
2016 m. Rajono mokinių tarybos renginiai 

Eil.nr. Renginiai 

1. Mokymai Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „ Kėdainių 

rajono mokinių tarybos veiklos pristatymas. Mokinių savivaldos  formavimas Dotnuvos 

pagrindinėje mokykloje“. 

2. Kėdainių rajono mokinių tarybos narių kompetencijų kėlimo diena. 

3. Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos stiprinimo mokymai. 

Mokymų vadovė– Akvilė Burneikaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė. 

4. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų forumas: „Mokiniai – aktyvūs rajono 

savivaldybės jaunimo politikos atstovai“. 

5. LMS pavasario forumas. 

6. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų vadovų klubai - 9   

7. Paskaita-diskusija rajono mokinių savivaldos institucijos nariams: „Koks jaunimo balsas 

šių dienų politikoje?“ 

Lektorius - 15 min. politikos apžvalgininkas Paulius Gritėnas 

8. Mokymai „Ryto“ progimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Komanda 

kaip kumštis“.  

9. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų  forumas: 

„Valia keisti-galia kurti“ . 

10. Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų konkursas „Bendruomeniškiausia 2016 

metų mokinių savivaldos institucija“. 

11. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Kaip sudominti, kai neįdomu?”. 

12. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminis 

forumas: „Kai tikslai virsta darbais-svajonės tampa realybe“ . 

13. Mokymai Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. 

 

14. Mokymai Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. 

 Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

15. Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: 

„Kaip sudominti, kai neįdomu?”.  

16. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”.  

17. Mokymai Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”.  

18. Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”.  

19. Mokymai Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai“. 

Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

20. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos 

nariams: „Visų nuomonė svarbi?”.  

 



21. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: 

„Visų nuomonė svarbi?”.  

22. Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo 

politikos labirintai“.  

Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

23. Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos 

labirintai“. 

Mokymus vedė rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė Jankauskaitė. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

24. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas-2016 

25. Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS „Dabartį kuriame kartu“. 

26. Sėkmės istorijų pristatymas: „Kodėl verta savanoriauti?“,  

Istorijas pristatė - Savanorių klubas. 

27. Mokymai rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariams: „Motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimo dirbtuvės jaunimui“. 

Mokymus vedė -  VŠĮ „Juoda avis“. 

28. Žurnalistės Živilės Karevaitės paskaita rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariams: „Kaip tampama šių dienų herojais?“,  

29.  Bendrovės „Nordic Sugar Kėdainiai“ vadovo Dainiaus Cibulskio pašnekesiai su rajono 

mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariais  apie karjerą.  

30.  LMS biuro narės Gintarės Vikmonaitės paskaita apie jaunimo politikos struktūrą.  

31. LMS Valdybos narės Godos Katkutės paskaita: Žvilgsnis į LMS iš vidaus“.  

32. Mokinių savivaldos institucijų koordinatorių valandėlė: „Mūsų vaidmuo mokinių 

savivaldos institucijų veikloje“. 

33. Politologo Lino Kojalos paskaita: ,,Kaip atpažinti propagandą?‘‘.   

34. Kauno ,,Apskrito stalo‘‘ valdybos nario Simo Sirtauto paskaita: ,,Ar moksleivio idėjos 

gali tapti realybe mieste ir valstybėje?‘‘,  

35. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos stiprinimo metodai”. 

 Mokymus vedė Klaudijus Melys, LMS Alumni. 

36. Jaunimo darbuotojo Andriaus Ūdros mokymai rajono mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams:  „Benruomeniškumas mokyklų savivaldų institucijose“. 

37. Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vadovo Igno Rusilo mokymai rajono mokyklų 

mokinių savivaldos institucijų nariams: „Jaunimo lyderis, jo atsakomybė ir veiklos 

funkcijos“.  

38. Internetinio portalo Bernardinai lt.vyresniojo redaktoriaus pavaduotojaus Donato Puslio 

paskaita „Begalių galia arba V.Havelo pilietinės visuomenės idėja“. 

 

______________________________ 


