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Idėja

Projekto idėją atspindi mintis: 

,,Yra tik viena vertybė – tai 
žmogaus ryšys su žmogumi.“  

A. de Sent Egziuperi



Dalyviai

• Kauno ,,Vyturio” gimnazija

• Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

• Tauragės ,,Šaltinio” progimnazija

• Kelmės specialioji mokykla

• Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla

• Kelmės ,,Kūlverstuko” lopšelis- darželis 

• Kelmės rajono Šaukėnų vlado Pūtvio Putvinskio 
gimnazija

• Jurbarko Naujamiesčio progimnazija



• Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

• Kelmės ,,Kražantės” progimnazija

• Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 

• Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 
Vaiguvos skyrius

• Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

• Kelmės rajono Pakražančio gimnazija

• Kelmės Graičiūno gimnazija

• Kelmės ,,Aukuro” pagrindinė mokykla



• Kauno Erudito licėjaus

• Kauno 11- osios gimnazijos



Dalyvių amžius

• Jauniausias – 5 metai;

• Vyriausias – 18 metų.

Statistika
• 65 darbai; iš jų 2 Ukrainos vaikų;

• 18 ugdymo įstaigų;

• 24 mokytojai, tėvai, pagalbos mokiniui 
specialistai.



Kauno "Vyturio" gimnazija









Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija







Kelmės rajono Kražių Žygimanto 
Liauksmino gimnazija









Kelmės ,,Kražantės” progimnazija







Kauno Erudito licėjus





Kauno 11- osios gimnazija



Kelmės Graičiūno gimnazija



Kelmės rajono Liolių pagrindinė 
mokykla







Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio –
Putvinskio gimnazija



Kelmės specialioji mokykla

















Kelmės ,,Aukuro” pagrindinė mokykla



Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla





Tauragės ,,Šaltinio”progimnazija



Kelmės rajono Pakražančio gimnazija











Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 
Raganos gimnazijos







Jurbarko Naujamiesčio progimnazija









Tauragės ,,Šaltinio” progimnazija











Kelmės ,,Kūlverstuko” lopšelis - darželis













Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 
Raganos gimnazijos Vaiguvos skyrius

















PADĖKA

Artimi tarpusavio santykiai yra viena didžiausių asmeninio 
tobulėjimo galimybių. O tobulėjimas – net lengvai 

besikeičiančiam asmeniui – dažnai yra skausmingas. Bet taip 
pat jis atneša neįtikėtino džiaugsmo. Santykiai yra panašūs į 

gyvenimą – kartais ramūs, kartais reikalaujantys didžiulių 
pastangų. Kaip ir gyvenime, jūs gaunate tiek pasitenkinimo, 

kiek pasiryžtate žengti už savo saugumo zonos ribų –
bendraukime ir bendradarbiaukime.

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams, jų 
tėvams ir mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams.


