
 

 

 

 

 
 

Darbo grupėse tikslai 

 
I grupė. Vaikai ir tėvai. 

Aptarti vaikų ir tėvų konfliktų priežastis, numatyti 

mokyklos pagalbos šeimoms, turinčioms 

tarpasmeninių bendravimo problemų, galimybes. 

 
II grupė. Vaikai ir mokytojai. 

Išnagrinėti dažniausiai pasitaikančias vaikų ir 

mokytojų netinkamo  bendravimo priežastis, 

aptarti  situacijos gerinimo galimybes. 

 
III grupė. Tėvai ir mokytojai. 

Išnagrinėti dažniausiai kylančių konfliktų tarp 

mokytojų ir tėvų priežastis, aptarti tinkamo 

bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžius, 

pasiūlyti iniciatyvų, padedančių gerinti situaciją. 

 
IV grupė. Sėkmės istorijos. 

Pasidalinti gerąja kūrybiško požiūrio į šeimos ir 

mokyklos bendradarbiavimą patirtimi ir pasiektais 

rezultatais, pasiūlyti novatoriškų iniciatyvų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos organizatoriai 

 

1. Klaipėdos savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyrius. 

 

2. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centro taryba: 

 

Danguolė Andrijauskienė, Klaipėdos savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus vyriausioji  specialistė. 

 

Alfonsas Zvėrka, Pedagogų švietimo ir kultūros 

centro direktorius. 

 

Violeta Beresnevičienė, Adomo Brako dailės 

mokyklos direktorė. 

 

Rima Rupšienė, lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 

direktorė. 

 

Diana Čedavičienė, Liudviko Stulpino 

progimnazijos direktorė. 

 

Silvija Simpukienė,  Pedagogų švietimo ir kultūros 

centro metodininkė. 

 

Algimantas Antanaitis, Pedagogų švietimo ir 

kultūros centro metodininkas. 

 

3. „Santarvės“  pagrindinė mokykla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės - praktinės konferencijos 

 

„Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimo 

kultūra“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 28 d. 

„Santarvės“ pagrindinė mokykla 

(Gedminų g. 7, Klaipėda) 

 

  



 

 

 

9.00-10.00 val. Dalyvių registracija. 

10.00-10.10 val. Konferencijos dalyvių 

sveikinimas. 

10.10-10.50 val. Šeimos dalyvavimas 

mokyklos gyvenime – sėkmingos mokyklos 

komponentas. 

Dr. Daiva Šukytė, Socialinio ir emocinio 

ugdymo instituto direktorė. 

10.50-11.05 val. Mokyklų klasių vadovų bei 

pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas su tėvais.  

Edita Kučinskienė, Klaipėdos savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus Ugdymo ir 

kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji 

specialistė. 

11.05-11.20 val. Kartu mes galime daugiau. 

Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo 

tarybos pirmininkas. 

11.20-11.35 val. Mokyklos bendruomenės 

kūrimo prielaidos. 

Kristina Vedeikytė, Klaipėdos licėjaus 

mokytoja, doktorantė. 

11.35-12.00 val. Tėvų bendruomenių 

kūrimas ir teisinės tėvų veiklos galimybės. 

Kristina Paulikė,  Vakarų Lietuvos tėvų 

forumo tarybos pirmininkė. 

Daiva Vanagė, Vakarų Lietuvos tėvų forumo 

tarybos narė. 

12.00-12.40 val. Kavos pertrauka. 

12.40-14.00 val. Darbas grupėse. 

 

 

 

 

 

I grupė. Vaikai ir tėvai. 

 

Moderatoriai: Rasa Zinkevičienė, Klaipėdos 

pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė. 

Lina Petrikaitienė, „Versmės“ specialiosios mokyklos-

darželio auklėtoja. 

Logopedės Editos Urbonienės, mamos Vaidos 

Beinorienės ( „Versmės“ specialioji mokykla-darželis), 

mokinės Beatričės Simonaitytės (Vytauto Didžiojo 

gimnazija) pasisakymai.  

Diskusijos. 

 

II grupė. Vaikai ir mokytojai. 

 

Moderatoriai: Jurgita Alčauskienė, „Verdenės“ 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Olesia Lukaševičienė, „Santarvės“ pagrindinės 

mokyklos socialinė pedagogė. 

Auklėtojos Jolantos Pašilienės (l.-d. „Gintarėlis“), 

psichologės Nataljos Solovej, socialinės pedagogės 

Olesios Lukaševičienės („Santarvės“ pagrindinė 

mokykla), mokinės Kristinos Savickaitės („Aukuro“ 

gimnazija) pasisakymai.  

Diskusijos. 

 

III grupė. Tėvai ir mokytojai. 

 

Moderatoriai: Vytautas Paulikas, Vakarų Lietuvos tėvų 

forumo tarybos narys. 

Lina Stancelienė, Martyno Mažvydo progimnazijos 

mokytoja. 

Mokytojų Linos Stancelienės, Daivos Siaurienės, Rūtos 

Vaitkutės (Martyno Mažvydo progimnazija), Vilmos 

Petrauskienės, Svetlanos Barsukovos (Liudviko 

Stulpino progimnazija), Vidos Paulauskienės, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos 

Šalkauskienės (l.-d. „Bangelė“), psichologės Jurgitos 

Vainauskienės (Regos ugdymo centras), tėvo Vytauto 

Pauliko (Vakarų Lietuvos tėvų forumas)  pasisakymai.  

Diskusijos. 

IV grupė. Sėkmės istorijos. 

 

Moderatoriai: Rima Rupšienė, l.-d. „Vyturėlis“ 

direktorė. 

Rima Kurlavičienė, „Verdenės“ progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokytojų Kristinos Puzienės, Ingridos Žiobakienės 

(„Gilijos“ pradinė mokykla), Andželos Grigorjevos 

(„Aitvaro“ gimnazija), Astos Mežetienės (,,Verdenės“ 

progimnazija), auklėtojų Santos Neniškytės-Belkinienės 

(l.-d. „Liepaitė“), Ilonos Gaidienės, logopedės Ilonos 

Tautavičienės (l.-d. „Volungėlė“), auklėtojų Eglės 

Martišiutės (l.-d. „Klevelis“), Reginos Viršilienės, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingos Petravičienės 

(l.-d. „Žiogelis“) pasisakymai.  

Diskusijos. 

 

 

 

14.00-15.00 val. Grupių darbo pristatymas. 

Konferencijos apibendrinimas. 
 

Konferencijos vedantieji:  
 

Vida Bubliauskienė, Klaipėdos savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus Ugdymo ir 

kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji 

specialistė. 

 

Alfonsas Zvėrka, Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centro direktorius. 
 


