
 
 

TĖVŲ POPIETĖS 
PROGRAMA 

2017 – 11 - 30 

 

LAIKAS VEIKLA VIETA 

 
15.00-19.00 INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI SU MOKYTOJAIS 

BŪTINA REGISTRUOTIS E-DIENYNU! 

 

Mokytojų 

kabinetai 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

LIONS QUEST 

Direktoriaus pavaduotoja Dana Tomkutė bei programos įgyvendinimo nariai 

supažindins su 5-8 klasėse vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa. 

Tėveliai patirs tai, ką jų vaikai patiria per šiuos užsiėmimus. 

 

107 kab 

MĄSTYMO MOKYKLA 

Pradinių klasių mokytojos Aldona Barišauskienė ir 

Elena Palikevičienė supažindins su Mąstymo mokyklos metodika bei pateiks 

praktinių pavyzdžių juos panaudojant tiek pamokose, tiek namuose. 

 

120 kab. 

PAGALBOS SPECIALISTŲ GRUPĖS SEKCIJA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė ir pagalbos mokiniui 

specialistų komanda konsultuos tėvelius, kurių vaikai turi mokymosi, elgesio, 

emocijų, lankomumo sunkumų. 

 

106 kab. 

PLANŠEČIŲ PRISTATYMAS 

Pradinių klasių mokytojos Ingrida Mereckaitė ir Irma Žebrauskienė tėvus 

supažindins su planšetinių kompiuterių darbo specifika, pateiks keletą praktinių 

užsiėmimų pavyzdžių. 

 

319 kab. 

 

 

 

 

15.30-16.00 

LIONS QUEST 

Direktoriaus pavaduotoja Dana Tomkutė bei programos įgyvendinimo nariai 

supažindins su 5-8 klasėse vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa. 

Tėveliai patirs tai, ką jų vaikai patiria per šiuos užsiėmimus 

 

107 kab 

MĄSTYMO MOKYKLA 

Pradinių klasių mokytojos Aldona Barišauskienė ir Elena Palikevičienė 

supažindins su Mąstymo mokyklos metodika bei pateiks praktinių pavyzdžių 

juos panaudojant tiek pamokose, tiek namuose. 

 

120 kab. 

PAGALBOS SPECIALISTŲ GRUPĖS SEKCIJA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė ir pagalbos mokiniui 

specialistų komanda konsultuos tėvelius, kurių vaikai turi mokymosi, elgesio, 

emocijų, lankomumo sunkumų. 

 

106 kab. 

16.00-17.00 PAGALBOS SPECIALISTŲ GRUPĖS SEKCIJA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė ir pagalbos mokiniui 

specialistų komanda konsultuos tėvelius, kurių vaikai turi mokymosi, elgesio, 

emocijų, lankomumo sunkumų. 

107 kab. 



 
 

 

 

 

16.00-16.30 

PLANŠEČIŲ PRISTATYMAS 

Pradinių klasių mokytojos Ingrida Mereckaitė ir Irma Žebrauskienė tėvus 

supažindins su planšetinių kompiuterių darbo specifika,  pateiks keletą praktinių 

užsiėmimų pavyzdžių. 

 

319 kab. 

PIRMOKŲ ADAPTACIJA 

Psichologė Janina Janulionienė pristatys 1-okų adaptaciją mokykloje 

 

214 kab. 

PENKTOKŲ ADAPTACIJA 

Psichologė Eglė Čerkauskienė pristatys 5-okų adaptaciją mokykloje 

 

Aktų salė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00 

VISAVERTĖS VAIKŲ MITYBOS PRINCIPAI 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja paskaitą - 

diskusiją mokinių tėvams apie sveikatai palankią mitybą. Specialistai 

rekomenduos sveikos ir subalansuotos mitybos normas bei padės tėveliams 

surasti būdus motyvuoti vaikus rinktis sveikesnį maistą. 

LEKTORIAI: Gydytoja – dietologė, Lietuvos antsvorio ir nutukimo 

prevencijos asociacijos prezidentė dr. Rūta Petereit ir Vaikų ir paauglių 

sveikatos ugdymo specialistas, socialinių inovacijų vaikams konkurso „Talentas 

keisti 2015“ nugalėtojas Artiomas Šabajevas. 

 

214 kab. 

MOKSLEIVIŲ SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 

MOTYVACIJA 

Diskusiją organizuoja progimnazijos partnerė Vilniaus Čiurlionio trikampio 

bendruomenė su Jurgita Ribinskaitė Glatzer. Ji supažindins su savanoriškos 

veiklos organizavimu. 

Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

Aktų salė 

PRADINIO UGDYMO KLAUSIMAIS  
Konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Losevič  

 

104 kab. 

PAGRINDINIO UGDYMO KLAUSIMAIS  

konsultuos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė 

101 kab. 

NEFORMALAUS UGDYMO KLAUSIMAIS  

Konsultuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dana Tomkutė ir Donata 

Vaičiulienė. 

Klasių Tėvų komiteto pirmininkai ar jų atstovai grąžina užpildytas ir/ar 

aptaria Tėvų bendradarbiavimo su mokykla anketas.  

119 kab. 

DIREKTORĖS PRIIMAMASIS 

Direktorė J.Nemanienė konsultavimas ugdymo ir kt. klausimais 
103 kab. 

18.00-18.30 MUZIKOS POVEIKIS ASMENYBĖS VYSTYMUISI 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Lolita Piličiauskaitė-Navickienė 

pristatys muzikinio ugdomojo sveikatinimo metodą ir jo įtaką nėščiosioms bei 

planuojančioms nėštumą mamytėms. Taip pat muzikinio ugdymo poveikį 

jaunesniajame amžiaus tarpsnyje. 

214 kab. 

18.00-19.00 PRIKLAUSOMYBIŲ PSICHOLOGINIAI  ASPEKTAI, ŠIUOLAIKINĖS 

PSICHOLOGINĖS PREVENCINĖS IR INTERVENCINĖS PAGALBOS 

PRIEMONĖS  

Gydytojas - toksikologas R. Badaras kartu su psichoterapeute Sandra 

Simanauskaite ves paskaitą – diskusiją. Specialistai  atsakys į  visus  psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus. 

Aktų salė 

        

 


