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MAIRONIEČIŲ DRAUGIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2016–2017 MOKSLO METAMS
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Renginio pavadinimas

Data

Dalyvavimas Šv. Mišiose mokslo metų pradžios proga. Maironio kapo lankymas.
Draugijos narių susirinkimas. 2016–2017 m. m. veiklos programos aptarimas, tikslų ir uždavinių
numatymas. Naujų narių priėmimas.
I klasių mokinių supažindinimas su Kauno vietomis, menančiomis Joną Mačiulį-Maironį
(bendradarbiaujant su Kauno šv.apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos klebonu, gimnazijos
kapelionu, kunigu E. Vitulskiu).
Lietuvių kalbos dienos gimnazijoje minėjimas.
Dalyvavimas šalies maironiečių sambūryje, skirtame Baltų vienybės dienai Raudonėje (Jurbarko
rajonas).
Maironio dienos, skirtos poeto gimimo 154-osioms metinėms, organizavimas Lietuvos
maironiečiams.
Draugijos lyderių forumo Pažaislyje organizavimas.
Meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas, skirtas Maironio 154-osioms gimimo
metinėms.
Dalyvavimas Kauno miesto maironiečių krepšinio turnyre (,,Vyturio“ gimnazijoje). Skiriama Sporto
metams.
Dalyvavimas Kauno miesto maironiečių tiriamųjų darbų konferencijoje (S.Dariaus ir S.Girėno
gimnazijoje).
Dalyvavimas Kauno maironiečių akcijoje ,,Gerumo nebūna per daug“.
Literatūros viktorinos miesto maironiečiams (9–11 kl.) organizavimas. Skiriama Reformacijos
metams (A.Kulviečio, J.Bretkūno, M.Mažvydo, K.Donelaičio švietėjiška veikla).
Dalyvavimas valstybinių švenčių iškilmėse, svarbiuose miesto ir šalies renginiuose.
Išvyka į Tarptautinę Vilniaus knygų mugę LITEXPO parodų rūmuose.
Dalyvavimas tradicinėje šalies maironiečių konferencijoje VU.
Pagalba organizuojant Kauno maironiečių (5–8 kl.) lietuvių kalbos šventę-viktoriną (Bernardo
Brazdžionio daugiafunkciame centre).
Dalyvavimas Kauno visuomeninių organizacijų Jaunųjų kūrėjų popietėje ,,Žodžiai į širdį“.

2016-09-01
2016-09-08
2016 m. rugsėjis–spalis
2016-09-15
2016-09-23
2016-10-21
2016 m. lapkritis
2016-11-17
2016 m. lapkritis
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Parengė

Dalyvavimas respublikiniame maironiečių Jurginių sambūryje.
Dalyvavimas ,,Poezijos pavasario“ popietėje ,,Poezija ir varpai“ ir baigiamajame renginyje Maironio
lietuvių literatūros muziejuje.
Dalyvavimas Jono Mačiulio-Maironio mirties metinių minėjime.
Dalyvavimas akcijoje ,,Darom“ ir kituose nacionaliniuose projektuose, filologiniuose konkursuose,
miesto bei gimnazijos renginiuose, skatinančiuose mokinių pilietiškumą.
Edukacinio maironiečių draugijos projekto „Maironis Kaune“ vykdymas.
Medžiagos gimnazijos internetiniam puslapiui, draugijos laikraščiui „Sandrava“ rengimas. Draugijos
internetinės svetainės administravimas.
Jono Mačiulio-Maironio kapo tvarkymas. Dalios Grinkevičiūtės kapo lankymas.
Bendradarbiavimas su giminingomis Kauno visuomeninėmis organizacijomis. Dalyvavimas jų
renginiuose.
Atstovavimas Lietuvos maironiečių draugijai LIJOT renginiuose.

2017 m. balandis
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2016–2017 m. m.
2016–2017 m. m.
2016–2017 m. m.
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2016–2017 m. m.

Lietuvių maironiečių draugijos Kauno skyriaus pirmininkė
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Judita Sakalienė
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