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Projekto pradžia 

Projektas Parents4all prasidėjo 2017-ųjų spalio 1 d. ir baigsis  2019-ųjų lapkritį. Tai yra Erasmus+ 

Suaugusiųjų švietimo strateginė partnerystė, siekianti: 

- padėti vietiniams ir migrantų tėvams bendradarbiauti 

daugiakultūrėje mokyklos aplinkoje 

- sukurti mokymų ir audiovizualinę medžiagą, padėsiančią 

tėvams ugdyti tarpkultūrinius gebėjimus ir aktyviai prisidėti 

prie mokyklos veiklų, skatinančių socialinę įtrauktį 

- skatinti tėvų dalyvavimą  socialinės įtraukties projektuose 

 

Asocijuoti projekto partneriai 

Mūsų projektą remia daugybė institucijų, dirbančių švietimo, migrantų integracijos, valstybės valdymo bei 

nevyriausybinės veiklos srityse. Pristatome juos: 

Vokietija 

Sekem Freunde Deutschland 

Integra e.V. Stuttgart 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Graikija 

Graikijos savivaldybių centrinė sąjunga (KEDE) 

Atėnų savivaldybė 

Lietuva 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

Daugiavaikių šeimų asociacija 

Nacionalinis aktyvių mamų sambūris 

Vilniaus m. A. Vienuolio progimnazija 

Škotija 

Scottish Mentoring Network  

National Parents Network 
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Mūsų veiklos 
 
2017-ųjų spalio 24-ąją ir 25-ąją projekto partneriai susitiko pirmą 

kartą Atėnuose ir patvirtino savo stiprų tikėjimą tėvų socialinės 

įtraukties mokyklos bendruomenių veiklose svarba. Jie sutarė, 

kad migrantų tėvų įtrauktis į mokyklos bendruomenių veiklą ir 

vietinių tėvų tolerancijos ugdymas prisidės prie projekto tikslų 

įgyvendinimo. 

Pristatome pirmuosius projekto žingsnius ir pagrindines projekto 

įgyvendinimo veiklas. 

2018 sausį – vasarį vyko tėvų tikslinių grupių susitikimai bei buvo dalijami klausimynai, padėsiantys kurti 

tėvams skirtą mokymo metodologiją. Tėvų tikslinių grupių diskusijų pagalba siekėme sužinoti iššūkius, su 

kuriais vaikai susiduria mokyklose, siekėme aptarti nesusipratimus su mokytojais ar mokyklos draugais, 

taip pat norėjome išgirsti sėkmingos integracijos istorijas. Klausimynų pagalba išsiaiškinome tėvų patirtį, 

jų nuomonę apie migraciją bei asmeninį poreikį mokymams ir pageidaujamoms mokymų rūšims. 

 

Diskusijose ir klausimynuose išreikštos tėvų nuomonės pagelbės projekto partneriams sukurti aktualią 

mokymų medžiagą, padėsiančią skirtingų kultūrų tėvams bendrauti tarpusavyje.  

 

2018 balandį – lapkritį kursime vietiniams ir migrantų tėvams skirtą mokomąją medžiagą  

2018 gruodį – 2019 rugpjūtį kursime edukacinį vaizdo filmą tėvams 

2019 lapkritį organizuosime tarptautinę konferenciją Atėnuose 

Partneriai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norėdami sužinoti daugiau, rašykite projekto vadybininkei Kristinai Kudriašovai: info@sih.lt 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

 
www.olympiakokek.gr 

 
www.bemis.org.uk 
 

 
www.programmaintegra.it 

 
www.ifa-akademie.de 
 

 
www.sih.lt 

 
www.uhu.es 
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