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ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
TĖVŲ PEDAGOGINIO ŠVIETIMO PROGRAMA

TIKSLAI:
 Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių apie vaiko
augimą, vystymąsi.
 Vykdyti profesinį informavimą, prevencinio darbo programą.
UŽDAVINIAI:
 Suteikti reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių geriau pažinti vaiką;
 Padėti tėvams suvokti ir pripažinti savo vaikų ugdymo poreikius;
 Padėti tėvams pajusti, kad jie gali efektyviai padėti tuos poreikius tenkinti;
 Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais sprendžiant įvairias auklėjimo problemas;
 Suteikti reikiamą informaciją;
 Įtraukti tėvus sprendžiant progimnazijai aktualias problemas.
TĖVŲ ŠVIETIMAS VYKDOMAS ŠIOMIS KRYPTIMIS:
 Bendri tėvų susirinkimai;
 Klasių tėvų susirinkimai;
 Individualūs pokalbiai su tėvais;
 Konsultacijos tėvams;
 Tėvų dalyvavimas progimnazijos renginiuose, projektuose;
 Lankstinukai tėvams.
LAUKIAMI REZULTATAI:
 Mokinių mokymosi motyvacijos pagerėjimas;
 Aktyvus mokinių tėvų dalyvavimas organizuojant tėvų susirinkimus ir kitus renginius;
 Glaudus ryšys tarp tėvų ir jų vaikų;
 Aktyvus tėvų dalyvavimas progimnazijos savivaldoje, įvairiose programose bei projektuose;
 Sukurta gerai veikianti tėvų (globėjų) informavimo ir bendradarbiavimo su mokykla
sistema.
VEIKLA:
Renginio pavadinimas
Data
Atsakingas

Eil.
Nr.
1.
Klasių vadovų bendradarbiavimas su mokinių
Rugsėjis
Klasių vadovai
tėvais:
 Dėl dorinio ugdymo (1-8 kl.) pasirinkimo;
 Dėl nemokamo maitinimo bei socialinės
paramos gavimo dokumentų tvarkymo;
 Dėl klasės renginių organizavimo ir
dalyvavimo juose.
 Dėl neformaliojo švietimo pasirinkimo;
 Dėl modulio pasirinkimo.
2.
Tėvų susirinkimai:
Spalis, vasaris Administracija, klasių vadovai,
 E-dienynas, išsami informacija;
 Paskaitos, seminarai, mokymai aktualiausiais Esant reikalui mokytojai
klausimais.
3.
Individualus bendravimas su tėvais: telefoniniai Esant reikalui Administracija, klasių vadovai,
pokalbiai, el.laiškai, apsilankymas progimnazijoje.
mokytojai

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Visus mokslo
Informacija tėvams apie progimnazijos veiklą:
metus
 Internetiniame progimnazijos tinklapyje;
 Elektroniniame dienyne;
 Lankstinukai;
 Progimnazijos stendai;
 Gandro žinios“, spauda.
Tėvų
dalyvavimas
mokinių
ekskursijose, Visus mokslo
metus
išvykose, klasės valandėlėse, renginiuose
Mokinių išvykos į tėvelių darbovietes
1 kartą
metuose
Būsimųjų pirmokų tėvų susitikimas su progimBalandis
nazijos vadovais
Visus mokslo
Tėvų apklausos (anketavimas) atsižvelgiant į
metus
progimnazijos tikslą ir uždavinius, jų analizė
Lankstinukų ir kt. spaudinių tėvams parengimas ir Visus mokslo
platinimas
metus
Tėvų dalyvavimas įvairiuose progimnazijos ren- Visus mokslo
giniuose, programose, komisijose, konkursuose,
metus
varžybose,
ekskursijose,
seminaruose,
progimnazijos savivaldoje
Konsultacijos tėvams socialiniais, pedagoginiais ir Esant reikalui
sveikatos klausimais

Tėvų
susirinkimai

Klasės vadovų
bendradarbiavimas
su mokinių tėvais

Individualus
darbas
Konsultacijos

Administracija, klasių vadovai,
mokytojai

Klasių vadovai
Klasių vadovai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
VGK
Pradinių klasių metodinė grupė
Klasių vadovų metodinė grupė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Progimnazijos taryba
Administracija, klasių vadovai
Soc. pedagogas, VSP specialistė

Dalyvavimas
savivaldoje

Tėvų švietimas

BENDRADARBIAVIMO
SU TĖVAIS FORMOS

Informacijos
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progimnazijos
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Anketinės
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