
 

Gimnazijos himnas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(žodžiai K. Sadausko, muzika buvusios muzikos 

mokytojos D. Daukantaitės) 

 

 
Prie laiko amžinos tėkmės 

Maldaujame, rankas ištiesę, 

Vartus atkelti užmaršties, 

Pažvelk į ateitį taip šviesią. 

 

Tuoj akinantis spindulys 

Iš tolimų dienų vaikystės 

Sušildys drebančias mintis, 

Atnešęs dangiškos ramybės. 

 

Kaip viskas čia gražu, jauku - 

Šalis tylių gamtos altorių. 

Tu ateini šviesiu taku 

Su duonele dangaus artojų. 

 

Bet tavo sėkla išberta 

Nekrito į dykynės smėlį. 

Ir šaknimis nauja karta 

Jau kelia ryto želmenėlį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Vytauto g. 14  

Skuodas LT-98123  

Telefonai:  

8(440)73243 (direktorė)  

8(440)73251 (sekretorė)  

el. paštas: gimnazija.zadeikis@gmail.com 

www.zadeikis.lt

 

 

http://www.zadeikis.lt/


 

 

 

„Kiekvienam dalyke būsiu tikru 

draugu tų, kurie darbštūs, ypač tų, 

kurie myli savo gimtąją žemę“. 

 

 Pr. Žadeikis 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

9.45–10.00  Registracija 

10.00–10.20 Konferencijos atidarymas 

10.20–13.00 Pranešimų skaitymas 

13.00–13.15 Kavos pertrauka 

13.15–14.45 Pranešimų pristatymas 

14.45–15.15 Konferencijos apibendrinimas, 

uždarymas 

 

 

 

 

Konferencijos pranešimai 
JULIJA GLINSKĖ, lektorė, laisvosios mokyklos 

modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, Reflekctus 

autorė 

„Kas yra motyvacija? Kokie keliai atsiveria 

mokykloje?“ 

1.SIGITA ŽILINSKIENĖ, chemijos mokytoja 

metodininkė, Plungės „Saulės“ gimnazija 

 DALIA DAUKŠIENĖ, biologijos vyresnioji 

mokytoja, Plungės „Saulės“ gimnazija 

„Įtraukus ugdymo procesas prisijaukinant 

šiuolaikines technologijas“ 

2.AUDRA KAKLIENĖ, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė, Palangos senoji gimnazija 

 AUŠRINĖ JANUŠIENĖ, anglų kalbos 

mokytoja metodininkė, Palangos senoji 

gimnazija 

„Tarptautinio Erasmus projekto veiklų 

integracija į dalyką – visi dalyviai patiria 

sėkmę“ 

3.KĘSTUTIS KAULIUS, biologijos mokytojas 

metodininkas, VšĮ Pranciškonų gimnazija 

„Mokinių motyvacija biologijos pamokose“ 

4. INGRIDA TAMOŠAUSKIENĖ, geografijos 

mokytoja ekspertė, Plungės „Saulės“ gimnazija 

„Kaip praktinė veikla skatina motyvaciją 

mokytis?“ 

5.LORETA ŠAKALIENĖ, psichologė, 

 Skuodo Bartuvos progimnazija 

„Skuodo Bartuvos progimnazijos jaunesniųjų 

klasių mokinių mokymosi motyvaciją 

lemiančių veiksnių raiška“ 

6.JANINA LIEKYTĖ, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Skuodo rajono Ylakių gimnazija 

„Motyvacijos skatinimas įvairia veikla“ 

 

 

Kavos pertrauka  

13.00 – 13.15 
 

7.VILMA GAILIENĖ, biologijos, chemijos, 

mokytoja metodininkė, Skuodo raj. Mosėdžio 

gimnazija 

„STEAM – iš nuobodulio į susidomėjimą“ 

8.GITANA ANDRIEKIENĖ, socialinė pedagogė 

ekspertė, Skuodo Bartuvos progimnazija 

„Ar paprasta motyvuoti?“ 

9.IRENA NOMGAUDIENĖ, istorijos mokytoja 

ekspertė, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija 

„Padėdami mokiniams – padėsite sau“ 

10. INGA RUTIENĖ, IT mokytoja metodininkė, 

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija 

 LAIMA VAINORIENĖ, IT mokytoja 

metodininkė,  Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija  

„Mažinant krūvį – didinti motyvaciją ir 

kūrybiškumą“ 

11.LAIMUTĖ RONKAITIENĖ, lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija 

„Nuo VEIKSMO – prie motyvacijos“ 

 

 

Konferencijos apibendrinimas, 

uždarymas 

 

 


