
 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA  

 

UGDYMO MODELIO „MOKYKLA TĖVAMS IR AUKLĖTOJAMS”, SKATINANČIO 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO FORMŲ PLĖTRĄ, DIEGIMO IR 

ĮGYVENDINIMO LIETUVOS ŠVIETIMO IR UGDYMO INSTITUCIJOSE VEIKLOS PLANAS 

2018 M. RUGSĖJO MĖN.–2019 M. BIRŽELIO MĖN. 

 

Tikslai:  

1. formuoti pozityvią mokyklos bendruomenės narių nuostatą į tarpusavio bendradarbiavimo 

būtinumą, siekiant užtikrinti mokinio gerovę, ugdyti psichologiškai atsparią, kūrybišką, atsakingą ir 

savarankišką asmenybę;  

2. sudaryti sąlygas mokinių, jų tėvų, mokyklos darbuotojų bendradarbiavimo formavimui, siekiant 

stiprinti mokyklos bendruomenę;  

3. sukurti pasitikėjimo, tarpusavio pagarbos ir saugumo atmosferą mokykloje. 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Data  Atsakingi Pastabos 

1. 5–8 klasių valandėlės Emocinio 

intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymui. 

2018–2019 m. m. 

pagal poreikį 

 

V. Beinarienė 

S. Lukšienė 

L. Undraitytė 

 

2. 1–8 klasių tėvų susirinkimai 

Emocinio intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymui. 

2018–2019 m. m. 

 

V. Beinarienė 

 

 

3. Tėvų atranka mokymams 

„Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

2018-09/10 mėn. V. Beinarienė 

S. Lukšienė 

J. Tamošaitienė 

L. Undraitytė 

 

4. Tėvų mokymai „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“  

2018-10/12 mėn. V. Beinarienė 15 tėvų 

(44 val. asmeniui) 

5. Mini mokymai mokytojams 

„Efektyvus bendravimas 

pamokoje: kaip kalbėti su 

vaikais, kad jei klausytų ir kaip 

klausyti, kad vaikai kalbėtų?“  

2018-10 mėn. V. Beinarienė 

 

45 mokytojai 

2 tikslinės grupės 

iš pradinių klasių 

mokytojų ir 5–8 

klasių mokytojų 

atskirai (po 3 val.) 

6. Paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programos „Tiltai“ 

diegimas 7a klasės mokiniams 

2018-10/12 mėn.  

 

 

V. Beinarienė 

L. Undraitytė 

S. Lukšienė 

2 tikslinės grupės 

iš 7a klasės 

mokinių (grupę 

sudaro 12 mokinių, 

10 užsiėmimų po 

1.5 val.) 

7. Tėvų atranka mokymams 

‚Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

2018-01 mėn. V. Beinarienė 

S. Lukšienė 

J. Tamošaitienė 

L. Undraitytė 

 

8. Paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programos „Tiltai“ 

diegimas 7b klasės mokiniams 

2018-01/02 mėn.  

 

 

V. Beinarienė 

L. Undraitytė 

S. Lukšienė 

2 tikslinės grupės 

iš 7b klasės 

mokinių (grupę 



sudaro 12 mokinių, 

10 užsiėmimų po 

1.5 val.) 

9. Mini mokymai mokytojams 

„Emocinis intelektas – 

galimybė pažinti save ir kitus: 

streso valdymas, perdegimo 

sindromo prevencija“.“ 

2018-02 mėn. V. Beinarienė 

 

45 mokytojai 

2 tikslinės grupės 

iš pradinių klasių 

mokytojų ir 5–8 

klasių mokytojų 

atskirai (po 2 val.) 

10. Tėvų mokymai „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“  

2018-02/05 mėn. V. Beinarienė 15 tėvų 

(44 val. asmeniui) 

11. Paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programos „Tiltai“ 

diegimas 7c klasės mokiniams 

2018-03/04 mėn.  

 

 

V. Beinarienė 

L. Undraitytė 

S. Lukšienė 

2 tikslinės grupės 

iš 7c klasės 

mokinių (grupę 

sudaro 12 mokinių, 

10 užsiėmimų po 

1.5 val.) 

12. Mini mokymai mokytojams 

„Emocinis intelektas – 

galimybė pažinti save ir kitus: 

gebėjimas valdyti pokyčius, 

pusiausvyra, pozityvumas,  

autentiškumas“. 

2018-03 mėn. V. Beinarienė 

 

45 mokytojai 

(3 val. asmeniui) 

13. Mokinių tėvų bei mokytojų 

konsultavimas, sprendžiant 

vaikų psichologines, socialines 

problemas. 

2018–2019 m. m. 

Pagal poreikį  

V. Beinarienė 

S. Lukšienė 

L. Undraitytė 

 

 

Pastaba: Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, seminarus veiklos planas gali keistis. 

 

 

 


