
 

www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
1 

ŠEIMOS ŠVIETIMAS 

 

 

 

 

 

 

Šeimos švietimas daro labai didelį poveikį. Pavyzdžiui, yra vaikų, kurie, kol į centrą neatėjo jų 

mamos, bėgdavo iš pamokų, užmigdavo klasėje <...> ir dabar net nežinau, ar dėl to, kad kartu 

dalyvauja mamos, ar dėl to, kad jos taip pat domisi švietimu, vaikai labai stengiasi: „pažiūrėk, 

mama...“ <...>, „pažiūrėk, mama, aš tai padariau!“ , „ar matei, kad aš gražiai elgiausi?” , „paklausk 

Končio, ar aš buvau geras“ <...> tada viskas iš tikrųjų pasikeitė1. 

Ugdymo specialistas, prisidedantis prie šeimos švietimo 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European Research 

(liet. „Šeimos švietimas padeda mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Europos mokslinių tyrimų 

išvados“). Multidisciplinary Journal of Educational Research (liet. „Švietimo mokslinių tyrimų daugiadalykis žurnalas“), 2(3), 

301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, p. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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ŠEIMOS ŠVIETIMAS 

PAGRINDINIAI FAKTAI 

Šeimos švietimas – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, nustatytų įgyvendinant mokslinių tyrimų 

projektą „INCLUD-ED. Europos įtraukties ir socialinės sanglaudos švietimo srityje strategijos“ 

(Europos Komisija, 6-oji bendroji programa, 2006–2011 m.). Vykstant projektui INCLUD-ED buvo 

nagrinėjamos švietimo strategijos, kuriomis padedama įveikti nelygybę ir skatinama socialinė 

sanglauda, taip pat strategijos, kurios lemia socialinę atskirtį, ypač daug dėmesio skiriant 

pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms. Sėkmingas mokymo iniciatyvas, padedančias mokyti 

rizikos grupėms priklausančius mokinius, sudaro universalios dalys, kurios, kaip buvo įrodyta, gali 

būti perkeliamos ir įgyvendinamos labai skirtingomis sąlygomis, todėl lemia sėkmingą mokymą. 

Šeimos švietimo metodas taikomas siekiant visame pasaulyje pagerinti vaikų ir jaunuolių mokymą 

įvairiomis sąlygomis. 

Sėkmingos mokymo iniciatyvos buvo pristatytos dviejose tarptautinėse Europos Parlamente 

(Briuselyje) surengtose konferencijose, taigi taikant šį metodą ne vienam tūkstančiui mokinių įvairiose 

Europos šalyse pavyko pasiekti geresnių mokymosi rezultatų ir atsirado daugiau galimybių sėkmingai 

tęsti mokymąsi. Būtent dėl šio projekto socialinio ir politinio poveikio Europos Komisija jį įtraukė į 10-

ies Europos mokslinių tyrimų projektų, kuriais padarytas didžiausias poveikis, sąrašą. INCLUD-ED – 

vienintelis į šį sąrašą įtrauktas socialinių ir ekonomikos mokslų bei humanitarinių mokslų projektas.     

Šeimos švietimas grindžiamas ankstesnėmis teorijomis ir moksliniais tyrimais, kuriais jau įrodyta, jog 

skatinant mokinių ir socialinių partnerių kultūrinius ir pedagoginius ryšius, o konkrečiau – ryšius su 

šeimos nariais, mokiniams padedama pasiekti geresnių rezultatų. Tam tikros šeimos švietimo ir 

bendruomenės įtraukimo programos, kuriomis skatinama palaikyti pedagoginius ir kultūrinius ryšius, 

padėjo mokiniams, kurių namuose yra vos kelios knygos arba kurių šeimos narių išsimokslinimas 

menkas, pasiekti puikių mokymosi rezultatų.   

Remiantis geriausiomis mokymosi mokslų srities metodikomis, pagal šeimos švietimo iniciatyvas 

užmezgami ir skatinami mokymosi ryšiai, laikantis dialogu grindžiamo požiūrio į mokymąsi2, t. y. 

propaguojami mokymosi procesai per nešališką dialogą, kuriuo pripažįstamas kiekvieno asmens 

kultūrinis intelektas ir juo remiamasi. Šiomis iniciatyvomis siekiama pokyčių, stiprinamas dialogo, kaip 

priemonės, vaidmuo, remiamasi solidarumo teikiama nauda, padedama ugdyti supratimą, taip pat jas 

įgyvendinant vadovaujamasi įvairios kilmės asmenų lygiavertiškumu ir jis propaguojamas.  

Šeimos švietimas gali būti atskira veikla, tačiau ši veikla mokyklose taip pat įgyvendinama kaip 

projekto „Besimokančios bendruomenės“ veikla kartu su kitomis sėkmingomis mokymo 

iniciatyvomis, pavyzdžiui, dialogu grindžiamų literatūros kūrinių aptarimų ir interaktyvių grupių 

iniciatyvomis. „Besimokančios bendruomenės“ – projektas, grindžiamas visos mokyklos intervencija 

siekiant išspręsti mokyklos nebaigimo problemą ir pagerinti mokymosi rezultatus bei socialinę 

sanglaudą įgyvendinant sėkmingas mokymo iniciatyvas. Todėl remdamosi šiose mokyklose 

pasiektais teigiamais pokyčiais ir siekdamos mažinti mokyklos nebaigimo mastą bei gerinti 

mokymosi rezultatus, Europos Komisija ir Europos Taryba rekomendavo šias mokyklas laikyti 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning (liet. 
„Dalytis žodžiais. Dialogu grindžiamo mokymosi teorija ir praktika“). Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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besimokančiomis bendruomenėmis3.  

 

KOKIA ŠEIMOS ŠVIETIMO METODO ESMĖ? 

Šeimos švietimas – tai kai šeima ir kiti bendruomenės nariai dalyvauja įvairioje mokymosi veikloje, 

kuri rengiama mokykloje. Mokymosi veikla gali būti labai įvairi. Vienintelė būtina sąlyga – kad šią 

veiklą (jos turinį, organizavimą ir tvarkaraštį) nustatytų patys dalyviai, nes taip užtikrinama, kad 

programa atitiktų konkrečius jų poreikius ir interesus, ir kad ji būtų orientuota į dialogu grindžiamą 

mokymąsi. Šeimos švietimo programų esama daug ir įvairių.  

 

Štai du mokyklose įgyvendintos šeimos švietimo veiklos pavyzdžiai: 

Raštingumo ir kalbos pamokos migrantų 

šeimoms. Ši mokyklose vykdoma šeimos 

švietimo veikla – tai migrantų šeimoms 

skirtos raštingumo pamokos priimančiosios 

šalies kalba. Šios pamokos padeda vaikų 

tėvams ir kitiems giminaičiams patobulinti 

turimus kalbos įgūdžius. Taip, viena vertus, 

jiems suteikiama galimybė sustiprinti savo 

gebėjimą palaikyti ryšius su kitų 

bendruomenių nariais ir pakliūti į įvairias 

socialines erdves, pavyzdžiui, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir dirbti, kita vertus – 

dalyvauti savo vaikų mokymosi procese – tiek klasėje, tiek namuose. Šiuos kursus koordinuoja 

savanoriai, kurie visada atsižvelgia į asmeninius dalyvių prašymus. 

 

Dialogu grindžiami literatūros kūrinių aptarimai. 

Tai švietimo ir kultūrinė veikla, kurios dalyviai, 

neturintys išsilavinimo, ir netgi asmenys, niekada 

neskaitę knygos, skaito ir aptaria pasaulinės 

klasikinės literatūros autorių kūrinius. Šie autoriai 

gali būti Tolstojus, Šekspyras, Homeras, Kafka, 

Sofoklis, Servantesas, Zola ar Orvelas. Rengiant 

dialogu grindžiamus literatūros kūrinių aptarimus 

nesivadovaujama išankstine nuostata, kad 

šeimos, kurių socialinė ir ekonominė padėtis bloga, arba migrantų šeimos nesidomi klasikine 

literatūra. Esama ir tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, arabės mamos vienoje iš Ispanijos mokyklų skaito 

Federiko Garsijos Lorko pjesę „Bernardos Albos namai".  

 

                                                 

3 Europos Komisijos komunikatas (2011 m. sausio mėn.). „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – 
vienas svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų“. 
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Tokioje veikloje dalyvaujantys šeimos ir bendruomenės nariai ir patys stengiasi mokytis, ir skatina 

tai daryti savo vaikus. Tai įmanoma todėl, kad šioje mokymosi veikloje daugiausia dėmesio skiriama 

instrumentiniam mokymuisi (angl. instrumental learning) ir dalyvių reikmių bei poreikių tenkinimui. 

Jei mokykloje įgyvendinama tokia veikla, jos mokinių šeimos narių išsimokslinimas pagerėja. Dėl to 

kinta šeimos ir mokymosi aplinkybės ir šių aplinkybių tarpusavio sąveika, atitinkamai gerėja mokinių 

mokymasis. 

Šiose mokyklose mokinių mokymo programa nesiskiria nuo kitų mokyklų programų, kadangi ši 

veikla orientuota ne į vaikus, o į suaugusiuosius. Tačiau šeimos švietimo metodu stiprinamas 

daugelio mokymo programos dalykų, kurių vaikai mokomi mokykloje, turinys. Šeimos švietimo 

metodas, kaip ir kitos sėkmingos mokymo iniciatyvos, sukurtas siekiant sustabdyti vadinamąjį 

Mathew efektą, kurio esmė – mažiau duoti tiems, kurie patiria daugiau sunkumų, nes visiems 

suteikiama galimybė tobulėti, ypač – galimybė naudotis aukštos kokybės turiniu tiems, kurių 

sąlygos ne tokios palankios.  

Šeimos ir bendruomenės nariai patys sprendžia, kada dalyvauti šeimos švietimo veikloje, kokia 

veikla bus įgyvendinama, patys sudaro tvarkaraščius. Šią veiklą prižiūrintys savanoriai prisiima 

atsakomybę už tinkamą šeimos švietimo veiklos įgyvendinimą, derindami veiksmus su mokyklos 

vadovu arba kitais dalyvaujamojo valdymo organais, pavyzdžiui, su mišriais komitetais, sudarytais iš 

mokytojų, šeimos narių ir kitų bendruomenių narių. Veikla vertinama (taip pat pritaikoma 

atsižvelgiant į tai, kiek dalyviams reikia pagalbos) remiantis dialogu grindžiamais vertinimo 

procesais, taip pat savanorių ir dalyvių susitarimais, susijusiais su mokymusi. 

Šeimos švietimo veikla papildomai nekainuoja nei mokykloms, nei mokiniams, taip pat mokyklos 

negauna papildomo finansavimo šiai veiklai įgyvendinti. Tačiau imantis šeimos švietimo veiklos 

sutelkiami švietimo bendruomenės (visų pirma bendruomenės narių ir pačių šeimų) jau turimi 

ištekliai siekiant sustiprinti visų vaikų mokymąsi. Kadangi šeimos švietimo veikla vykdoma 

naudojantis jau sukauptais ištekliais, tai yra tvari švietimo veikla.  

 

TENKINAMI POREIKIAI IR SPRENDŽIAMI UŽDAVINIAI 

■ Lankomumas ir tolesnis dalyvavimas švietimo sistemoje 

■ Elgsenos problemų mažinimas 

■ Motyvavimas mokytis 

■ Mokymosi rezultatai 

■ Mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje 

■ Šeimų išsimokslinimo gerinimas  

■ Šeimos ir kitų bendruomenės narių įgalėjimas būti švietimo paslaugų teikėjais 

■ Mokinių, šeimų ir mokyklos ryšiai 

■ Šeimos ir mokyklos veiklos, susijusios su vaikų ugdymu, koordinavimas 

 

INTERVENCIJOS MASTAS 
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Šeimos švietimo veikloje gali dalyvauti bet kuris suaugęs asmuo, norintis pagerinti savo 

išsimokslinimą. Ši veikla visų pirma skirta šeimos nariams, kurių išsimokslinimas menkas, arba 

migrantų šeimoms, nemokančioms priimančiosios šalies kalbos. Mokyklose gali būti įgyvendinama 

labai įvairaus lygmens šeimos švietimo veikla, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Šeimos švietimo veiklą gali įgyvendinti įvairios mokyklos – 

valstybinės, privačios, religinės, nereliginės, esančios vargingose vietovėse, „viduriniosios klasės“ 

mokyklos ar mokyklos, esančios prestižiniuose gyvenamuosiuose rajonuose.  

 

INTERVENCIJOS INTENSYVUMAS 

Kiekvienu atveju dėl intervencijos intensyvumo sprendžia dalyviai, atsižvelgdami į savo ugdymosi 

poreikius ir dalyvavimo galimybes (pareigas, susijusias su darbu, šeima ir kitais aspektais). 

 

REZULTATAI 

Iš pagrindinių laimėjimų4, pasiektų taikant šeimos švietimo metodą, paminėtini šie: 1) geresni 

mokymosi rezultatai (rezultatų rodikliai), 2) visos bendruomenės dalyvavimas mokymosi procesuose ir 

mokyklos veikloje, 3) sumažėjęs pamokų nelankymo ir mokyklos nebaigimo lygis.  

Taragonos (Katalonija, Ispanija) „Mediterrani“ mokykla veikia Campclar rajone, kuris yra Taragonos 

miesto pakraštyje. XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje ėmus statyti naftos chemijos bendroves ir 

atvykus imigrantų, padaugėjo gyventojų ir atsirado poreikis steigti naujų mokyklų. Būtent 

„Mediterrani“ mokykla atvėrė duris 1982 m. vasario mėn. Vėliau, kai rajone veikė jau dvi mokyklos, ji 

pagarsėjo kaip mokykla, kurios vaikai nenori mokytis. Apie 60 proc. šios mokyklos mokinių yra 

romai, 35 proc. – musulmonų tikėjimo mokiniai, be to, daug jos mokinių gyvena didelio skurdo 

sąlygomis. 

Šios mokyklos mokinių raštingumas būdavo menkas. Nuo to laiko, kai mokykloje pradėta 

organizuoti šeimos švietimo veikla, savanoriai veda raštingumo pamokas mokinių tėvams. Poveikis 

mokymosi rezultatams aiškiai matyti jauniausių vaikų klasėse. Mokinių (5 metų amžiaus), kurie, 

mokydamiesi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgijo skaitymo ir rašymo įgūdžių, 

procentinė dalis nuo 2011–2012 iki 2014–2015 mokslo metų padidėjo 58,95 proc. punkto. 

 

 

 

                                                 

4 Toliau pateikiami kiekybiniai duomenys gauti iš mokyklos, įgyvendinančios keletą sėkmingo mokymosi 

iniciatyvų, todėl neįmanoma atskirai įvertinti vien šeimos švietimo veiklos poveikio. Kuo daugiau sėkmingų 

mokymosi iniciatyvų mokyklos įgyvendina, tuo geresnių rezultatų jos pasiekia. 

2011–2012 mokslo metai 2014-2015 mokslo metai 

21,05 % 80 % 
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5 metų amžiaus mokinių, kurie, mokydamiesi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgijo skaitymo ir rašymo 

įgūdžių, procentinė dalis (2011–2012 ir 2014–2015 mokslo metais). Šaltinis: mokyklos duomenys. 

 

Šios mokyklos pamokų nelankymo rodiklis taip pat paprastai būdavo labai aukštas. Jis nuolat 

prastėjo iki 2012–2013 mokslo metų, tačiau kai tais mokslo metais mokykla tapo besimokančia 

bendruomene ir ėmėsi įgyvendinti sėkmingas mokymosi iniciatyvas, tarp jų ir šeimos švietimo 

veiklą, tendencija pasikeitė. Iš toliau pateiktos diagramos matyti, kad pamokų nelankymo rodiklis 

sumažėjo nuo 46,52 proc. 2011–2012 mokslo metais iki 0,94 proc. 2014–2015 mokslo metais. 

 

Pamokų nuolat nelankančių mokinių procentinė dalis 

  Rytinėse 

pamokose 

Popietinėse 

pamokose 

Vidurkis 

2011–2012 mokslo metai 40 % 53,45 % 46,72 % 

Sėkmingo mokymosi iniciatyvų (šeimos švietimo ir kitos veiklos) įgyvendinimas 

2012–2013 mokslo metai 10 % 19,35 % 14,67 % 

2013–2014 mokslo metai 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

2014–2015 mokslo metai 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Pamokų nelankymo rodiklis (2011–2012 – 2014–2015 mokslo metais). Šaltinis: mokyklos duomenys. 

 

„Mediterrani“ mokykloje pastebimas ir aktyvesnis šeimos narių dalyvavimas. 2012–2013 mokslo 

metais 22 šeimos nariai dalyvavo 6 įvairių rūšių šeimos švietimo veikloje, kuri buvo vykdoma 

mokykloje, 2014–2015 mokslo metais 19 mamų musulmonių lankė šnekamosios ispanų kalbos 

kursus, o 25 mamos – ispanų kalbos rašymo įgūdžių tobulinimo kursus. Šeimos nariams aktyviai 

dalyvaujant ir domintis švietimu griaunami stereotipai, susiję su migrantų noru mokytis ir jų 

mokymosi sėkme. Šeimos švietimo veikla padeda dalyviams ne tik pagerinti asmeninius įgūdžius, 

bet ir gauti oficialų pažymėjimą. Būtent tokių rezultatų pasiekė dvi mamos romės, dalyvavusios 

mokymo kursuose, skirtuose instrumentinio mokymosi pažymėjimui gauti – jos abi gavo šį 

pažymėjimą. 
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Iš kitų mokyklų patirties matyti, kad pasiekta panašių teigiamų rezultatų. Vienas aukštas pareigas 

einantis mokymo įstaigos darbuotojas apie šeimos švietimo veiklos poveikį šeimos nariams ir 

mokiniams atsiliepė taip: 

Ši veikla buvo naudinga ne tik tėvams, bet, neabejotinai, ir vaikams, nes padidėjo tėvų 

savigarba, jų gebėjimas bendrauti su savo vaikais ir palaikyti ryšius su kitais, pagerėjo ir 

skaitymo savo vaikams įgūdžiai <...> jie įgijo pasitikėjimo ir gebėjimų, todėl visa tai tapo 

įmanoma5.  

Mokytojų atsiliepimai apie šeimos švietimo veiklos naudą mokiniams: 

<...> kai jie mato savo mamas, nes kai kurios iš jų [mamos] ateina į mūsų pamokas mokytis 

skaityti arba rašyti, jie ateina į pamokas ir išbūna visą laiką. Tai juos [mokinius] motyvuoja.  

 

Darbuotojų susirinkimuose kartais pasikalbame apie konkrečias šeimas, lankančias šias 

pamokas... Na, iki tol jų vaikai niekada neruošdavo namų darbų, o dabar – ruošia6.  

 

Kadangi pasiekiama gerų rezultatų, nuo XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio šeimos švietimo 

veiklą vykdančių mokyklų labai padaugėjo. Šiuo metu šeimos švietimo metodas taikomas daugiau 

negu 200 mokyklų Europoje ir daugiau negu 300 mokyklų Lotynų Amerikoje. 
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