
 
 

    

Tapkite Šeimų universiteto kartu su partneriu Lietuvos tėvų forumas 

įgyvendinamo nacionalinio mokyklų bendruomenių stiprinimo projekto „DARNI 

ŠEIMA IR TVARI MOKYKLOS BENDRUOMENĖ- ATEITIES LIETUVA“ partneriais 

 

Apie projektą 

Tyrimais nustatyta, kad didžioji dalis problemiško vaikų elgesio priežasčių slypi šeimoje. Siekda-

mas suteikti tėvams vaikų ugdymo įgūdžių, sustiprinti mokyklos bendruomenę, Šeimų univer-

sitetas, vykdydamas projektą „DARNI ŠEIMA IR TVARI MOKYKLOS BENDRUOMENĖ- 

ATEITIES LIETUVA“, organizuoja saviugdos programas tėvams. 

Šeimų universiteto organizuojami mokymai – galimybė tėvams įgyti naujų žinių ir įgūdžių,  kurie 

suteiktų pasitikėjimo sprendžiant kasdienes šeimos problemas, stiprinant tarpusavio santykius. 

Harmoningi santykiai šeimoje – sėkmingo vaiko prisitaikymo mokyklos bendruomenėje bei gerų 

akademinių rezultatų pagrindas.  

Šeimų universiteto tikslas - gerinti šeimos kultūrą, skatinti moraliai atsakingos, kūrybiškos, išprusu-

sios naujos kartos formavimąsi. 

Šeimų saviugdos programa paremta Tarptautinės šeimų vystymosi federacijos (IFFD) – Jungtinių 

tautų   patarėjos šeimos politikos klausimais – patirtimi, 40 metų 60 šalių sėkmingai vykdoma veik-

la. 

 

Apie mokymus   

Mokymuose naudojamas atvejo analizės metodas, kurio dėka šeimos lavina problemų suvo-

kimo įgūdžius, pačios ieško sprendimo būdų. Toks suaugusiųjų mokymosi būdas pripažintas   

vienu iš efektyviausių visame pasaulyje, jis taikomas Harvardo universitete bei kitose aukščiausio 

lygio verslo mokyklose. 

Mokymų metodika paremta sutuoktinių diskusija. Gavę konkretų atvejį, tėvai jį skaito, analizuoja, 

diskutuoja tarpusavyje. Vėliau diskusija vyksta keleto šeimų grupėje. Paskutinio susitikimo metu 

diskutuojama didesnėje grupėje, kartu su apmokytais Šeimų universiteto moderatoriais.  

Mokymų metu šeimos diskusijoms susitinka 15 kartų, iš anksto pagal susitarimą suderintu laiku. 

 

Diskusijos vyksta grupėse pagal vaikų amžių. Siūlomos programos: 

„Pirmosios raidės“: 4 – 8 metai  

„Pirmieji sprendimai“: 8 – 10 metų 

„Ankstyvoji paauglystė“: 10 – 13 metų 

„Paauglystė“: 13 – 16 metų 



 
 

    

Apie ką kalbama mokymosi metu? 

Tėvystė ir darbas; 

Vaiko asmenybės pažinimas;  

Dorybių ugdymas; 

Įtaka ir autoritetas; 

Laisvalaikis; 

Šeimos tarpusavio santykiai; 

Pykčio priepuoliai; 

Vaiko abejingumas; 

Ir kt. 

 

Kaip mokyklos gali prisijungti prie projekto? 

Tapusios projekto partnerėmis, mokyklos inicijuoja tėvų grupių sudarymą bei suteikia patalpas tėvų 

diskusijoms. Vieną grupę sudaro apie 20 šeimų, auginančių panašaus amžiaus vaikus. Mokymuose    

būtinas abiejų sutuoktinių/asmenų, auginančių vaiką, dalyvavimas.  

Mokymus veda Šeimų universiteto savanoriai moderatoriai. 

 

Daugiau informacijos: 

www.seimu.lt 

Registracija: 

El. paštu: registracija@seimu.lt 

Mob. tel.: 862283133  
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