
 

 

 

 

 

 

 

UPSKILLING PARENTS - KAIP SAUGIAI MOKYTI VAIKUS NUOTOLINIU BŪDU - 

KRIZĖS METU 

 

Nuotolinis mokymasis / Mokymasis namuose – Covid-19 pandemijos metu iš tėvų buvo 

daug reikalaujama.  

 

Tačiau daugelis neturėjo galimybių suteikti savo vaikams reikal ingos pagalbos dėl 

nepalankių socialinių ir ekonominių sąlygų, bei skaitmeninių įgūdžių stokos. Dirbdami su 

jaunais žmonėmis, ypač jaunomis, išsilavinimo stokos ir (arba) socialinę atskirtį 

patiriančiomis šeimomis, matome, kad jiems dažnai reikia pagalbos panašiais klausimais.  

 

Mūsų projekto tikslas – Europos lygmeniu parodyti skirtingus sprendimus, kurie bus 

paskelbti internetiniame puslapyje - vadovo ir metodų rinkinyje, kuris bus laisvai prieinamas 

visiems. Taip bus pasiektas pagrindinis mūsų organizacijų profesinio tobulėjimo tikslas. 

 

Ne tik organizacijos gaus apčiuopiamą naudą iš Europos mainų, bet ir šeimos galės pajausti, 

kad žmonės Europoje susiduria su tokiais pačiais sunkumais. 

 

PROJEKTO PARTNERIAI 

 

AKADEMIE FÜR POLITISCHE BILDUNG UND DEMOKRATIEFÖRDERNDE 

MAßNAHMEN – Austrija - Koordinatorius 

EDUCOMMART – Graikija 

FORM2YOU – Portugalija  

SYSTEME IN BEWEGUNG – Vokietija  

VŠĮ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS IR PLĖTROS BIURAS – Lietuva 

LUETEC – Italija  

 

 

STRAIPSNIS INTERNETE 

Internet in io stra ipsnio kūrimo  „KAIP SAUGIAI  MOKYTI VAIKUS 
NUOTOLINIU BŪDU -  KRIZĖS METU“ ,  projekto konsorciume aptarėme 
poreik ius,  su kur iais susiduria tėvai  Covid -19 kr izės metu/dėl  mokymosi iš 
namų/nuotol in iame mokymesi.  

Sudarėme klausimų sąrašą i r  j į  išp lėto jome kokybinia is i r  profesional ia is 
mainais apie suaugusiųjų šviet imo inst i tuci jų,  panašių organizaci jų i r  
asoci juotų partnerių pat i r t į .  Taip pat  pasi te lkėme darbinės apl inkos tyr imus 
bei pokalbius su tėvais art imoje organizaci jų apl inkoje.  



Internet in iame straipsnyje gautos i r  apibendrintos išvados mums turėtų būti  
naudingos to l imesniam metodų r inkin io sudarymui.  Jose aprašoma, kaip 
problemos sprendžiamos Europos mastu,  bei  parodomi skir t ingi  sprendimo 
būdai.  

Internet in is stra ipsnis pateik iamas visomis nacional inėmis šal ių partnerių 
kalbomis bei  anglų kalba adresu www.upski l l ing -parents.eu 
 

METODŲ RINKINYS 

Sukurtame metodų r inkinyje yra 12 metodų, skir tų švietė jams, mokytojams 
ir  visoms inst i tuci joms, s iū lančioms to lesnius mokymus tėvams, ta ip pat 
tėvams, norint iems ir  gal in t iems savarankiškai  mokyt is.  J ie buvo specia l ia i 
sukurt i  d id int i  tėvų skai tmeninį  rašt ingumą. Tačiau ta ip pat  pateik iami  
metodai, gal intys te igiamai paveikt i  šeimos kl imatą i r  kasdienį  vaikų 
mokymąsi namų /  nuotol in io mokymosi metu.  Metodai yra labai re ika l ingi  
pagal darbo apl inkos tyr imus. T iksl ingai naudojant š iuos metodus, 
socia l in is tėvų i r  vaikų dalyvavimas skaitmeniniame rašt ingume gal i  būt i  
gerokai pagerintas.  

 

VADOVAS ŠVIETIMO TIEKĖJAMS 

Projekto metu buvo sukurtos gairės šviet imo te ikėjams. Jų t iksl as -  parodyti  
tėvams gal imybes, randant išei t is, susi jusias su vaikais,  kur iems kyla tam 
t ikras pavojus i r  problemos nuotol in iame mokyme dėl skai tmeninių 
kompetenci jų stokos.  Taip pat  dėl  mokymosi atžvi lg iu nepalankios klasės 
bei  socia l in ių i r  ekonominių sąlygų. Reikia t iksl ingų pasiū lymų, patar imų ir  
pagalbos tėvams.  

 

UPSKILLING PARENTS - HOW TO GUIDE CHILDREN SAFELY THROUGH DISTANCE 

LEARNING@ IN TIMES OF CRISIS 

Vadovą šviet imo t iekėjams, stra ipsnį  internete bei  metodų r inkin ius 
nacional inėmis partnerių bei  anglų kalbomis gal i te parsis iųst i  p ro jekto 
svetainė je :  www.upski l l ing-parents.eu  
 

http://www.upskilling-parents.eu/

