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           įsakymu Nr. V-161 

 

KAUNO MIESTO 3 KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ  

KONKURSO „SUMANI ŠEIMA“ NUOSTATAI 

TIKSLAS 

Siekiant stiprinti kartų ryšius suburti 3 klasių mokinius ir jų šeimos narius  bei mokytojus bendrai 

pažintinei kūrybinei veiklai. 

UŽDAVINIAI 

 Sudaryti sąlygas mokiniams ir jų šeimos nariams ugdyti  bendradarbiavimo įgūdžius. 

 Ugdyti šeimų pagarbos, pasitikėjimo jausmą ir kūrybinius gebėjimus.  

 Skatinti gebėjimą dirbti komandoje ir drauge patirti teigiamas emocijas. 

VIETA IR LAIKAS 

 

Microsoft Office Teams ;  2021 m. lapkričio 25 d.  Renginio pradžia 18  val.  

 

DALYVIAI 

Kauno m. mokyklų 3 klasių mokiniai, jų šeimos nariai ir mokytojai. 

 

KONKURSO REIKALAVIMAI: 

 Mokyklos komandą sudaro vienos šeimos nariai, iš kurių vienas 3 klasės mokinys 

(pageidautina, kad šeima gebėtų naudotis Microsoft Office Teams) 

 Iš mokyklos gali dalyvauti tik viena komanda.  

 Konkursas vyks nuotoliniu būdu Microsoft Office Teams aplinkoje.  

 Šeimos rinks taškus, atsakydamos į viktorinos klausimus ir  atlikdamos kūrybines 

užduotis. Viktorinai ir kūrybinėms užduotims išankstinio pasiruošimo nereikia. 

 Dalyviams prisijungimo nuoroda bus atsiųsta iki lapkričio 23 d. į paraiškoje nurodytą el. 

paštą. 

 Paraiškas siųskite el. paštu asta.stanislovaityte@milikoniai.lt iki lapkričio 15 d. 15 val. 

Patvirtinimą apie paraiškos užregistravimą atsiųsime į el. paštą, iš kurio buvo išsiųsta paraiška 

(jei negausite patvirtinimo, skambinkite tel. 8 614 73 889) 

      

  VERTINIMAS 

  Sumanumas, išradingumas, kūrybiškumas, žinios, gebėjimas dirbti komandoje, 

bendradarbiavimas.  

 

APDOVANOJIMAI 

Visi dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis. Prizininkai – Kauno švietimo inovacijų 

centro diplomais bei organizatorių prizais. 

 

ORGANIZATORIAI 

Audronė Antanavičienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė 

Jolanta Vengalienė – Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Asta Stanislovaitytė - Kauno Milikonių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, pradinių klasių 

mokytoja 

Ramunė Baltrušaitienė – Kauno Milikonių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

Irena Valainienė, Jolanta Balandienė, Janina Mandravickienė - Kauno Milikonių progimnazijos 

pradinių klasių mokytojos. 

Edvardas Liniovas – Kauno Milikonių progimnazijos informacinių technologijų mokytojas. 

Kauno m. pradinių klasių mokytojų „Vaikas-mokykla-šeima“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė 

kūrybinė grupė. 

mailto:asta.stanislovaityte@milikoniai.lt


 

 

 

DALYVAVIMO KAUNO MIESTO 3 KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ 

KONKURSE „SUMANI ŠEIMA“ 

PARAIŠKA 

 

 

 

1. Mokyklos pavadinimas 

 

 

2. Klasė  

3. Mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefonas, el. 

pašto adresas 

 

4. Mokinio (kurio šeima 

dalyvaus) vardas, pavardė  

 

5. Šeimos nario elektroninio 

pašto adresas, į kurį  

atsiųsime prisijungimo 

nuorodą. 

 


