
 

 

Konferencija „Vaikas – darbo priemonė ar aukščiausia vertybė?“ 

 

2019 m. lapkričio 30 d.   

Viešbučio „Europa Royale“ konferencijų centre 

(Miško g. 11, Kaunas) 

 

Konferencijos tikslas – kad tėvai galėtų geriau atstovauti savo vaikams, prisidėti prie geresnio vaikų 

išsilavinimo, mokyklos gerinimo, vaikų motyvacijos ir pan., o švietimo darbuotojai gebėtų su tėvais 

bendradarbiauti, taptų naujų mokymosi modelių bendraautoriais.  

Laikas Pavadinimas Pranešėjas 

9:20 – 9:55  Registracija  

10:00 – 10:10 Apie nusidėvėjimą, Kudirką, batelius ir šalutinį 

mokymosi poveikį 

Julija Ladygienė 

Laisvosios mokyklos modelio vystymo 

grupės vadovė 

10:10 – 10:30 „Mama, noriu į mokyklą!“ - ar tai įmanoma?  

Demokratinės mokyklos tėvų patirtis  

 

Jurgita Adomaitytė–Šimavičienė 

Demokratinės mokyklos Tarybos narė 

10:30 – 10:50 Solidari mokykla (ne)solidarioje visuomenėje Vaidas Bacys 

Aukštelkės mokyklos –daugiafunkcio 

centro, Bubių mokyklos direktorius 

10:50 – 11:10 „Aš pati! Aš pats!“ Kaip išdrįsti leisti 

vaikams patiems pasiekti daugiau?  

Dr. Vladas Lašas 

Švietimo entuziastas, mentorius, 

mecenatas 

11:10 – 11:30 Švietimas pozityvios socializacijos kontekste Dr. Eglė Celešienė  

Lietuvos demokratiškumo ugdymo 

kolegijos direktorė ir 

Giedrė Kvieskienė  

Vytauto didžiojo universiteto Švietimo 

akademijos profesorė 

11:30 – 11:50 Kam mes mokomės? Simona Vaikutė 

Visuomenininkė, rašytoja ir žurnalistė 

12:00 – 12:25 Pertrauka  

12:30 – 12:50 „10 sėkmingų ugdymo principų“  

 

 

Tatjana Liubertienė ir Agnė Liubertaitė – 

Amšiejė 



Vilniaus privačios gimnazijos direktorė ir 

jos dukra VDU Švietimo akademijos 

doktorantė, mokslininkė  

12:50 – 13:10 Mokykla vaiko akimis. Kodėl mokyklos 

negalime vadinti antraisiais namais? 

Austėja Pukelytė 

11 klasės mokinė 

13:10 – 13:30 „Koja kojon“ bendruomenės kūrimo praktika 

savivaldybės švietime 

Vaidotas Kalinas 

Ukmergės r. savivaldybės Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjas 

13:30 – 13:50 2 vaikai - 6 ugdymo įstaigos. Tėčio patirtis Vytautas Jančiauskas 

Žaliosios gamtos mokyklos mentorius 

13:50 – 14:10 Kaip auginti laimingą vaiką 

 

Žilvinas Karpis 

Lauko pedagogikos pradininkas Lietuvoje 

14:20 – 14:55 Pertrauka  

15:00 – 15:20 Kaip karjera prasideda mokykloje (mokinio 

akimis) 

 

Kęstutis Mikolajūnas 

LTF tarybos narys 

15:20 – 15:40 Santykių gramatika Ramunė Murauskienė 

Psichologė, rašytoja 

15:40 – 16:00 
Kokio ugdymo (ne)reikia, kad vaikai (ne)taptų 

dėžučių žmonėmis? 

 

Jolanta Lipkevičienė 

Žaliosios gamtos mokyklos direktorė, LTF 

tarybos narė 

16:00 – 16:30 Diskusija, refleksija. Moderuoja  

Audrius Murauskas 

Geros mokyklos koncepcijos 

bendraautorius, LTF narys 

 

Konferencija nemokama. Registracija https://forms.gle/7LwKMbXNk398LNm69 

Konferenciją organizuoja asociacija Lietuvos tėvų forumas. 

Mokymai vykdomi įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą „AŠIS: 

atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“ 

Per renginį bus fotografuojama ir filmuojama, todėl jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, 

kurie gali būti paskelbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse.  

https://forms.gle/7LwKMbXNk398LNm69

