Kviečia moksleivius pabūti studentais

Jau trečius metus iš eilės Lietuvoje rengiamas projektas „Moksleivi, pabūk studentu!“ kviečia
moksleivius susipažinti su studentišku gyvenimu – lankyti paskaitas, dalyvauti universiteto
organizacijų veikloje, įvertinti gyvenimą bendrabučiuose ir galbūt apsispręsti, kokią studijų
programą pasirinkti. Tai – vienintelis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje.

„Mokytojai skatina atsakingai žvelgti į mokslus, tėvai primena, kad teks sukti galvą, kaip
išgyventi suaugusiųjų pasaulyje. Tuomet iškyla dilema – kokias studijas pasirinkti? Klausyti
širdies šauksmo ir siekti svajonės, ar būti realistu ir rinktis tai, kas naudinga, bet ne visada skirta
tau? Tiesiame pagalbos ranką – padėsime apsispręsti, kokiu gyvenimo keliu pasukti, bei pajusti,
ką reiškia būti tikru studentu“, – paaiškino projektą organizuojančios Vytauto Didžiojo
universiteto Studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus.

Praėjusiais metais projekto dalyviai buvo išrinkti pagal didžiausią motyvaciją ir norą pažvelgti į
netolimą ateitį. Kaip galima spręsti iš pavadinimo, projekto metu moksleiviai niekuo nesiskiria
nuo studentų: jie tampa akademinės bendruomenės dalimi, kartu su studentais lanko
specialybines bei pasirenkamąsias paskaitas, dalyvauja popaskaitinėje ir VDU organizacijų
veikloje. Kaip ir pernai, šiemet moksleiviai galės iš arčiau susipažinti su pasirinktomis studijų
programomis, įvertinti studijų kokybę ir dėstomų dalykų įvairovę, apsilankyti bendrabučiuose ir
kitose universiteto erdvėse.

Nepasiklysti tarp universiteto labirintų, aplankyti įdomiausias paskaitas, susipažinti su studentais
ir dėstytojais bei pajusti tikrą studentišką gyvenimą moksleiviams padės mentoriai, kurie
rūpinsis asmenine kiekvieno dalyvio darbotvarke bei atsakys į visus iškilusius klausimus.

Projektas „Moksleivi, pabūk studentu!“ bus vykdomas tris savaites: spalio 21–25 d., lapkričio
4–8 d. ir lapkričio 18–22 d. Dalyvauti kviečiami 10–12 klasių moksleiviai – jie gali registruotis
užpildydami anketas internete ( http://goo.gl/wcPT0V ) iki spalio 7 dienos. Laimingieji bus
išrenkami atsižvelgiant į motyvacinį laišką, mokslo, kultūros bei sporto pasiekimus.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu ( infovdusa@gmail.com ), VDU Studentų atstovybės
tinklalapyje (
http://www.vdusa.
lt
) ir „Facebook“
puslapyje (
https
://www.facebook.com/VduStudentuAtstovybe
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).

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos moksleivių sąjunga ir „Tavo
mokykla“ (TAMO).

Daugiau informacijos teikia:

Justinas Petkus

Studentų atstovybės prezidentas

Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27–201, LT-44249, Kaunas

El. paštas: prezidentas@sa.vdu.lt

Tel.: (8 37) 327 971

Faks.: (8 37) 327 971
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Tinklalapis: http://www.vdusa.lt
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