KONFERENCIJA
„STARTAS SAVANORYSTEI - MOKINYS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE“
2018 m. balandžio 18 d.
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija (I. Simonaitytės g. 2)
PROGRAMA-KVIETIMAS
9.00 - 10.00 Dalyvių registracija
10.00 - 10.10 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktorė
Gražina Pocienė ir Klaipėdos m. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Andriuškevičiūtė
I dalis. Nevyriausybinių organizacijų atstovų pranešimai
10.10 - 10.30 Pranešimas „Jaunimo savanorystė Latvijoje“ (org. anglų k. su vertimu į lietuvių k.)
Līva Kupfere, projektų vadovė, Liepojos savivaldybės Jaunimo namai
10.30 - 10.50 Pranešimas „Linksmosios pėdutės - savanorių pagalba gyvūnams“
Simona Šakinytė, „Linksmųjų pėdučių“ įkūrėja
10.50 - 11.05 Pranešimas „Išsiugdytos vertybės ir galimybė pažinti save“
Violeta Bimbaitė, „Sniego Gniūžtės“ jaun. koordinatorė
11.05 - 11.20 Pranešimas „Būti tuo suaugusiuoju, kurio Tau reikėjo, kai Tu buvai vaikas“
Jekaterina Tabak ir Andrius Matulis, „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai
11.20 - 11.35 Pranešimas „Savanoriška veikla Klaipėdos jaunimo teatre“
Samanta Sukauskaitė, Orinta Šimkutė, Klaipėdos jaunimo teatro savanorė
11.35 - 11.50 Pranešimas „Raudonasis kryžius – pagalba esančiam šalia“
Alina Glybina, Gretė Česnelytė, draugijos „Raudonasis kryžius“ savanorės
11.50 - 12.05 Pranešimas „Jaunimo linija – kas ir apie ką?“
Brigita Nikonovičė, „Jaunimo linijos“ koordinatorė
12.05 - 12.30 Pertrauka
II dalis. Moksleivių pranešimai savanorystės tema
12.30 - 15.30 Pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, daugiafunkcinių centrų moksleivių
pranešimai savanorystės tema
15.30 - 15.45 Komisijos pasitarimas
15.45 - 16.00 Padėkos konferencijos dalyviams

Konferencija vyks 2018 m. balandžio 18 d. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje (I.Simonaitytės
g. 2, Klaipėda).

Reikalavimai mokinių pranešimams:
1. Pranešimų trukmė iki 10 minučių.
2. Pranešimus pristato mokiniai po 1-3 (mokinius ruošia 1-2 mokytojai).
3. Organizatoriai suteiks galimybę naudotis skaitmeniniu projektoriumi.
Kviečiame parengti pranešimus šiomis temomis:
1. Savanorystė mokyklos bendruomenėje – kur galiu panaudoti savo talentus?
2. Dalyvavimas labdaros ir pilietiškumo akcijose – mūsų patirtis.
3. Savanoriškos veiklos galimybės Klaipėdos mieste – kur gali atlikti savanorišką veiklą moksleivis?
4. Savanorystė - asmenybės ugdymosi erdvė.
5. Tapti nevyriausybinės organizacijos nariu – atsakomybė, prestižas, tarnystė?
Apdovanojimas
Visiems konferencijos pranešėjams ir juos ruošusiems mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams bus
įteikti padėkos raštai. Komisijos išrinkti geriausių pranešimų autoriai bus apdovanoti rėmėjų prizais.
Konferencijos organizatoriai:
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro socialinių pedagogų metodinio būrelio taryba
Konferencijos rėmėjas
Klaipėdos miesto savivaldybė
Registracija į konferenciją:
Registracija į konferenciją vyksta iki 2018 m. balandžio 11 d.
Prašome dalyvių duomenis atsiųsti el. paštu: lijana.juodzbalyte@gmail.com
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