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NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „Vaikas.
Šeima. Mokykla“ (toliau – Konferencijos) tikslus ir uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo
tvarką. Konferenciją organizuoja Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r.
savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu.
2. Konferencijos organizavimo grupė:
Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė J. Gilevič;
Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė N. Kriaučiūnienė;
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė R. Rybakova;
Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico socialinė pedagogė metodininkė S. Juodelienė;
Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė E. Žigienė;
Vilniaus r. Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė I. Macevič.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo
ryšius, dalytis patirtimi ir idėjomis apie veiksmingus bendradarbiavimo būdus, padedančius siekti
geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir lemiančius sėkmingą vaikų socializaciją.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. Tobulinti švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui, Vaiko gerovės komisijų
pirmininkų ir narių, švietimo pagalbos specialistų, klasių vadovų, auklėtojų, mokytojų, seniūnijų
socialinių darbuotojų žinias ir supratimą apie tinkamo bendravimo svarbą tarp ugdymo įstaigos, šeimos
ir vaiko, ugdyti praktinius gebėjimus atpažinti veiksnius, sąlygojančius konfliktų atsiradimą, ir
gebėjimą juos konstruktyviai spręsti.
4.2. Suteikti žinių apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tarpininkavimą, mediaciją, socialinių
pedagogų veiklą, prevenciją, kompleksinę pagalbą šeimai.
4.3. Apžvelgti tėvų įtakos svarbą gerinant mokinio ugdymosi kokybę.
4.4. Aptarti veiksmingiausius šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo metodus ir priemones.
4.5. Pasidalyti gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis.

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI
5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Vaiko
gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai,
mokytojai, auklėtojai, seniūnijų administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su
šeimomis, ir kiti specialistai, siekiantys pagilinti žinias bendravimo ir bendradarbiavimo srityse.
IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konferencija vyks 2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus r. savivaldybės Didžiojoje salėje (adresas:
Rinktinės g. 50, Vilnius).
7. Konferencijos pradžia 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.00 val.).
8. Planuojama konferencijos pabaiga 14.45 val.
9. Konferencijos darbo formos: pranešimai, diskusijos, kitos pranešėjų parinktos formos.
10. Reikalavimai pranešimui: pranešimo trukmė 15 min. (ilgesni pranešimai skaitomi iš anksto
suderinus su konferencijos organizatoriais). Pranešėjai atsiunčia siūlomas pranešimų temas iki
balandžio 24 d. vienu iš žemiau nurodytų el. pašto adresu ir pateikia šią informaciją: trumpą anotaciją;
vardą pavardę, pareigas, kvalifikacinę kategoriją, įstaigą, kurioje dirba, ir miestą. Pranešimo tema turi
atitikti konferencijos tikslus ir uždavinius. Informaciją siųsti: J. Gilevič, tel.: +370 67182470, el. paštu:
j.gilevic@gmail.com
arba
N.
Kriaučiūnienei,
tel.:
+37065622567,
el.
paštu:
natalija.kriauciuniene@gmail.com.
11. Konferencijos programa bus paskelbta likus savaitei iki renginio ir patalpinta Vilniaus r.
pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus r. socialinių pedagogų interneto svetainėse:
http://www.ppt.vrsa.lt, https://vrsocped.jimdo.com. Pridedama preliminari konferencijos programa
(priedas Nr. 1).
12. Konferencijos dalyvių registracija vyksta internetu: https://goo.gl/byo4LE iki 2018 m.
gegužės 12 d.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Visi konferencijos dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, o
pranešėjai padėkas ir pažymas apie skaitytą pranešimą.
14. Konferencijos dalyvio mokestis – 5 eurai. Pranešėjams dalyvio mokestis netaikomas. Jei
dalyvavimą konferencijoje apmoka siunčianti organizacija, dalyvis turi atsivežti garantinį raštą dėl
išlaidų (dalyvio mokesčio) apmokėjimo.
15. Konferencijos medžiaga bus paskelbta Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir
Vilniaus
r.
socialinių
pedagogų
interneto
svetainėse:
http://www.ppt.vrsa.lt,
https://vrsocped.jimdo.com.
16. Iškilus klausimams konferencijos dalyviai gali kreiptis į J. Gilevič, tel.: +370 67182470, el.
paštu: j.gilevic@gmail.com arba į N. Kriaučiūnienę, tel.: +37065622567, el. paštu:
natalija.kriauciuniene@gmail.com.
______________________________________

Priedas. Nr. 1
RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„VAIKAS. ŠEIMA. MOKYKLA“
Preliminari konferencijos programa
2018 m. gegužės 15 d.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Didžioji salė,
(adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius)
Dalyvių registracija. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurso
„Mano šeima“ parodos eksponavimas.
Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.

9.00-10.00
10.00-10.30

PRANEŠIMAI:
Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijos; įstaigos,
asmenys, teikiantys pagalbą šeimoms.
Kompleksinė pagalba šeimoms ir vaikams.
Mediacijos taikymas mokykloje, darbo su šeimomis galimybės. Vaiko ir šeimos
konsultavimas, tarpininkavimas.
Ugdymo įstaigos ir šeimos sąveika kaip kokybiško bendradarbiavimo pagrindas
(vaikų psichiatro pastebėjimai apie ryšį tarp vaikų, tėvų, mokyklos).
Kavos pertrauka.

10.30- 12.00

12.00-12.40

PRANEŠIMAI:
Tėvų pedagoginio švietimo svarba ir įtraukimo į ugdymo procesą galimybės.
Prevencinių programų taikymas mokykloje, jų nauda ir poveikis.
Pozityvi šeimos ir mokyklos sąveika – mokinio pažangaus mokymosi tikimybė.
Konstruktyvaus mokyklos – šeimos – vaiko bendradarbiavimo etapai (formos, būdai
ir metodai).
Socialinis pedagogas – svarbus šiuolaikinės mokyklos narys (socialinio pedagogo
veikla ir reikalingumas).
Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas. Refleksija.
______________________________________

12.40-14.15

14.15-14.45

