
                          

 

 

 

 

 

 

 

 
KONFERENCIJA 

 

DORA LIETUVA – SAUGI LIETUVA 

 

skirta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotai nacionalinio 

socialinio saugumo kampanijai „Už saugią Lietuvą“ 
(organizuojama pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos inicijuoto konkurso „Kūrybiški ir 

saugūs“ nuostatus) 

 

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija 
2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienis 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

10.30-10.55 val. 
 

Dalyvių registracija 
 

 

 

 

11.00-11.20 val. 

Inscenizacija, skirta psichiką veikiančių medžiagų prevencijai.  

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 7-8 klasių mokiniai.  

Vadovė – gimnazijos socialinė pedagogė, SG kuratorė Leonora Daugudienė. 
 

Sveikinimai. 

Vytautas Gustas, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktorius. 
 

Dalia Dzigienė, Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.20-12.00 val.  

Pranešimas „Tolerancija. Suprasti kitą”. 

Greta Barilovič, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos II G klasės mokiniai.  

Vadovė – rusų kalbos mokytoja Vaclava Klejevskaja. 
 

Pranešimas „Kas yra tolerancija?” 

Trakų gimnazijos III G klasės mokinės Brigita Jankauskaitė ir Diana Bartoševič.  

Vadovės - socialinė pedagogė Ilona Balkuvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vincenta Diugevič. 
 

Užsiėmimas „Tapatybių pyragas“, skirtas tolerancijos ugdymui.   

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai. 

Vadovė - Irena Stefanovič, lietuvių kalbos mokytoja, VGK pirmininkė, laikinai 

einanti direktoriaus pavaduotojos pareigas. 
 

Akcija „Pakabink Tolerancijos paukštį“ (dalyvauja Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 

PUG ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai). 
 

12.00-12.20 val. 
 

Pertrauka 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-13.25 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscenizacija „Tolerancija“. 

Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos teatro studijos nariai 

Jurgita Večerskienė, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei nerūkymo dienai. 

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 8 klasės mokiniai.  

Vadovė – užsienio kalbų (anglų, rusų) mokytoja  Natalija Mikulskienė. 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 6 klasės mokiniai.  

Vadovas – tikybos mokytojas  Arūnas Joknys. 
 

Inscenizacija, skirta Pasaulinei AIDS dienai. 

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 5 klasės mokiniai.  

Vadovas – istorijos, pilietiškumo, teisės pagrindų mokytojas Dainius Kuchanauskas. 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos IV G klasės mokiniai.  

Vadovas – fizikos, informacinių technologijų mokytojas Stanislovas Samosionokas. 
 

Pranešimas „Apie korupciją“. 

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos IV G klasės mokinys Danielius Matuizo. 

Vadovas – istorijos, pilietiškumo, teisės pagrindų mokytojas Dainius Kuchanauskas. 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 7 klasės mokiniai. 

Vadovė - socialinė pedagogė Leonora Daugudienė. 
 

Inscenizacija „Bevardė planeta”, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai.  

Paluknio vidurinės mokyklos 8 klasės mokiniai. 

Vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Liudmila Narkevič.  
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos I G klasės mokiniai. 

Vadovė – matematikos mokytoja Natalija Pumputytė. 
 

Pranešimas  „Žmogaus teisių raida”. 

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos III G klasės mokiniai Renalda Čiupailaitė ir 

Augustinas Algirdas Rizgelis.  

Vadovas – istorijos, pilietiškumo, teisės pagrindų mokytojas Dainius Kuchanauskas. 
 

Inscenizacija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai.  

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos III G klasės mokiniai. 

Vadovė – lietuvių kalbos mokytoja Liudmila Maksimec. 
 

13.25-13.30 val. Konferencijos uždarymas. 
 

 

Konferencijos vedėjai  

– Vitalija Dovydėnienė, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

VGK pirmininkė. 

- Martynas Aliukonis, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 7 klasės mokinys. 


