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I.

ĮVADAS

Šiandien verta suklusti, kokie vaikų poreikiai neatliepia suaugusiųjų, atsako auklėjimo ir
ugdymo procese. Verta paklausti savęs, ko mokosi vaikai iš mūsų elgesio, tarpusavio santykių,
emocijų raiškos, kaip pavyzdžio galios. Informacijos gausa, pasiekianti vaikus, netolygi tėvų
gebėjimams projektuoti ir nukreipti vaikus į sėkmės kelią. Tik dalis žmonių sprendžia problemas
atpažindami priežastį, dauguma kovoja su pasekmėmis ir naikina save negatyviais išgyvenimais.
Išoriniai veiksmai yra priemonė vidinei laimei. Ką būtina suprasti, sužinoti, kad realizuotum
,,Aš“? Kaip tapti geriausiu mokiniu, kad šalia būtų šauniausi mokytojai? Kaip nepasiduoti
nuobodulio energijai, išlaikyti vidinę harmoniją? Kas yra sąmoningas gyvenimas? Kaip sukurti
palankią ugdymo(si) aplinką, kad jauku būtų ir mokiniui ir mokytojui. Mokytojai turi būti tarsi
gidai, kurie vestų ne tik mokinius, bet ir jų tėvus sudėtingu tobulėjimo keliu. Šios programos
įgyvendinimas padės tėvams įgyti daugiau pedagoginių, psichologinių, fiziologinių, teisinių žinių,
vaikų auklėjimo, pagalbos mokantis, laisvalaikio leidimo ir kt. klausimais. Didelė minėtų žinių dalis
tėvus pasieks individualaus bendravimo metu, atsižvelgiant į mokinio ir šeimos poreikius.
Šalia bendrųjų renginių, tėvams siūlomas ir individualus bendravimas, dalis informacijos
pateikiama nuotoliniu būdu. Pedagoginio tėvų švietimo metu dėmesys skiriamas ir jų savišvietai,
skatinama teigiamos tėvų patirties sklaida. Gilindama tėvų pedagogines žinias, gimnazija
netiesiogiai prisideda prie gimnazisto gerovės kūrimo.
II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Skatinti tėvų aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje.
 Plėtoti tėvų pedagoginę kultūrą vaikų auklėjimo klausimais.
 Suteikti psichologinių ,fiziologinių, socialinių, teisnių bei pedagoginių vaikų auklėjimo
šeimoje žinių.
 Stiprinti tėvų saviugdos poreikį, siekiant įgalinti pozityvų asmeninį pavyzdį santykiuose su
vaikais.
III.

PRINCIPAI

Tėvų švietimas vykdomas laikantis nuoseklumo, aktualumo, bendradarbiavimo, pagarbos,
tolerancijos, konfidencialumo sprendžiant individualias problemas principų.
IV.

DALYVAVIMAS TĖVŲ ŠVIETIME

 Gimnazijos administracija.
 Mokytojai.
 Auklėtojai.








V.

Klasių kuratoriai.
Socialinis pedagogas.
Psichologas.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
Karjeros koordinatorius.
Bibliotekininkas.
Socialiniai partneriai.
VYKDYMO BŪDAI IR FORMOS

Programą įgyvendinat taikomi šie veiklos būdai ir formos (pav.1):
 Bendrieji renginiai (susirinkimai, paskaitos, konferencijos, diskusijos, tėvų dienos,
mokymai ir kt.).
 Individualus darbas (individualūs pokalbiai, konsultacijos, nuomonės reiškimas apklausų
metu, ir kt.).
 Informacijos sklaida (leidiniai, interneto svetainė, dienynas ir kt.).
 Tėvų pedagoginės savišvietos kuravimas (teikiami pasiūlymai kryptingai savišvietai).
 Teigiamos vaikų auklėjimo patirties sklaida (tėvų pranešimai, paskaitos, pasisakymai.).
VI.

PROGRAMOS TEMOS

Programos temos suskirstytos į grupes atsižvelgiant į jų aktualumą klasių arba tikslinių
grupių mokinių tėvams.
Pagrindinio ugdymo skyriaus gimnazistams aktualios temos
1 klasės
2 klasės
Adaptacija gimnazijoje. Ką keisti savyje, kad Pavyzdžio galia. Kaip ugdyti laimę savyje.
jaustum pilnatvę
Mokinio savęs pažinimas. Savivertė.
Ko mus moko tėvai?
Mokymosi pasirinkimo galimybės.
Informavimo sistema gimnazijoje.
Gyvenimo įgūdžiai.
Ko išmokė paauglystė?
Sveikos gyvensenos nuostatų formavimas
Saviugda. Kuo naudinga mokytis?
Pozityvumo pamokos. Kaip kurti sėkmę
savyje
Vidurinio ugdymo skyriaus gimnazistams aktualios temos
3 klasės
4 klasės
Motyvavimas
sėkmei.
Netobulas,
bet Emocinis - socialinis atsparumas.
laimingas.
Pagalba planuojant karjerą.
Karjeros planavimas.
Studijų pasirinkimo galimybės.
Rizikos gyvenime, priklausomybės prevencija. Iššūkiai – prisitaikymas prie pokyčių.
Žvilgsnis į šeimą. Kas yra MEILĖ?
Tikslinės grupės
Psichologinis švietimas
Saviugdos grupė mokiniams ,,Man patinka
gyventi“.
Saviugdos grupė tėvams ,,Aukime kartu“.
Diskusija klasėse ,,Ką keisti savyje, kad
sutartum su kitais“.
Pranešimai tėvų susirinkimuose ,,Kaip auginti

Mokymas(is)
Diskusija ,,Saviugda ir mokymasis“.
Praktinis užsiėmimas ,,Mano mokymosi
stilius“.
Diskusija ,,Kaip nugalėti vertinimo baimes“.
Paskaita ,,Pagalba mokiniui mokantis“.

laimingus vaikus“.
Sveikatos stiprinimas
Racionali mityba. Imuniteto stiprinimo būdai.
Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
Sveika mityba = ilgas ir sveikas gyvenimas -

Socialiniai įgūdžiai
Paskaita - diskusija "Vaikų saugumas
elektroninėje
erdvėje"
Paskaita - diskusija "Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas: vaiko problemos".
Patyčių prevencija.

VII. LAUKIAMASIS REZULTATAS
Tėvai aktyviau dalyvaus gimnazijos veikloje:

Įgis žinių, padėsiančių vaikui sėkmingai pasirengti gyvenimui besikeičiančioje
visuomenėje.

Šeimoje tikslingai diegiamos vertybinės nuostatos, reikalingos pilietiškai, moraliai ir
kūrybingai galimybių visuomenei.

_________________________

Informaciniai
leidiniai: leidinys
būsimiems
pirmokams,
gimnazijos metų
knyga.

Tėvų dienos: galimybė
susipažinti ir bendrauti
su mokytojais, aptarti
esamą vaiko situaciją.

Paskaitos, mokymai:
pagalbos specialistų,
socialinių partnerių
paskaitos
aktualiomis
temomis.

Gimnazijos interneto svetainė:
bendra informacija bei žinios
apie vykusius ir būsimus
renginius tėvams.

Informacios sklaida
Bendrieji renginiai

Bendrieji ir klasių tėvų
susirinkimai: informacija
apie gimnaziją, mokinius,
pusmečio
uždavinius.
Specialistų pranešimai.

Bendri renginiai su socialiniais partneriais

Diskusijos,
konferencijos: tėvai
kviečiami dalyvauti
teminėse diskusijose,
išgirsti
specialistų
nuomonę,
pagilinti
turimas žinias.

Tėvų
pedagoginis
švietimas

El.dienynas: individuali ir bendroji
informacija tėvams, siunčiami
aktualūs straipsniai, nuorodos,
kvietimai.

Pedagoginė tėvų saviugda: gimnazijos
specialistai teikia tėvams pasiūlymus
kryptingai
saviugdai
–
siūloma
literatūra, mokymai ir kt.

Teigiamos tėvų patirties sklaida:
skatinami tėvų pasisakymai, paskaitos,
pranešimai apie savo sėkmes auklėjant
vaiką.

Individualus
darbas

Apklausos,
tyrimai,
kurių
metu
tėvai
išreiškia
savo
nuomonę, pasiūlymus.

Mokytojų, pagalbos
specialistų pokalbiai,
konsultacijos vaiko
ugdymo (-si) ir kitais
klausimais.

