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Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui. 

 Sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi visavertį 

gyvenimą, patirti darbo ir kūrybos džiaugsmą. 

 K. Dineika 
 

Kviečiame dalyvauti šeimas, pradinio ugdymo mokytojus ir 

mokinius respublikinėje metodinėje – praktinėje-pažintinėje 

konferencijoje 

„Sveika šeima - sveika mokykla“ 
 

 

Konferencija vyks 

2014 m. balandžio mėn. 16 d. (trečiadienį) 

Jonavos pradinėje mokykloje, Smėlio g. 11, Jonava 

Registracija 900 -1000 val. 

Pradžia 1000 val. 
 

Konferencijos tikslas:  

Skatinti vaikų - tėvų - mokytojų domėjimąsi sveika gyvensena, dalintis 

mokyklų bendruomenių gerąja patirtimi. 
 

Konferencijos probleminės sritys: 

 Aktyvaus laisvalaikio įtaka šeimos fizinei ir psichoemocinei 

sveikatai. 

 Mokinio dienos režimo svarba visapusiškam vaiko augimui. 

 Šeimos vaidmuo vaiko mokymosi motyvacijai. 

 Bendrųjų kompetencijų ir žmogiškųjų vertybių ugdymas. 
 

Konferencijos darbo formos: 

Pranešimai (žodiniai, stendiniai pranešimai, filmuota medžiaga 

,iliustruojanti įvairias sėkmingas bendras mokytojų, mokinių ir jų šeimų 

veiklas).  

Praktiniai užsiėmimai. 

Diskusijos. 

 

 
 

 Pranešėjais gali būti komandos, šeimos arba pavieniai asmenys 

 

Reikalavimai pranešimams: 

 

Pranešimui skirti 10-15 min. 

Stendiniam pranešimui pateikiama santrauka raštu, nurodant tikslus, 

uždavinius, rezultatus. Pranešimas turi tilpti 1 kv. m plote. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai 

 

Jonavos suaugusiųjų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai gali būti išduodami visiems dalyviams. Pažymos apie 

skaitytą pranešimą – pranešėjams. 

Mokestis už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą  (2 Lt ) bus renkamas 

konferencijos dieną. 

 

Registracija 

 

Prašome registruotis ir siųsti registracijos formą iki 2014 m. balandžio 4 

d. el. paštu jonavospradine@gmail.com. Registracijos formą galima 

rasti Jonavos pradinės mokyklos tinklalapyje www.pradine.jonava.lm.lt  

 

Kita informacija 

 

 Balandžio 9 d. konferencijos programa bus išsiųsta dalyviams ir 

paskelbta mokyklos tinklalapyje www.pradine.jonava.lm.lt  

 

 Bus galimybė papietauti mokyklos valgykloje. 

 

Maloniai laukiame Jūsų! 
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