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Gairės suaugusiųjų švietimo suinteresuotosioms šalims



Šeima yra Europos visuomenės branduolys, demokratijos ir
socialinių pokyčių atspirties taškas, todėl socialinė parama ir pagalba
specialiųjų poreikių šeimoms yra labai svarbi. Kai dirbame su jaunais
žmonėmis, ypač su jaunomis šeimomis bei šeimomis, kurios yra
nepalankioje padėtyje tiek švietimo, tiek socialiniu ir ekonominiu
požiūriu, pastebime, kad jiems dažnai reikia pagalbos dėl tų pačių
problemų. 

Todėl tėvų turimų kompetencijų tobulinimas yra ypač svarbus, kad
jie neatsiliktų nuo pasaulinių pokyčių ir iššūkių bei padėtų savo
vaikams. Perėjimas prie nuotolinio mokymo ar mokymo namuose
dėl epidemijos parodė, kaip svarbu yra mokytis tėvams, kad jie
galėtų padėti savo vaikams. Socialiai remtinoms šeimoms,
neturinčioms išsilavinimo, labai sunku prisitaikyti prie tokių pokyčių,
todėl jos dažnai jaučiasi atskirtos iš visuomenės, o jų vaikai dažnai
palieka mokyklą neįgiję jokios kvalifikacijos.

Tėvų išsilavinimas yra
svarbus!



tėvų švietėjai,
privačios iniciatyvos, 
savivaldybės,
regioninės asociacijos, 
institucijos ir asociacijos vaikų, jaunimo ir šeimų srityje, 
tėvų asociacijos,
vaikų priežiūros įstaigos ir kt. 

Atlikus „Erasmus +“ projekto „Europarents 2020“ apklausą nustatyta,
kad tėvų mokymai naudojami labai retai. Atsidūrę konfliktinėse
situacijose tėvai verčiau kreipiasi pagalbos į draugus ar kolegas. Taigi,
kaip suaugusiųjų švietėjai gali užmegzti ryšį tarp tėvų ir mokymų
rengėjų? Apskritai mes, kaip projekto konsorciumas, kurį sudaro
įvairių institucijų, dirbančių su mokyklomis, tėvais, vaikais ir apskritai
su šeimomis, ekspertai, rekomenduojame, kad ypač mokyklos turėtų
suteikti tam tikrą platformą tėvams toliau mokytis. Epidemijos metu
išryškėjo švietimo sistemos spragos, taip pat atotrūkis tarp socialiniu
ir ekonominiu požiūriu palankių ir nepalankioje padėtyje esančių
klasių. Po daugiau nei metus trukusio mokymo namuose mokyklos,
tėvai, deja, ir valstybė vis dar patiria tam tikrą šoką ir trūksta gerų
problemų sprendimo būdų ir pasiūlymų tėvams. 
Norint įveikti šią problemą, reikia nemažai asmenų, kurie galėtų
pateikti pasiūlymų šiuo klausimu. Ne tik suaugusiųjų švietimo
įstaigos, bet ir:

galėtų teikti pasiūlymus, padėsiančius tėvams ir netiesiogiai jų
vaikams.

KAIP SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS GALI

PADĖTI TĖVAMS?



Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas: 
Bendravimas internete - etiketas, susijęs su kibernetiniu
lobizmu / neapykantos kalba. 
Saugumas internete - duomenų apsauga / autorinės teisės 
Bendradarbiavimo įrankiai - „MS Teams“, „Zoom“ ir kt. 

Socialiniai įgūdžiai: 
Bendravimas 
Laiko planavimas 
Konfliktų vengimas - konfliktų sprendimas

Darbo vietos kūrimas - mokymosi kampelis 
Mokymasis mokytis 
Savarankiškas mokymasis 
Socialinės žiniasklaidos naudojimas prieš „tikrą“ laisvalaikį

Tolesnis tėvų mokymas būtų ypač reikalingas šiose srityse:  

Turinio kūrimo įrankiai

Bendros temos:

 
Atsižvelgdami į tai, kad tėvų mokymas yra būtinas, mes planuojame
tolesnį projektą, kuriame bus pateikti būtent anksčiau išvardyti
pasiūlymai. Tada ši platforma bus prieinama visiems tėvams ir
mokykloms kaip OER. Bandydami tai įgyvendinti, dirbsime tiesiogiai
su mokyklomis ir palaikysime mokytojus darbe su tėvais. Nes tėvų
darbas prasideda mokykloje. Ten mokytojai turi galimybę kreiptis į
tėvus, kuriems to labiausiai reikia, ir pateikti jiems pasiūlymų. Ši
platforma taip pat galėtų pasiūlyti specialius kursus, parengtus
mokytojų prašymu, ir taip tėvai galėtų dalyvauti kursuose, kurie jiems
aktualiausi. 

Taigi suaugusiųjų švietimo veikėjai pradėtų bendradarbiauti, kas
paskatintų keitimąsi novatoriškais metodais ir galimybėmis ir
padarytų didžiulį poveikį ateities kartoms suaugusiųjų mokyklose. 



Taip pat papildomos informacijos jums gali suteikti ir dalyvaujančios
organizacijos. Elektroninių paštų adresus rasite mūsų projekto
svetainėje. 

Užaugę vaikai galės aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir
sėkmingai pradėti savo karjerą. tuo atveju, jei jiems bus suteikiama
veiksminga pagalba, sudaromos sąlygos sėkmingai mokytis ir
mažinamas mokyklos nebaigusiųjų skaičius.  

Atsižvelgdami į tai, visi partneriai kartu rinko ir kūrė metodus. Šiuos
metodus netrukus išbandys ir įvertins dalyvaujančių organizacijų
atstovai tarptautiniame seminare.

Jei jus domina rezultatai, informaciją apie juos galite rasti adresu:
www.upskilling-parents.eu


