauko žaidimai Įsivertinimas ir 

atsisveikinimas 

17:00 – 17:30 Kakavinė Kakavinė Kakavinė Kakavinė Programos pabaiga 

17:30 – 19:00 Dienos refleksija  

 

Dienos refleksija ir maršruto 

planavimas 

Dienos refleksija  

 



Jaunimo vasaros mokymų „Stiprūs įvairovėje“ programa  
2021 m. 
  

2021 m. rugpjūčio 9 – 13 d.  
Trakuose 

 

Renginyje su jaunuoliais nuolatos dirbs 4 mokymų vadovai ir 2 koordinatoriai, taip pat bus pasitelkiami išoriniai specialistai, ekspertai. Didžioji dalis 

programos vyks lauko palapinėje (paviljone), tačiau esant blogam orui ji gali būti perkelta į patalpas, išlaikant reikiamą patalpų plotą ir kitus reikalavimus. 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje, siekiant užtikrinti maksimalią dalyvių apsaugą nuo COVID-19. 

 

Rugpjūčio 20-ą dieną Kaune vyks jaunimo organizuojamas renginys, kuriame bus galima dar kartą susitikti mokymuose surastus draugus, susipažinti su 

ankstesnių metų dalyviais. 

 

 I diena II diena III diena IV diena V diena 

9:00 – 10:30 Atvykimas į renginį, 

susipažinimas su vadovais.  

 

Registracija (temperatūros 

matavimas ir kitos privalomos 

procedūros).  

Žygio eigos pristatymas ir 

tikslų išsikėlimas, maršrutų 

pasirinkimas 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Įvadas į savanorišką 

veiklą ir jaunimo 

lyderystės programą 

„Social Breeze“ 

 

10:30 – 11:00 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

11:00 – 12:30 Susipažinimas, lūkesčių 

mokymams formulavimas, 

mokymosi iš patirties modelio 

pristatymas 

Įvadas į aktyvų jaunimo 

dalyvavimą 

Žygis Medijų raštingumo 

dirbtuvės  

Susitikimas su JRD prie 

SADM: diskusija apie 

savanorišką veiklą 

 

12:30 – 13:30 Pietūs Pietūs Pietūs ant laužo  Pietūs 

13:30 – 15:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Pažintis su Lietuvos 

kariuomene  

 

Pasiruošimas žygiui I 

Žygis Susitikimas su Kultūros 

ministerija: diskusija apie 

knygų piratavimą 

 

Renginių savivaldybėse  

planavimo pradžia 

 

15:00 – 15:30 Arbata Arbata Arbata  Arbata 

15:30 – 17:00 Komandinės užduotys lauke 

(„Socialinio suflerio“ nuotykių 

trasos) 

Pasiruošimas žygiui II 

 

 

Žygis ir jo aptarimas Lauko žaidimai Įsivertinimas ir 

atsisveikinimas 

17:00 – 17:30 Kakavinė Kakavinė Kakavinė Kakavinė Programos pabaiga 

17:30 – 19:00 Dienos refleksija  

 

Dienos refleksija ir maršruto 

planavimas 

Dienos refleksija  

 


