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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS     

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „MTV- MOKYTOJAI. TĖVAI. VAIKAI“ 

2014-2015 m. m. 

 

I. Projekto pavadinimas: „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“ (toliau „MTV“) 

 

II. Projekto tikslas: sutelkti mokyklos bendruomenės dalyvius ir didinti jų tarpusavio supratimą 

per įvairias veiklas, kurios yra logiškai ir metodiškai susijusios tarpusavyje, sudaro nuoseklią 

sistemą, tuo stiprina viena kitos poveikį bei užtikrina ilgalaikius efektus.  

 

III. Uždaviniai: 
1. Kurti bendrą neformalią ugdymo veiklą, skirtą mokytojams, tėvams ir vaikams. 

2. Skatinti tėvus įsitraukti į pamokinę veiklą, pamokas, turinčias sąsajų su mokomaisiais 

dalykais ir tėvų profesija. 

3. Stiprinti profesinės orientacijos ir mokslo motyvaciją, organizuoti mokinių ekskursijas į 

tėvų darbovietes, išskiriant mokiniams patraukliausias profesijas. 

4. Stiprinti mokinių savivaldą mokykliniu lygiu (sklaida mokyklos, miesto ar respublikos 

mastu, reportažų kūrimas, demonstravimas). 

5. Organizuoti metodinę – praktinę konferenciją, dalintis gerąja patirtimi. 

6. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją komunikacinės kompetencijos srityje. 

 

IV. Projekto santrauka: vienas svarbiausių Lietuvos mokyklos uždavinių minimas mokyklos 

bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo 

institucijos. Tėvai – pirmasis sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys 

vaikui. Jam atėjus į mokyklą, į tėvų socializacijos procesą įsitraukia ir mokytojai. Mokyklą ir 

šeimą jungia tas pats ugdymo objektas – vaikas. Mokytojai, siekdami visapusiškai ugdyti jaunąją 

asmenybę, turi nuolat glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, jo šeima. Ugdymo 

procese būtina derinti veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką. 

Mokytojai, tėvai ir vaikai vienodai atsakingi už ugdymosi ir asmenybės tobulėjimo sėkmę. 

Visos grandys suinteresuotos, kad gerėtų mokinių ugdymosi rezultatai. Tai įmanoma tik 

bendradarbiavimu grindžiamoje aplinkoje. Ilgą laiką bendradarbiavimas buvo aiškinamas tik 

vienpuse informacija apie vaiko pasiekimus mokykloje per klasės ar visuotinius tėvų susirinkimus. 

Šiaulių Gegužių progimnazijoje kuriamos programos, kuriomis siekiama lygiaverčio 

bendradarbiavimo tarp klasės mokytojų, tėvų ir vaikų. Šių grandžių bendradarbiavimas vyksta 

įvairiomis formomis. Šiandieninėje visuomenėje bendradarbiavimo tema išlieka aktuali. Todėl 

mes, projekto dalyviai, siekiame ieškoti dar efektyvesnių bendradarbiavimo formų, kuriomis būtų 

galima kuo daugiau tėvų įtraukti į mokyklos gyvenimą. 

 

V. Problemų, kurias norime išspręsti įgyvendinami projektą, apibūdinimas: nuolat didėjanti 

atsainiai išugdytų jaunų žmonių dalis mūsų visuomenėje negali ir negalės užtikrinti darnaus ir 

nuoseklaus jos vystymosi bei gerbūvio, tad visos veiklos, nukreiptos mažinti esamą atotrūkį ir 

susvetimėjimą tarp mokyklos bendruomenės dalyvių, yra strategiškai svarbus mūsų visuomenės 

interesas. Šiame projekte siūlomi problemos sprendimo būdai per tikslinės informacijos sklaidą 

Lietuvos regionų lygiu bus neabejotinai naudingi siekiant supažindinti su dalyvavimo mokyklos 

veikloje vietiniu lygiu, o ateityje ir švietimo kūrime. 



 

VI. Laukiami projekto rezultatai: sukurta nuosekli mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimo 

sistema: tėvai veda pamokas, susijusias su jų profesijas, organizuoja edukacinius užsiėmimus savo 

darbovietėje. Projekto metu aktyviai dalyvauja organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje. 

Tėvai ir mokytojai dalinasi gerąja patirtimi metodinėje-praktinėje konferencijoje. 

 

VII. Projekto koordinatorius: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Reda Zalogienė. 

 

VIII. Projekto organizatoriai:  

Muzikos mokytoja Raimonda Janulienė,  

Pradinių klasių vyr. mokytoja Alina Marcinkienė,  

Muzikos vyr. mokytoja Auksė Mockienė,  

Dailės mokytoja metodininkė Regina Rudienė,  

Šokių mokytoja Daiva Virakienė. 

 

IX. Projekto vykdytojai:  

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla 

 

X. Projekto dalyviai:  

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 1-4 gimnazinių klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 1-8 klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, Kėdainių 

Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 1-8 klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos 4c, 6c, 7a, 7c ir 8d klasės mokiniai, jų tėvai ir klasių auklėtojai. 

 

XI. Projekto trukmė:  

2015-01-02 – 2015-06-26 

 

XII. Detalus kiekvienos, projekte numatomos veiklos, apibūdinimas. 

 

1. Projekto įgyvendinimo etapai:  

 Projekto rašymas, logotipo kūrimas; 

 Bendradarbiaujančių mokyklų įtraukimas į projektinę veiklą, veiklų aptarimas; 

 Projekto „MTV“ bendra neformaliojo ugdymo veikla mokytojams, tėvams ir vaikams; 

 Pasiruošimas respublikinei metodinei-praktinei konferencijai „Vaikas. Šeima. Mokykla 

– sėkminga partnerystė“; 

 „MTV“ pusmečio veiklų pristatymas mokyklose. 

 Vaikų supažindinimas su tėvų profesijomis, netradicinių pamokų vedimas mokykloje ir 

už mokyklos ribų, lankymasis tėvų darbovietėse. 

 

2. Projekto įgyvendinimas: (detalus kiekvienos projekte numatomos veiklos apibūdinimas). 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 
Atsakingi 

asmenys 
Pastabos 

Pasiruošimas 

2015-01 

Projekto „MTV – 

Mokytojai. Tėvai. 

Vaikai“ rašymas 

Gegužių progimnazija 
Projekto 

organizatoriai 

 

2015-01 
Projekto „MTV“ logotipo 

kūrimas 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 

 



2015-01 

Projekto „MTV“ 

neformaliosios veiklos 

grupės kūrimas 

Gegužių progimn., 

Mažeikių M. 

Račkausko gimn, 

Panevėžio A. 

Lipniūno progimn., 

Kėdainių J. Paukštelio 

pagr. m-kla. 

Projekto 

organizatoriai 

Grupes kuria ir  

kiti dalyviai 

savo 

mokyklose. 

2015-02 

Projekto „MTV“ veiklos 

ir programos pristatymas 

projekto vykdytojams 

Projekto 

organizatoriai 

Kiekviena 

mokykla 

pristato savo 

veiklą.  

Įgyvendinimas  

2015 m. 

vasario – 

gegužės 

mėn.   

Projekto „MTV“ bendra 

neformaliojo ugdymo 

veikla (NUV) 

mokytojams, tėvams ir 

vaikams 

Gegužių progimn., 

Mažeikių M. 

Račkausko gimn, 

Panevėžio A. 

Lipniūno progimn., 

Kėdainių J. Paukštelio 

pagr. m-kla. 

Projekto 

organizatoriai 

Projekto 

dalyviai NUV 

veiklos temas 

numato patys. 

Toliau 

nurodomos 

Gegužių 

progimnazijos 

veikla. 

2015-02-

10 

„T klasės“ susitikimas. 

Tema – „Tegul spalvos 

liejasi laisvai“. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
122 kab. 

2015-02-

24 

„T klasės“ susitikimas. 

Tema – „Skaniausias 

mamos pyragas“. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
121 kab. 

2015-03-

10 

„T klasės“ susitikimas. 

Tema – „P. Plissono 

dokumentinio filmo 

„Pakeliui į mokyklą” 

aptarimas“. 

Gegužių progimnazija 
Projekto 

organizatoriai 
323 kab. 

2015-03-

26 

„T klasės“ susitikimas. 

Tema – „Teatras 

prasideda nuo rūbinės“. 
Šiaulių dramos teatras 

Projekto 

organizatoriai 

Spektaklio 

žiūrėjimas 

2015-04-

14 

„T klasės“ susitikimas. 

Miuziklo scenarijaus 

rašymas. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
323 kab. 

2015-04-

21 

„T klasės“ susitikimas. 

Miuziklo muzikos 

kūrimas. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
323 kab. 

2015-04-

28 

„T klasės“ susitikimas. 

Miuziklo „Coliukė“ 

repeticija. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
323 kab. 

2015-05-

05 

„T klasės“ susitikimas. 

Miuziklo „Coliukė“ 

repeticija. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 
323 kab. 

2015-02 

– 05  

Vaikų supažindinimas su 

tėvų profesijomis 
 

Projekto 

dalyviai 

Konkrečią 

veiklą numato 

projekto 

dalyviai 

2015-02 
4c klasės išvyka į tėvų 

darbovietę 
Kelmės pieninė 

A. 

Marcinkienė 

 



2015-03 
7c klasės išvyka į tėvų 

darbovietę 
UAB Valumina R. Janulienė 

 

2015-04 
6c klasės išvyka į tėvų 

darbovietę 
 D. Virakienė 

Vieta 

tikslinama 

2015-05 
4c klasės išvyka į tėvų 

darbovietę 
UAB Hampidjan 

baltic 

A. 

Marcinkienė 

 

2015-02 

– 05  

Tėvų įtraukimas į 

pamokinę veiklą 
 

Projekto 

dalyviai 

Savo veiklą 

numato 

projekto 

dalyviai 

2015-03 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija 

A. 

Marcinkienė 

 

2015-03 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija R. Janulienė 

 

2015-04 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija D. Virakienė 

 

2015-04 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija A. Mockienė 

 

2015-05 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija R. Rudienė 

 

2015-05 

Tėvai veda pamoką 

susijusią su profesiniu 

veiklinimu. 
Gegužių progimnazija R. Janulienė 

 

2015-03-

26 

Metodinės – praktinės 

konferencijos 

organizavimas „Vaikas. 

Šeima. Mokykla – 

sėkminga partnerystė“. 

Gegužių progimnazija 

R. Janulienė,  

A. 

Marcinkienė, 

A. Mockienė,  

R. Rudienė,  

D. Virakienė, 

R. Zalogienė. 

Dalyvauja visi 

projekto 

dalyviai 

Apibendrinimas 

2015-05-

15 

„T klasės“ miuziklo 

„Coliukė“ premjera. 
Gegužių progimnazija 

Projekto 

organizatoriai 

Kitų mokyklų 

projekto 

organizatoriai 

projektą 

apibendrinanči

o renginio 

formą 

pasirenka 

patys. 

2015 

gegužės 

mėn. 

Projekto dalyvių 

anketavimas 

Gegužių progimn., 

Mažeikių M. 

Račkausko gimn, 

Panevėžio A. 

Lipniūno progimn., 

Projekto 

organizatoriai 

Kiekviena 

mokykla vykdo 

savo atskirą 

anketavimą 

pagal 



Kėdainių J. Paukštelio 

pagr. m-kla. 

organizatorių 

pateiktas 

anketas. 

2015 

birželio 

18 d. 

Ataskaitos rašymas 

 
Projekto 

organizatoriai 

Dalyvaujančios 

mokyklos 

atsiunčia 

projekto 

organizatoriam

s detalų 

kiekvienos 

projekte 

numatomos 

veiklos 

apibūdinimą, 

anketų analizę. 

Sklaida 

2015-01 

–  

2015-06 

http://tklase.weebly.com/  

Projekto 

organizatoriai 

Kiti projekto 

dalyviai sklaidą 

individualiai. 
http://geguziai.lt/  

http://www.mokytojodien

orastis.lt/ 

 

Dienraštis „Šiaulių 

kraštas“, www.etaplius.lt 

 

 

XIII. Projekto tęstinumas: poreikiui esant, projektas bus vykdomas dar vienerius kalendorinius 

metus, ieškant naujų partnerių ir veiklos galimybių. 

 

 

Projektą parengė:                          ___________                                          ____________________ 

                                                          (parašas)                                                      (Vardas, pavardė) 

 

Projektą parengė:                          ___________                                          ____________________ 

                                                          (parašas)                                                      (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA     

 

Projekto „MTV- MOKYTOJAI. TĖVAI. VAIKAI“ veiklos 

ATASKAITA 

2014-2015 m.m 

 

 

I. Projekto  organizatoriai:  

Muzikos mokytoja Raimonda Janulienė,  

Pradinių klasių vyr. mokytoja Alina Marcinkienė,  

Muzikos vyr. mokytoja Auksė Mockienė,  

Dailės mokytoja metodininkė Regina Rudienė,  

Šokių mokytoja Daiva Virakienė. 

 

II. Projekto įgyvendinimo data: 

2015-01-02 – 2015-06-26 

 

III. Sėkmės įvertinimas: (ar pavyko įgyvendinti tikslą, iškeltus uždavinius; aptariami projekto 

įgyvendinimo etapai,  apibūdinant, kas pavyko, o kas ne, ką teko keisti, kas būtų taisytina): 

 

 

 

 

 

Ataskaitą pateikė:                        ___________                                            ____________________ 

                                                          (parašas)                                                      (Vardas, pavardė) 

 


