
VISI KARTU
kalbėkimės apie mokyklų kultūrą Islandijoje

MES, MŪSŲ VAIKAI IR MOKYKLA
- domėjimasis, atsakomybė ir įtaka

SAMFOK bei Namai ir mokykla

Birgitta Bára Hassenstein, SAMFOK pirmininkė



Islandiška mokyklų sistema

• Mokykla Islandijoje nėra vien tik ugdymo įstaiga

• Mokykla yra bendruomenė, kurioje visi gali turėti įtakos ją 
formuojant 

• Vaikai, tėvai ir darbuotojai

• Visuomenės kokybė priklauso nuo jos narių aktyvumo 



Tėvų vykdoma veikla

• Namai ir mokykla yra visos šalies mokyklų tėvų organizacija

• SAMFOK Reikjaviko miesto mokyklų tėvų organizacija 

• Šios organizacijos remia tėvų vykdomą veiklą mokyklose ir tėvai gali su 
jomis konsultuotis

• Paslaugos yra nemokamos



Tėvų vykdoma veikla

• Pagal Islandijos įstatymus, visose mokyklose privalo veikti tėvų 
komitetai. 

• Visi tėvai, kurių vaikai lanko mokyklą, automatiškai tampa tėvų 
komiteto nariais

• Dauguma tėvų komitetų turi metinį mokestį, tačiau mokėjimas nėra 
privalomas



Tėvų vykdomos veiklos gairės 

• Tėvų komiteto taryba yra atsakinga už 
bendradarbiavimą, organizaciją bei 
užduočių paskirstymą klasės atstovams

• Klasės atstovai yra atsakingi už 
organizaciją ir užduočių paskirstymą klasės 
tėvams

• Tėvų komitetas ir visi tėvai yra į mokyklos 
tarybą išrinkto tėvų atstovo atrama

Mokyklos taryba

Tėvų komiteto 
taryba

Klasės atstovai

Tėvai



Kasmetiniai renginiai

• Mokykla
• Visuotinis tėvų komiteto 

susirinkimas

• Kalėdinių dekoracijų darymas

• Velykinis bingo

• Pavasario šventė / 
daugiakultūrinė šventė

• Tėvų vaikščiojimas po rajoną

• Švietėjiška veikla

• Klasė
• Tėvų susirinkimai 2x per metus

• Tėvų konvencija

• Klasės susitikimai 2x per metus

• Tėvų vaikščiojimas po rajoną

• Lėšų rinkimas



Mokyklos /klasės atmosfera

Kaip tėvai gali prisidėti prie geros mokyklos ir pozityvios klasės atmosferos kūrimo?

• Domėkitės vaiko mokykline veikla

• Paklauskite kaip praėjo jo diena mokykloje – ką jis veikė mokykloje? – ką valgė?

• Susipažinkite su kitais klasės tėvais, žinokite visų vaiko klasiokų vardus



Mokyklos /klasės atmosfera 

• Ateikite į klasės tėvų susirinkimus
• Buvimo lauke laiko apribojimas – kvietimai į gimtadienį – vakarėliai –

naudojimasis telefonu mokykloje – socialiniai tinklai – naudojimasis kompiuteriu

• Ateikite į klasės vakarėlius

• Pasisiūlykite tapti tėvų komiteto nariu arba būkite atsakingi už kokią 
nors tėvų komiteto organizuojamą veiklą



Ką reikėtų turėti omenyje?

• Klasės vaikų gimtadieniai
• Pakvietimai – dovanos – dalyvavimas

• Lėšų rinkimas vyresnių klasių vaikų išvykoms

• Informacijos pateikimo šaltiniai – Mentor – Facebuko puslapiai

• Paprašyti pagalbos



O dabar norime išgirsti iš jūsų. Kaip mums visą tai pasiekti kartu?

Mes negalime to padaryti be jūsų – Būdami kartu esame geresni! 

Ačiū už dėmesį☺

samfok@samfok.is



Kas yra tėvų komitetas?


