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Knyga, padedanti būti geru tėvu 

Projektas Nr. 2019-1-PL01-KA201-0655421 

„Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos” 

 



 Seminaras skirtas tėvams, norintiems, kad jų vaikai turėtų gerą ateitį. Jie linki, 

kad vaikai kasdieniame gyvenime vadovautųsi  socialiai priimtomis vertybėmis. 

 Pagrindinis seminaro tikslas yra paskatinti tėvus perskaityti knygą „Su vaiku 

į vertybių pasaulį”, kurios autorės yra Irena Koźmińska fondo „ABCXXI”( visa Lenkija 

skaito vaikams), amerikiečių fondo "ABCXXI- vaikų sąmoningumo programa Lenkijai’ 

įkūrėja ir prezidentė, socialinės kampanijos „ Visa Lenkija skaito vaikams” iniciatorė 

ir Elżbieta Olszewska- fondo "ABCXXI- Visa Lenkija skaito vaikams” valdybos narė 

ir programų vadovė, vedanti paskaitas ir seminarus apie vaikų emocinę sveikatą 

ir vertybių mokymo  programą. 

Tikslai: 

1) Tėvų kompetencijų ugdymas studijuo-

jant švietimo srities literaturą. 

2) Santykių su vaiku kūrimas, paremtas 
pagarba, priėmimu ir meile 

3) Suprasti kaip jūsų vaikas pasako apie 
savo poreikius 

4) Stiprinti seminaro dalyvį kaip tėvą , 
remiantis asmeniniais prisiminimais ir 
patirtimi. 

5) Švietimo tikslų suvokimas įskaitant 
vertybes, kurių siekiame auklėdami 
vaikus ir kurių laikomės gyvenime. 

6) Supratimas kaip svarbu suformuoti re-
alius lūkesčius sau ir savo vaikui. 

 Metodai: 

1. Mini paskaita 
2.  Paaiškinimai 
3. Pratimai pogrupiuose 
4.  Minčių lietus 
5. Asmeninės patirties per užduotis atskleidimas  
 

Formos   

1) Individualus darbas  

2)  įvairus grupinis darbas 

3)  Darbas grupėje 
 

 Priemonės 
Maži popieriaus lapai 
Popierius darbui Flipchart 
A4 ąsotėlio formos lapai   
žymekliai, parkeriai 
 

Dalyviai 
Ikimokyklinukų  ir jaunesnių mokyklinio amžiaus vaikų 
tėvai 

 
Dalyvių skaičius- 14 
Trukmė- 2 val.  
 

Laukiami rezultatai:  

1) Susipažins su vertybėmis,kuriomis 
vadovausis asmeniniame gyvenime. 

 
  



3 

2) Susipažins su savo stiprybėmis 

3) Susipažins su ugdymo tikslais, kurie 
padės auklėjant vaiką 

Užduotys,skatinančios energiją, nukreipiančios dėmesį. Vadovas, stebėdamas grupę, 
nusprendžia  ar ir kada įvesti  energijos suteikiančias užduotis. Trukmė apytiksliai  5 min. 

Veikla 

Priėmimas apytiksliai 15 min. 

1) Sveikinimai, temos ir tikslų pristatymas 

2) Dalyvių pristatymas- siūloma tema- Aš esu mama/tėtis – vaiko vardas- vienodi bruožai ( pvz.:  akių 
spalva, pomėgiai ir pan.) 

3) Lūkesčiai dėstytojui ir veiklai 

Plėtra apytiksliai 60 min.  

1) Skatinti mąstyti ir ieškoti atsakymo į klausimą   Kodėl žmonės skaito knygas?- Minčių lietus, atsa-

kymų rinkimas, išvadų formulavimas. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so-

urce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjA-

BegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-lu-

dzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19 

-atsakymų pavyzdžai: Padeda rasti reikiamą informaciją, linksmina, skatina mūsų vaizduotę, siūlo 

įdomius problemų sprendimo būdus ir turi raminamąjį poveikį, leidžia išgyventi įdomias personażų 

gyvenimo istorijas, moko spręsti problemas ir sunkumus ir pan.   

 Išvada: Skaitymas- pasaulio pažinimo raktas 

2) I. Koźmińskos, E. Olszewskos knygos „Su vaiku į vertybių pasaulį” pristatymas- bendros 

informacijos pateikimas, t.y. kas įtraukta, kokia knygos žinutė. 

3)  Gniūžtė” darbas -kokia vertė? 

a- tėvo atsakymas lape 

b- bendro apibrėžimo sudarymas porose 

c- bendro apibrėžimo sudarymas iš keturių 

Bendro apibrėžimo sudarymas su nuoroda į 41psl.  

4) Ąsotis ir akmenys- mūsų pačių vertybių, kuriomis vadovaujamės gyvenime,nustatymas. 

Užduotis iš M. Całusińska, W. Malinowski knygos ”Mokymosi įgūdžių lavinimas”44-46 psl.  

 Dėstytojas pristato vertybes, esančias knygoje” Su vaiku į vertybių pasaulį” . 

5) Pasaulio vizija be vertybių- Minčių lietus (44 psl.) „ Su vaiku į vertybių pasaulį”  

6) Užduotis-PERRINKIMAS- darbas porose 

 Instrukcijos tėvams 

Prisiminkite kai buvote vaikais.  

Dabar pagalvokite apie suaugusį- tai nebūtinai turėtų būti mama, tėtis, kurie, knygos pagalba  su-

pažindino su vertybių pasauliu.   

 Prisiminkite, kaip jūs tada jautėtės, kur tai buvo, ką išmokote.  

Kai būsite pasiruošę, papasakokite savo porai( nebūtinai pasakoti visą istoriją,  pasakokite apie 

ką buvo knyga, ką  išmokote, kaip jautėtės) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
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Grupės dalyviai dalinasi savo informacija, grupės vadovas užrašo informaciją lape.  

Tokiu būdu sudaromas knygų sąrašas, kuriuo galite pasinaudoti mokant vaikus apie vertybes. 

Lektorė pateikia pavyzdžius, kurie įtraukti į knygą „ Su vaiku į vertybių pasaulį” ir pristato turinį.  

IŠVADOS -apytiksliai 15 min: 

PABAIGA 
 
Kas nori su grupe pasidalinti savo mintimis? 
Papasakokite, ką  sužinojote  naujo apie save.  
Kas nustebino jus? 
 Kaip ketinate tai panaudoti kasdieniame savo gyvenime?  
 

Literatūra: 

1. I. Koźmińska, E. Olszewska „Su vaiku į vertybių pasaulį”, Knygų pasaulis, Varšuva  2007. 
2. M. Całusińska, W. Malinowski ”Mokymo įgūdžių lavinimas” Tėvams ir specialistams GWP, Sopot 

2013. 
3.  J. Juul „ Vietoj auklėjimo- apie santykių su vaiku stiprinimą” MiND, 2016.  
4. „Vertingų užduočių beieškant” GWP, 1994. 

 

 

Seminaro apimtis turi būti pritaikyta prie grupės darbo tempo ir dinamikos. 

 
Darbą parengė Alina Ożańska- pedagogė,  Švietimo plėtros centro Gižycke so-
cioterapeutė. 
Viršelis parengtas „Canva”



  


