
LAIMONDO TAROZOS MOKYTOJO, 

atsakingo už AJE „NGD“ veiklą 

 

2021-01-01 – 2021-08-31 VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. VEIKLOS KRYPTYS (vienu sakiniu - ką konkrečiai veikiate):  

1) Dalyvaujame Kintų pagrindinės  mokyklos ir Kintų miestelio renginiuose. 

2) Dalyvaujame įvairiuose jaunimo renginiuose, susitikimuose, konferencijose. 

3) Bendradarbiavimas su kitomis jaunimo erdvėmis ir centrais. 

II. KIEKYBINIAI VEIKLOS REZULTATAI (vienu sakiniu – kiek ir ką nuveikėte, PVZ.: parengiau 

ir/ar vykdžiau 2 apklausas; parašiau 10 straipsnių; inicijavau 2 sutarčių pasirašymą; suinicijavau 3 išvykas;  

vykdžiau ir/ar koordinavau 2 projektus; suformavau 3 formas ir/ar ataskaitas): 

1) Vykdėme projektą „Tapk moderniu piliečiu!“. 

2) Dalyvavome „Jaunimo iniciatyvos 2021“ renginyje. 

3) Dalyvavome Šilutės rajono Jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose. 

4) Dalyvavome įvairiuose edukaciniuose mokymuose. 

5) Dalyvavome Jaunimo departamento organizuojamose susitikimuose. 

III. KOKYBINIAI VEIKLOS REZULTATAI (vienu sakiniu - ką nuveikėte, ar pasiūlėte, kas įtakojo 

tikslinių grupių (mokinių, tėvų, mokytojų, visų darbuotojų) veiklą):   

1) Pagal galimybes reprezentavome Kintų pagrindinę mokyklą ir Kintų miestelį įvairiuose 

jaunimo renginiuose. 

2) Ypatingai ženkliai išaugęs AJE „NGD“ narių aktyvumas, savarankiškumas ir noras tęsti 

pradėtus darbus. 

IV. SĖKMĖS (vienu sakiniu – labiausiai pavykusios veiklos): 

1) Ryšių su kitomis jaunimo organizacijomis palaikymas.. 

2) Ryšiai su Jaunimo reikalų departamento specialistais. 

3) Į AJE „NGD“ veiklas aktyviai įsijungė vis jaunesni grupės nariai. 

4) Reguliarūs (2 kartus į savaitę) vykstantys narių susirinkimai. 

V. SUNKUMAI IR PRIEŽASTYS (vienu sakiniu – kas nepavyko ir kodėl): 

1) Kadangi nemažai AJE narių yra iš aplinkinių vietovių, tad jiems atvykti kartais būna 

sudėtinga. Ypač mokinių atostogų metu. Todėl gan sudėtinga planuoti kai kurias veiklas. 

2) Dėl pandemijos suvaržymų vėl teko atidėti vasario mėnesiui tradicinį AJE „Noriu. Galiu. 

Darau“ renginį „Jaunimo naktis“. 

VI. GALIMYBĖS (vienu sakiniu - ką ir kaip galėtumėte patobulinti, jeigu...): 

1) AJE „NGD“ projektinė veikla galės būti kokybiškesnė, nes jaunesni nariai išreiškė norą 

mokytis rašyti projektus ir juos vykdyti. 

2) Kitais metais dalyvauti respublikinėse projektinėse veiklose. 
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