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VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA 

 

 MOKSLEIVIŲ  INTEGRUOTOS AKCIJOS „100 TŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ VARDAN TOS 

LIETUVOS“,  SKIRTOS VASARIO 16-TAJAI IR VASARIUI, SVEIKATINGUMO 

MĖNESIUI, PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                 1. Nuotoliniu būdu paminėti Vasario 16-tąją –  Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną; 

     2.Nuotoliniu būdu paminėti Vasarį, sveikatingumo mėnesį; 

           3. Ugdyti  patriotizmą;  

           4.Kūrybiškai atlikti integruotas įvairių dalykų užduotis; 

     5.Skatinti moksleivius aktyviai judėti, per numatytą laiką įveikti 100 tūkstančių žingsnių; 

     6.Skatinti produktyvų moksleivių užimtumą po pamokų; 

     7.Ugdyti pilietinį sąmoningumą. 

                 8.Akcijos metu išrinkti aktyviausias klases ir mokinius. 

 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

           9.Integruotai akcijai vadovauja Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos  organizacinė 

grupė: 

           9.1. Solgita Vaitiekūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė: kūrybinė užduotis III – IV 

klasių mokiniams "Šimtas tūkstančių su mūzom". 

           9.2. Rita Matulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė: kūrybinė užduotis I, II klasių 

mokiniams  ,,Sveikinimas Lietuvai”. 



             9.3. Virginija Mikulėnienė, geografijos vyr. mokytoja: ,,Man mieliausias Lietuvos kampelis 

- foto” 

             9.4. Anžela Tamašiūnienė, matematikos vyr. mokytoja: kūrybinės užduotys I, II gimnazijos 

klasėms ,,Kokį atstumą aš įveikiau, mūsų klasė ir ar apkeliavome Baltijos šalis?” 

             9.5. Ieva Gydrienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė: integruota pamoka "Walking for a 

good health" (žingsniavimas savo sveikatos labui).  

             9.6. Liudmila Danilova, vokiečių kalbos vyr. mokytoja: kūrybinė užduotis III kl. vokiečių 

kalbos grupei. ,,Was ist  Heimat für dich? Mit einem Satz und mit einem Bild” (Kas tau yra 

Tėvynė? Vienas sakinys ir  vienas vaizdas). 

             9.7. Gražina Vedrickienė, vyr. socialinė pedagogė: socialinė-pilietinė veikla I–IV klasių 

mokiniams "Judėk-padėk!" (pagalba tvarkant aplinką: kasant sniegą kiemuose, nuo šaligatvių ir 

pan., pagalba pagyvenusiems žmonėms  perkant ir atnešant maisto produktus ir pan.). 

             9.8. I-IV g.kl.vadovai: Galina Klimienė, bendrojo fortepijono mokytoja metodininkė, – I 

klasė; Anžela Tamašiūnienė, matematikos vyr. mokytoja – II klasė; Virginija Mikulėnienė, 

geografijos vyr. mokytoja – III klasė; Laurynas Alinauskas, chemijoe mokytojas – IVb klasė;   

Violeta Čiūtienė, liaudies instrumentų mokytoja metodininkė, – IVa klasė: padeda auklėtiniams 

kaupti atliktų užduočių įrodymus. 

             9.9. Gražina Valančienė, biologijos vyr. mokytoja, Ieva Gydrienė, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė, ir Gražina Vedrickienė, vyr. socialinė pedagogė dalyvauja akcijoje asmeniškai – 

nukeliauja 100 tūkstančių žingsnių Lietuvos vardan.  

             9.10. Akcijos koordinatoriai - fizinio ugdymo mokytojai metodininkai: Lina 

Grigonienė, Rimantas Dūda. 

             9.11 Akciją organizuoja  Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos organizacinė grupė, 

I-IV kl. vadovai, teisėjų kolegija. Vyr .teisėjai:  Rimantas Dūda .I-IV g.kl. merginų grupėje, Lina 

Grigonienė I-IV g.kl. vaikinų grupėje.  

 

III DALYVIAI 

 

                     10.Akcijoje „100 TŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ VARDAN TOS LIETUVOS“ dalyvauja 

gimnazijos bendruomenė,  I-IV klasių mokiniai.  

 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS 

 

             11.Akcija „100 TŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ VARDAN TOS LIETUVOS“  vykdoma 

nuo 2021 m.m vasario 1-os dienos iki vasario 15-tos dienos. Komandinės vietos išrenkamos pagal  

I-IV g. kl daugiausiai nueitus žingsnius ir atliktas kūrybines užduotis. 

 

 V. VERTINIMAS 

 

                        12.Akcijos dalyviams ir organizacinei grupei įteikiami padėkos raštai. 

                   13.Prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai, aktyviausiems mokiniams-atminimo 

dovanėlės.  

                                    ____________________________________________ 

 

 

Nuostatus rengė: mokytoja metodininkė Lina Grigonienė, 

                            mokytojas metodininkas Rimantas Dūda. 


