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Rajono mokinių tarybos renginiai 2019 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

1. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų  pasitarimai-

posėdžiai  „Vadovų  klubas“ (9).  

 

 Aptariamos rajono bendrojo ugdymo  mokyklose vyraujančios problemos, ieškomi sprendimo 

būdai, aptariami nacionaliniai klausimai bei švietimo sistemos naujovės. 

2.  Pavasario forumas 2019 Vepriuose - „Galimybių žaidynės”.  

 

 Dalyviai mokėsi formuoti komandą, išreikšti savo nuomonę bei kritiką, rašyti posėdžių protokolus 

Aiškinosi bendradarbiavimo tarp  savivaldų svarbą,  kas yra išorinė, vidinė komunikacijos ir patys 

išbandė šių pareigų atliekamus darbus. Stiprino turimas žinias ir įgijo naujų apie  mokinių 

savivaldas ir jų reikšmę jauno žmogaus gyvenime. Susipažino su Lietuvos moksleivių sąjunga. 

Aiškinosi kaip  turi veikti marketingo ir rinkodaros atstovai, turėjo galimybę praktikuoti šios srities 

pareigybes. Diskutavo apie originalumo ir savitumo svarbą, lavino savo kūrybinius gebėjimus.  

Komandos dalinosi savo įgyta patirtimi, užmezgė ir stiprino savivaldų tarpusavio santykius. 

4. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų renginys „Savivaldų 

apdovanojimai“. 

5. Kėdainių rajono mokinių tarybos renginys rajono bendrojo ugdymo mokykloms „Visuomenė 360“, 

skirtas tolerancijos dienai paminėti. 

6. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos supažindinimo renginys 

„Mokinys –mokiniui“. 

10. Pokalbis-diskusija  su grupės „Baltasis Kiras“ lyderiu Tautvydu Augustinu. 

11. Mokymai (4)  KRMT komandos stiprinimui ir reikiamų kompetencijų kėlimui. 

12.  KRMT mokymų vadovių pravesti mokymai (16)  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių savivaldoms.  

Mokymai skirti komandos formavimui, komunikacijos stiprinimui, darbo organizavimui, 

lyderystės sąvokos supratimui, laiko planavimo kompetencijų stiprinimui. 

13. Dalyvavimas nacionaliniuose LMS renginiuose (Žiemos, pavasario, vasaros ir rudens forumuose). 

 

 Savivaldų nariai įgyja naujų žinių, patirties bei susipažįsta su kitų miestų bei rajonų moksleiviais, 

dalijasi įgyta patirtimi. 

14. Pilietiškumą skatinantis projektas „Lietuva mano širdyje“.  

 

Mokinių savivaldų nariai dalyvavo keturiuose iššūkiuose: fotografavosi su užrašais “Su 

gimtadieniu, Lietuva“, dalinosi mintimis apie tai, kodėl Lietuva yra jų širdyje, savo mokyklose 

organizavo diskusijas pilietiškumo tema ir vykdė gerus darbus pačiose įvairiausiose mūsų miesto 

vietose – senelių globos namuose, vienišų senelių soduose, mokyklose ir pan. (sausis-kovas) 

15. Ugdymo karjerai mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariams: „Nežinomasis X“. 

 

16. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų ataskaitinis- 

rinkiminis Rudens forumas. 

17. KRMT ataskaitinis forumas „Kodą turi – trilijoną laimi“. 
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18. Kėdainių rajono mokinių tarybos 21 – ojo Gimtadienio šventė.  

 

 

 

 

 

KRMT  Projektai vykdyti 2019 m. 

Eil. 

Nr. 
Projekto 

pavadinimas  
Veikla, rezultatai  Finansavimo šaltinis 

1. Lietuvos 

moksleivių 

sąjungos 

(LMS) 

nacionalinis 

„Vasaros 

forumas-2019“ 

Forumo tikslas - LMS narių  kompetencijų 

stiprinimas, pilietinių iniciatyvų skatinimas. 

 Dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose 

paskaitose, penkias  dienas trukusioje komandinėje 

simuliacijoje.   Projekto metu vykdytos veiklos sudarė 

sąlygas mokyklinio amžiaus jaunuoliams dalyvauti 

veiklose, kurių metu mokėsi bendravimo ir 

bendradarbiavimo, įgijo darbo komandoje bei 

dalyvavimo įgūdžius, ugdėsi asmenines, pilietines, 

socialines ir komunikacines kompetencijas. Projekte 

dalyvavę moksleiviai įgautas žinias parsivežė ir 32 

Lietuvos miestus, todėl projektas sukūrė pridėtinę 

vertę ne tik Kėdainių, tačiau ir visos Lietuvos 

moksleivių visapusiškam tobulėjimui. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija. 
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