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METODINĖ KONFERENCIJA 

„ KLASĖS AUKLĖTOJO  DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ“ 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konferencijos  „KLASĖS AUKLĖTOJO DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ“ (toliau –   

Konferencijos)  nuostatai reglamentuoja Konferencijos  tikslus, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir pranešimų pristatymo  tvarką.  

2. Konferenciją organizuoja Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, Vilniaus Salomėjos 

Nėries gimnazija ir Vilniaus Pilaitės gimnazija. 

Už konferencijos įgyvendinimą atsakingi asmenys: Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės 

tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, specialioji pedagogė Rūta Kibildienė, 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros ir pagalbos mokiniui 

skyriaus vedėja Laima Juškevičienė, socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė, Vilniaus 

Salomėjos Nėries gimnazijos socialinis pedagogas Vytautas Visockas.  

 

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

3. Konferencijos tikslas –atskleisti klasės auklėtojo asmenybės ir funkcijų santykį šiandieninio 

ugdymo kontekste, analizuoti ir įprasminti klasės auklėtojo darbą ugdant vaiko asmenybę. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

       4.1. Atskleisti klasės auklėtojo asmenybės svarbą ir jo  įtaką ugdytiniams; 

             4.2. Diskutuoti apie klasės auklėtojo funkcijų aiškumą ir jų kokybiško atlikimo prasmę; 

             4.3.Akcentuoti klasės auklėtojo bendradarbiavimo su švietimo pagalbos specialistais, 

administracija ir tėvais reikšmę; 

            4.4. Dalytis gerąja patirtimi apie jauno žmogaus ugdymą, skatinat jo sąmoningumą bei 

atsakomybę; 

            4.5. Skatinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą tarp mokyklų bendruomenės narių. 

 

 



III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje gali dalyvauti  bendrojo lavinimo mokyklų vadovai (direktoriai, skyrių vedėjai, 

direktorių pavaduotojai ugdymui)  klasių auklėtojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.  

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Konferencija vyks 2017 m. gegužės 5 d. (penktadienis) 10.00 val. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazijoje (Vilniaus g. 32, Vilnius), registracija nuo 9.30 val.   

 

7. Pageidaujantys konferencijoje skaityti pranešimus, užpildo registracijos anketą (Priedas  

nr. 1) ir iki 2017 m. balandžio 24d. atsiunčia ją adresu: vpptkonferencija@gmail.com 

7.1. Pranešimo tema turi atspindėti konferencijos tikslus ir uždavinius. 

7.2. Dalyvio registracijos anketoje turi būti parašyta pranešimo tema, trukmė, forma. 

7.3. Pranešimų formos: 

 Pranešimai (trukmė iki 20 min.); 

 Video pranešimai; 

7. Konferencijos klausytojai užpildo registracijos anketą (Priedas nr. 2) ir iki 2017 m. gegužės  

1d. atsiunčia ją adresu: vpptkonferencija@gmail.com. 

8. Užsiregistravę Konferencijos pranešėjai ir dalyviai gauna patvirtinimą apie sėkmingą 

registraciją ir įsipareigoja dalyvauti Konferencijoje. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Konferencijos dalyviamsbus išduodamos Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos 

pažymos, skaičiusiems pranešimus – patvirtinimas apie pristatytą pranešimą. 

10. Konferencijos dalyvio mokestis 3 eurai. 

11. Kelionės dalyvių išlaidų organizatoriai neapmoka. 

12. Informaciją dėl konferencijos teikia: 

 Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Aurelija 

Zacharevičienė, telefonu: 868044555 arba el. paštu: vpptkonferencija@gmail.com 

 Vilniaus Pilaitės gimnazijos socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė telefonu 8685 

35392. 

 Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos socialinis pedagogas Vytautas Visockas telefonu 

867106041 
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     Priedas nr. 1 

 

KONFERENCIJA 

 

„ KLASĖS AUKLĖTOJO  DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ“ 

 

2017 m. gegužės 5 d. 10.00 val. 

 

 

PRANEŠĖJO  REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

 PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ  

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

PAREIGOS  

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA  

Asmeninis telefonas  

E-pašto adresas  

 
 

Pranešimo tema ir trukmė (iki 20 min.)  (įrašykite į žemiau esantį laukelį) 

 

 
 

Pranešimo forma Žodinis pranešimas     □ Video pranešimas □ 
 

 

Pranešimui reikalinga demonstracinė, programinė ir kt. įranga (įrašykite į žemiau esantį 

laukelį) 

 

 
 

 

Registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2017 m. balandžio24d. el. paštu: 

vpptkonferencija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas nr. 2 

 

 

KONFERENCIJA  

„ KLASĖS AUKLĖTOJO  DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ“ 

 

2017 m. gegužės 5 d. 10.00 val. 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

 VARDAS, PAVARDĖ  

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

PAREIGOS  

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA  

Asmeninis telefonas  

E-pašto adresas  

 

 

Registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2017 m. gegužės1 d. el. 

paštu:vpptkonferencija@gmail.com.  
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