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DĖL KONSTITUCINIŲ TĖVŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO
Reaguodami į tai, kad Nacionaliniame susitarime tėvai, kaip strateginiai švietimo sistemos partneriai
(skirtingai nuo NVO, meno ir kultūros kūrėjų), net nepaminėti. Apie šeimą kalbama tik neigiamuose kontekstuose,
kurios sukeltas vaiko raidos ir ugdymo problemas švietimo sistema turi išspręsti. Kad tėvų įtraukimas į švietimo
procesą sisteminėms partijoms nėra prioritetas, tik reiškia, kad iš esmės grįžtame prie sovietinio modelio, kai vaiką
ugdė valstybė.
Atkreipiame dėmesį, jog tėvų atsakomybė už vaikus nepasibaigia vaikams peržengiant mokyklos slenkstį ir
neapsiriboja tik žinojimu, kaip vaikui sekasi mokykloje. Švietimas turi būti suprantamas kaip sistema, kurioje tėvai
ir valstybė glaudžiai bendradarbiauja, siekdami suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir
padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus, o tėvai laikomi lygiaverčias mokyklos partneriais, kai ugdymo procese
yra gerbiama tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovinius ir vertybinius įsitikinimus.
Raginame imtis priemonių, užtikrinančių, konstitucines tėvų teises:


Remiantis tuo, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi (1)
valstybinę švietimo sistemą kurti ir valdyti taip, kad būtų gerbiamas šeimos autonomijos principas
(2) bei užtikrinama tėvų teisė nevaržomai ugdyti savo vaikus pagal savo religinius ir dorovinius
įsitikinimus (4).



Užtikrinti Švietimo sistemoje tėvų ir valstybės glaudų bendradarbiavimą, siekiant suteikti asmeniui
visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. (5)



(6) Laikantis šio principo, pripažinti tėvus pagrindiniais strateginiais švietimo sistemos partneriais,
turinčiais teisę tiek dalyvauti formuojant ugdymo turinį, tiek organizuojant šio turinio įgyvendinimą,
ypač kai tai susiję su išimtine tėvų teise ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus.



Visokeriopai skatinti ir stiprinti tėvų įsitraukimą į mokyklos savivaldą bei dalyvavimą mokyklos
bendruomenės veikloje, pripažįstant, kad švietimo veikla organizuojama ir įgyvendinama bendromis
švietimo sistemos dalyvių - mokinių, jų tėvų ir mokytojų - pastangomis (8) (9), siekiant didesnio
švietimo sistemos efektyvumo ir kokybės.
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