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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai, tel/faks. (841) 55 2560, el. paštas rastine@geguziai.lt 

 

   

 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

„VAIKAS. ŠEIMA. MOKYKLA – SĖKMINGA PARTNERYSTĖ“ 

KVIETIMAS  

 

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, 

vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, bei tėvus ir mokinius dalyvauti metodinėje 

– praktinėje konferencijoje, kuri vyks 2015 m. kovo 26 d., 10.00 val., Šiaulių Gegužių progimnazijoje. 

 

Tikslas ir uždaviniai:  

 Ryšio tarp vaiko, šeimos ir mokyklos stiprinimas.  

 Skleisti gerąją darbo patirtį, kūrybiškai organizuojant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą 

(projektuose „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“ dalyvaujančių ir „T klasė“ dalyvavusių mokyklų 

praktika). 

 Pasidalinti mokytojų kūrybinėmis idėjomis, jų įgyvendinimo sėkminga praktine patirtimi. 

 Pristatyti vykusias sėkmės pamokas, projektus, renginius, tėvų susirinkimus ir kitą veiklą, kurioje 

atsiskleistų klasės auklėtojo darbą motyvuojančių metodų dermė. 

 

Konferencijos darbo formos: 

Žodiniai pranešimai, vaizdiniai pranešimai, darbas grupėse, diskusijos. 
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

Mažojoje dailės galerijoje (II a.) bus eksponuojama Šiaulių Gegužių progimnazijos 8d klasės 

bendruomenės piešinių paroda „Piešiu aš ir mama, ir visa mano šeima“. 

 

PLENARINIS POSĖDIS 

 

10.00-10.10 Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams. 

Šiaulių Gegužių progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vad. R. Janulienė). 

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė. 

 

10.10 – 10.45 „Kultūra per mokyklos, šeimos ir vaiko santykį“ Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos direktorė. 

10.45 – 11.15 Projekte „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“ dalyvaujančių mokyklų prisistatymas. 

11.15 – 11.30 Šiaulių Gegužių progimnazijos „T klasė“ spektaklis pagal H. K. Anderseno pasaką „Tikra 

tiesa“. 

 

11.30 – 12.00 Kavos pertrauka. 

 

12.00 – 13.00 „Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo svarba vaiko emocinei raidai“ Virginija Servutienė, 

psichologė, nacionalinės regionų plėtros agentūros psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja. 

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla. 

10.00 – 11.30 Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (aktų salė). 

11.30 – 12.00 Kavos pertrauka. 

12.00 – 13.00 Psichologės V. Servutienės paskaita. 

13.00 – 14.00 Pietūs. 

14.00 – 15.30 Darbas grupėse. Pranešimai. 

15.30 – 16.00 Baigiamasis posėdis, konferencijos uždarymas (aktų salė). 
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KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS: 

 

Veiklos tarp šeimos ir mokyklos sąšauka, ką galime padaryti kartu vardan vaiko: 

 Klasės auklėtojo veikla – sėkmingas ir efektyvus klasės tėvų susirinkimų organizavimas, renginių 

organizavimas ir kita veikla. 

 Neformalaus švietimo organizavimas vaikams, tėvams ir mokytojams. 

 Tėvų įtraukimo formos į dalykinę sistemą. 

 Pradinių klasių mokinių tėvų veiklos formos mokykloje. 

KONFERENCIJOS DATOS: 

 

 Konferencija vyks 2015-03-26. 

 pranešėjai registruojasi iki 2015-03-16 el. pašto adresu geguziukonferencija@gmail.com  atsiųsdami 

užpildytą dalyvio anketą ir pranešimą; 

 klausytojai registruojasi iki 2015-03-20 el. pašto adresu geguziukonferencija@gmail.com atsiųsdami 

užpildytą dalyvio anketą. Telefonai pasiteiravimui: 8-41-552629 (direktoriaus pavaduotoja), 

868618200 (Raimonda Janulienė); 

 konferencijos dalyvių mokestis – 7 Eur. Mokestį galima sumokėti išankstiniu pavedimu į sąskaitą 

Nr. LT73 7300 0100 8725 3055, AB bankas „SWEDBANK“, banko kodas - 73000, įm. kodas 

300056938 arba konferencijos (grynais pinigais arba pasiimant sąskaitas faktūras). Sumokėjus 

išankstiniu pavedimu, būtina turėti pavedimo kopiją. 

 pietūs mokyklos valgykloje, kaina 2 Eur. 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS: 

 

 Pranešimo pristatymo trukmė – iki 10 min. 

 Savo pranešimą, dalinimosi gerąją patirtimi medžiagą, kurią įrašysime į CD, atsiųskite iki kovo 16 d. 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS: 

Reda Zalogienė - Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Raimonda Janulienė – muzikos mokytoja, 

Alina Marcinkienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Regina Rudienė – dailės mokytoja metodininkė, 

Auksė Mockienė – muzikos vyresnioji mokytoja, 

Rasa Balčiūnienė – matematikos vyresnioji mokytoja. 
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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

2015-03-26 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

„VAIKAS. ŠEIMA. MOKYKLA – SĖKMINGA PARTNERYSTĖ“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Vardas  

Pavardė     

Mokomasis dalykas  

Kvalifikacinė kategorija  

Darbovietė  

Pareigos  

Darbovietės adresas   

Dalyvio telefono Nr.   

Dalyvio el. paštas  

 

 

DALYVAVIMO DUOMENYS 

 

Pranešimo tema:  

 

Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti :   

 

 

Iki 2015-03-16 anketą ir/- pranešimą siųsti el. paštu: geguziukonferencija@gmail.com 
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